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Resumo 

A hipótese do mismatch espacial entre trabalhadores e oportunidades de trabalho identifica 

vários mecanismos através dos quais o acesso físico restrito aos empregos pode resultar em 

resultados insatisfatórios no mercado de trabalho. Este fenômeno é especialmente observado 

em grandes áreas urbanas, nas quais muitos trabalhadores tendem a residir longe dos 

empregos e enfrentam barreiras geográficas para obter resultados mais satisfatórios. Dessa 

forma, este estudo tem como objetivo analisar a relação entre acessibilidade ao emprego e os 

resultados do mercado de trabalho na cidade do Recife. Mais especificamente, pretende-se 

estimar uma relação empírica entre o nível de acesso aos empregos e salários. Como existem 

problemas de endogeneidade entre a localização residencial e a mensuração de oportunidades 

de trabalho, o estudo fez o uso de instrumentos históricos para a acessibilidade aos empregos. 

Para tanto, o artigo utiliza a pesquisa Origem-Destino de 2016 e do georreferenciamento da 

localização dos empregos. Os principais resultados encontrados mostram que há uma relação 

entre duas medidas diferentes de acessibilidade aos empregos e salários, ou seja, o aumento 

do acesso físico ao CBD e subcentros reduz a probabilidade do trabalhador em Recife 

pertencer ao grupo de menor renda. 
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ACCESSIBILITY TO EMPLOYMENT AND PRODUCTIVITY OF WORKERS IN 

THE CITY OF RECIFE 

Abstract 

The spatial mismatch hypothesis between workers and job opportunities identifies several 

mechanisms through which restricted physical access to jobs can result in unsatisfactory 

results in the labor market. This phenomenon is especially observed in large urban areas, 

where many workers tend to live far from their jobs and face geographical barriers to obtain 

more satisfactory results. Thus, this study aims to analyze the relationship between 

accessibility to employment and the results of the labor market in the city of Recife. More 

specifically, it is intended to estimate an empirical relationship between the level of access to 

jobs and wages. As there are problems of endogeneity between the residential location and the 

measurement of job opportunities, the study made use of historical instruments for 

accessibility to jobs. To this end, the article uses the 2016 Source-Destination survey and the 

georeferencing of job locations. The main results found show that there is a relationship 

between two different measures of accessibility and use, that is, the increase in physical 

access to the CBD and sub-centers reduces the likelihood of workers in Recife belonging to 

the lowest income group. 

 

Keywords: Space Mismatch; Accessibility; Recife. 

JEL: R10; R30. 



1 Introdução 

Com uma população que representa 41,6% da Região Metropolitana (RM), a cidade 

do Recife, densamente povoada com 7.403,5 hab/km² em 2015, é a quarta maior densidade 

urbana do país (DE OLIVEIRA & SIVEIRA NETO, 2015). Recife, não muito diferente de 

algumas capitais do Brasil, é conhecida por problemas urbanos crônicos associados a níveis 

altos de aglomeração, incluindo congestionamento de tráfego e muitas externalidades 

associadas. Dentre todas as RMs do país, a Região metropolitana do Recife (RMR) foi a que 

obteve o maior crescimento do tempo de commuting no percurso de casa ao local de trabalho, 

entre os anos de 2003 e 2013 (BARBOSA & SIVEIRA NETO, 2017). Além disso, é marcada 

por elevada desigualdade de renda e alto índice de pobreza (IPEA, 2017). 

No Brasil, há um cenário que evidencia a segregação residencial em função da renda, 

ou seja, existe a tendência da população de renda mais elevada morar nas regiões centrais, 

enquanto os grupos com renda mais baixa ocupam o entorno das aglomerações urbanas, na 

periferia (CÔRTES, 2008). Ao mesmo tempo, considerando o espaço urbano e os indivíduos 

que nele residem quanto mais distância a residência do local de trabalho, maiores serão os 

gastos de tempo e dinheiro, fazendo com que ricos escolham morar mais próximos aos 

centros de empregos. Além disto, a locomoção da classe de renda mais elevada geralmente é 

feita por automóveis particulares, enquanto a de baixa renda utiliza o transporte público, já 

que poucas cidades no país possuem sistemas de transporte metroviário (PROQUE, 2014).  

Na literatura sobre a desconexão espacial entre trabalhadores e oportunidades de 

trabalho prevalece a hipótese do mismatch espacial, que identifica vários mecanismos
1
 através 

dos quais o acesso físico restrito aos empregos pode resultar em resultados insatisfatórios no 

mercado de trabalho. Principalmente em se tratando de países em desenvolvimento, onde o 

acesso aos empregos muitas vezes é difícil e oneroso para uma grande parte da população. 

Como resultado do mismatch espacial, os trabalhadores de baixa renda podem ser 

desencorajados a realizar deslocamentos para empregos formais, por não terem acesso a 

informações sobre oportunidades de emprego, pelo alto custo do transporte e por enfrentarem 

discriminação por empregadores com base no local de residência. (MORENO-MONROY e 

RAMOS, 2015). 

Segundo essa teoria, trabalhadores localizados em regiões socioeconomicamente 

vulneráveis, enfrentam maiores dificuldades para encontrar empregos nos centros de negócios 

das cidades (KAIN, 1968; IHLANFELDT, 2006). Um achado consistente do ponto de vista 

teórico é o argumenta de que os modelos de salário-eficiência urbana indicam que a 

produtividade e a duração do deslocamento estão relacionadas, ou seja, os trabalhadores que 

passam por viagens de deslocamento mais longas fornecem níveis de esforço mais baixos do 

que aqueles que residem mais perto dos empregos (ZENOU, 2002; PIERRARD, 2008). Em 

relação a literatura empírica, alguns autores tem estudado a relação entre acessibilidade ao 

emprego e produtividade dos trabalhadores (VAN OMMEREN & GUTIÉRREZ-I-

PUIGARNAU, 2011; STONE & SCHNEIDER, 2016; VIEIRA & HADDAD, 2015; 

HADDAD & BARUFI, 2017). Estes estudos indicam que deslocamentos mais longos 

diminuem a produtividade dos agentes e afetam negativamente uma ampla gama de 

indicadores de saúde, como níveis percebidos de estresse (COSTA et al., 1988; HANSSON et 

al,. 2011). Van Ommeren e Gutiérrez-i-Puigarnau (2011) examinam o impacto do 

deslocamento sobre a produtividade dos trabalhadores, que se manifesta por níveis mais altos 

de absenteísmo para aqueles com viagens mais longas na Alemanha. Stone e Schneider 

(2016) mostraram para uma amostra de residentes dos Estados Unidos que os deslocamentos 

mais longos foram associados ao aumento do estresse e do cansaço, gerando baixo bem estar. 

                                                             
1 Ver Kain (1968); Gobillon et al., (2011); Gobillon & Selod (2014) para mais detalhes. 



Apesar da reduzida literatura abordando evidências de acessibilidade ao emprego 

determinando os salários intra-urbanos no Brasil, pode-se citar o estudo de Vieira e Haddad 

(2015) que avalia os impactos econômicos do metrô de São Paulo, considerando a relação 

entre mobilidade, acessibilidade e produtividade, e seus efeitos de equilíbrio geral e Haddad e 

Barufi (2017) que exploram a relação entre tempo de deslocamento, acessibilidade para 

empregos e preços urbanos no contexto dos mercados urbanos na Região Metropolitana de 

São Paulo (RMSP), observando como os salários individuais são afetados pelo potencial 

acesso às oportunidades de trabalho. 

Neste estudo, o objetivo é analisar a relação entre acessibilidade ao emprego e os 

resultados do mercado de trabalho na cidade do Recife. Mais especificamente, pretende-se a 

partir da pesquisa Origem-Destino de 2016 e do georreferenciamento da localização dos 

empregos estimar uma relação empírica entre o nível de acesso aos empregos e salários, 

considerando co-variáveis ou fatores que afetam ou estão associados simultaneamente a estas 

duas variáveis. A variável de interesse é a renda do trabalhador que pode ser afetada 

conjuntamente, entre outras características, pela acessibilidade aos empregos na cidade. 

O maior desafio da pesquisa é lidar com os principais problemas econométricos 

decorrentes do fato de que a localização residencial e a mensuração de oportunidades de 

trabalho são potencialmente endógenas. É possível lidar com a questão da simultaneidade 

incluindo instrumentos históricos ou geográficos que influenciaram a localização da 

infraestrutura de transporte dentro de uma cidade sem determinar diretamente a localização de 

trabalhadores e empresas. Esta vertente da literatura propõe abordar essas questões com o uso 

de variáveis instrumentais. Para o presente trabalho optou-se por utilizar essa estratégia (ver 

trabalhos de Baum-Snow, 2007; Duranton e Turner, 2012; Redding e Turner, 2014), 

baseando-se na inclusão de uma variável histórica (acesso aos empregos por trilhos antigos) 

como instrumento para acessibilidade à empregos.  

A escolha da área de estudo deve-se ao fato da inexistência de trabalhos sobre o tema 

para cidades do Nordeste brasileiro e, para o Brasil, apenas para a RMSP (que é bem diferente 

das demais cidades do Brasil). Além disso, Recife é cidade muito antiga no Brasil e isto 

permite a construção de bom instrumento.  Recife é o centro urbano mais desenvolvido do 

estado de Pernambuco, com forte fluxo de pessoas entre as áreas periféricas e o centro da 

cidade, tornando a questão da mobilidade urbana crucial para se discutir o mercado de 

trabalho e o desenvolvimento local. Ademais, a desorganização do sistema de transporte 

urbano e problemas presentes no cotidiano do Recife podem criar barreiras à inserção na 

atividade econômica dos cidadãos mais pobres.  

Com esses objetivos, este capítulo se organiza da seguinte maneira. Na seção seguinte, 

descreve a metodologia adotada e a base de dados. Na seção 3 são analisadas evidências para 

o mercado de trabalho em Recife, seguidas pela apresentação dos testes de robustez dos 

resultados. Por fim, as considerações finais são apresentadas na seção 4. 

 

2 Metodologia 

A estratégia empírica desenvolvida baseia-se na estimativa da relação entre diferentes 

medidas de acessibilidade e resultados do mercado de trabalho (produtividade do 

trabalhador). As estimativas são realizadas para indivíduos que residem em uma área 

específica, a fim de capturar o efeito de cada variável dentro de uma estrutura urbana 

específica. Partindo-se de uma equação salarial minceriana modificada, a equação que terá os 

parâmetros estimados nos modelos empíricos relacionados à determinação de salários é dada 

pela seguinte expressão:       

                      

                                                                                                            



Dada a disponibilidade da informação sobre renda apenas para categorias, será 

estimado o efeito da acessibilidade sobre a probabilidade do trabalhador pertencer aos 

menores grupos de renda. Neste caso, o salário individual (wij) será igual a 1 quando o 

individuo pertencer a faixa de renda que ganha até 2 salários mínimos
2
 (s.m.). Considerou-se 

a faixa de renda de até 2 s.m. para a variável dependente para ter mais confiança nos 

resultados obtidos, uma vez que, os trabalhadores selecionados possam representar maior 

parte da amostra sendo ao mesmo tempo considerada de baixa renda. Em seguida, o salário é 

explicado por um conjunto de características individuais (Xi), atributos da região de trabalho 

(DPj), o índice de acessibilidade (ACij) e o termo de erro εi.  

O estudo também fez o uso de uma especificação projetada para controlar as 

exigências de modelos com variáveis dependentes binárias. Dessa forma, a probabilidade de 

se observar wi = 1 é dada pelo modelo Probit (função de distribuição cumulativa da 

distribuição normal padrão), ou seja, 
  

              ∫              
  

  
)                                                                    (2) 

onde a função 𝜱(.) é a notação usual para a distribuição normal padrão cumulativa e β é o 

vetor de parâmetros das variáveis explicativas consideradas. Posteriormente, foram estimadas 

as esquações com base na média dos efeitos marginais, a seguir: 

 

              
       

  
                                                                                                                              

Os efeitos marginais representam, por exemplo, o quanto uma mudança na variável de 

acessibilidade pode afetar a probabilidade de um indivíduo pertencer ao grupo de baixa renda. 

Os efeitos marginais (a variação da probabilidade de o evento ocorrer quando uma variável 

independente é modificada) são calculados por meio dos coeficientes estimados β’s. 

No que concerne à acessibilidade aos empregos, o procedimento utilizado para o 

cálculo do índice de acessibilidade neste estudo é baseado na formulação de Hansen (1959), 

que define a acessibilidade como o potencial das oportunidades de interação. Mede a distância 

de viagem de cada local para os vários locais de trabalho na cidade do Recife, em uma 

configuração geográfica. O modelo básico sugerido para a estimação da acessibilidade em 

oportunidades cumulativas é composto das seguintes equações:  

   ∑
  

      

 

   

                                                                                                                                            

Na equação (4),  𝑖 é a acessibilidade da região i (local de residência), E𝑗 corresponde à 

quantidade de empregos disponíveis em qualquer região j (centros de empregos), enquanto  𝑖𝑗 

é o impedimento (distância) existente para viajar entre i e j.  

                                                                                                                                                           

 Os valores de Ej foram extraídos da base de dados do Núcleo de Estudos Regionais e 

Urbanos (NERU) utilizando-se das informações disponibilizadas pela RAIS. Logo, Ej 

corresponde aos empregos formais dos principais centros de emprego do Recife, 

contabilizando 5 subcentros e 1 (centro principal), conforme discutido mais adiante. Como é 

possível observar em (5), esta é a função de impedimento dij(t), ou seja, fator de repulsão que 

                                                             
2Os autores também estimaram  as regressões considerando os indivíduos que ganham 1 e até 3 salários mínimos 

como testes de robustez, contudo não foram apresentados devido a limitação de páginas.  



é representado por uma função exponencial composta do parâmetro de calibração α e da 

distância total do percurso da origem i para o destino j. 

Os maiores desafios da pesquisa dizem respeito à dificuldade em identificar uma 

relação causal entre o grau de acessibilidade ao emprego e o salário do trabalhador. Neste 

sentido, a perspectiva adotada na pesquisa é de obter a relação mais confiável possível do 

ponto de vista empírico, tornando os resultados difíceis de serem explicados por potenciais 

endogeneidades não consideradas. Estas questões fazem as estimativas de Ordinary Least 

Squares (OLS) provavelmente tendenciosas, podendo ser potencialmente atenuadas com uma 

estratégia de variáveis instrumentais (IV). Essa estratégia pode ser especificada tomando o 

índice de acessibilidade como uma função linear de uma covariável exógena (instrumento) z e 

um componente aleatório μi. 

 

                                                                                                                       

Para alcançar a consistência, o instrumento z deve atender a duas condições: explicar o 

indicador de acessibilidade (ou seja, ter poder em uma regressão do primeiro estágio com 

variável dependente ACij) e satisfazer a restrição de afetar o resultado exclusivamente através 

do indicador no segundo estágio (ANGRISTE & PISCHKE, 2008). Para as equações acima é 

utlizado o logaritmo do índice de acessibilidade nas regressões. Esta estratégia é comum em 

estudos empíricos da Economia Urbana, que é geralmente sensível a observações desiguais 

em função da grandeza dos valores dessa variável.  

 

2.1 Banco de Dados e identificação dos empregos 

O banco de dados construído permite contemplar diferentes aspectos sobre o 

município do Recife. As variáveis que constituem esse banco de dados (microdados) são 

apresentadas no Quadro 1. As variáveis de acessibilidade ao emprego e distâncias às 

amenidades foram obtidas a partir de matrizes origem-destino da Pesquisa de Mobilidade da 

Região Metropolitana do Recife para o ano de 2016. Foi criada uma "Matriz de custos 

Origem-Destino" pelo software QGIS, sendo que o parâmetro utilizado para construir a 

Matriz de Custo OD foi o comprimento da rota (em quilômetros), assumindo que os 

trabalhadores podem caminhar em ambas as direções ao longo das rotas. As demais variáveis 

(dummies), também foram criadas com base na Pesquisa OD.  

Mais especificamente, as variáveis pessoais absorvem as diferentes preferências com 

relação ao espaço urbano de acordo com certas características. Por exemplo, quanto à dummy 

para gênero, regularmente, observa-se nos trabalhos empíricos que as mulheres tendem a se 

localizar mais próximos aos locais de trabalho, o que é comumente atribuído à noção de maior 

responsabilidade para com as tarefas com lar atribuído às mulheres (CRAINE, 2007). As 

variáveis quanto à faixa etária e de escolaridade traduzem possíveis influências da disposição 

à locomoção e preferências quanto à vizinhança por parte dos indivíduos. Já a inclusão de 

variáveis associadas às características de ocupação reconhece as distintas distribuições das 

ocupações dos ramos de atividade. Por fim, as distâncias as amenidades (praia e parques) 

representam as preferencias dos indivíduos quanto à escolha residencial. 

Os dados do estudo referem-se a 2016, com 58.645 observações obtidas de famílias 

sobre as viagens feitas naquele ano na RMR, sendo desse total, 41.629 trabalhadores. A 

amostra total para a cidade do Recife após o georreferenciamento dos endereços foi de 25.687 

observações, sendo que 8.493 dos indivíduos utilizam o carro apenas como meio de transporte 

principal, 8.362 para ônibus e metrô, representando o transporte público e 8.832 demais 

modais (a pé, bicicleta, moto, táxi e veículo fretado).  

 



Quadro 1 – Descrição das variáveis do modelo econométrico. 

Variáveis Descrição 

W ((dummy para o salário) Variável categórica referente ao salário de baixa renda  

LnACi Log da acessibilidade para empregos (CBD e Subcentros) 

Instrumento 

LnACi_IV 

Log da Medida de acessibilidade para indivíduos que utilizam 

transporte por trilhos para os empregos (CBD e Subcentros) 

Variáveis de Controle Descrição 

Escolaridade (dummies) 1 - Fundamental 
(Baixa, Intermediária, Alta e Elevada) 2 - Médio 

 3 - Graduação 

 4 – Pós-graduação 

Masculino (dummy) Assume valor 0 no caso de mulheres e 1 para homens. 

Faixa Etária (dummies) 1 - 16 a 24 anos 

(Jovens, Adultos, Adultos2 e Idosos) 2 - 25 a 39 anos 

 3 - 40 a 59 anos 

 4 - Acima dos 60 anos 

Filhos (dummy) Assume valor 1 para individuo que tem pelo menos um filho. 

Setor de Atividade (dummies) 1 – Construção 

 2 - Comércio 

 3 – Atividade Financeira 

 4 – Serviços de Saúde 

 5 – Serviços de Educação 

 6 – Serviços Especializados 
 7 – Serviços Públicos 

 8 - Outros 

D_Praia Distância euclidiana da residência à praia  

D_Parques Distância euclidiana da residência aos parques 

Fonte: Elaboração própria. 

 Sobre os subcentros de emprego para a cidade do Recife, estes foram extraídos da base 

de dados do Núcleo de Estudos Regionais e Urbanos (NERU) da UFPE, utilizando-se das 

informações da RAIS 2015 disponibilizadas pelo IPEA. Os subcentros correspondem aos 

empregos formais dos principais centros de emprego do Recife, contabilizando 5 subcentros e 

1 centro principal (CBD). Para identificar os subcentros, o trabalho faz uso de uma base de 

dados única que inclui o geoferenciamento de quase todos os empregos formais da região, 

algo apenas possível a partir de um minucioso e intensivo trabalho feito com base nas 

informações da RAIS.  Foi utilizada a localização de cada empresa para obter informações 

sobre o local de trabalho. A base de dados da RAIS permite identificar as firmas aos quais os 

empregos estão vinculados e os setores as quais os empregos pertencem, favorecendo 

informação mais ampla do centro de emprego da cidade. 

 Há diferentes formas de identificação de centros e subcentros de emprego urbano 

(Fernandez-Maldonado et al., 2015), contudo o estudo optou por utilizar o procedimento de 

McMillen (2001) para identificar o centro (CBD) e subcentros de empregos na cidade do 

Recife, como se nota a partir da Figura 1, a seguir. Os subcentros de empregos foram 

fornecidos por Rodrigues (2016) calculados em sua dissertação de mestrado. Conforme 

Rodrigues et al., (2019), as vantagens do procedimento de McMillen (2001) é que elimina a 

necessidade de usar cut-offs para a densidade e quantidade de emprego para identificar 

subcentros e utiliza estimação não-paramétrica para suavizar variações locais do emprego na 

cidade. Já na Figura 1 (b), tem-se a localização da residência dos trabalhadores de acordo com 

os dados da Pesquisa OD. Os agregados familiares estão espalhados pelo território, 

principalmente localizados nos arredores do centro, com densidade populacional decadente 

nos limites do território da metrópole. 



 

Figura 1 – Centros de empregos e Localização das residências dos trabalhadores no Recife. 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados da RAIS e da Pesquisa OD. 

 

2.2 Identificação econométrica com instrumentos históricos 

Como bem estabelecido pelos modelos de Economia Urbana (Fujita e Ogawa, 1982; 

Lucas e Rossi-Hansbeng, 2002), a determinação do local de residência e do local de trabalho 

(localização das firmas) ocorrem de forma simultânea: o trabalhador escolhe aonde morar a 

partir dos possíveis salários (e aluguéis), dada uma determinada distribuição e firmas e, por 

sua vez, a decisão das firmas de onde produzir considera a localização das demais firmas (há 

ganhos com a interação entre as mesmas) e os salários que terão de pagar, o que depende da 

localização do trabalhador (dados os custos de commuting envolvidos). Assim, o nível de 

acesso ao emprego (a localização das firmas) e o salário dos trabalhadores são determinados 

simultaneamente.  Além disso, é possível que a relação entre salários e acessibilidade ao 

emprego apresente outras fontes de endogeneidade: trabalhadores com maiores níveis de 

renda podem preferir locais mais amenos e afastados do emprego (Melo e Grahan, 2009) ou 

preferir jornadas de commuting mais longas para obter salários mais altos. 

A fim de obter uma estimativa da relação entre acessibilidade aos empregos nos 

salários, como adiantado acima, é necessário considerar o desafio colocado por dois 

problemas econométricos tradicionais: a possibilidade de causalidade reversa e de 

simultaneidade na determinação de salários e acessibilidade. Na causalidade reversa, os 

trabalhadores com alta renda tendem a escolher morar próximos aos empregos, gerando uma 

associação espúria e fraca entre salários e acessibilidade. Além disso, os trabalhadores com 

mais habilidades “skill”, tendem a procurar locais com melhores salários e acesso a empregos, 

e a omissão de variáveis de controle gera associações espúrias e (agora) mais fortes entre os 

salários e a acessibilidade. Dessa forma, três serão as estratégias utilizadas para fazer face a 

tais potenciais dificuldades. Primeiro, a pesquisa faz uso de um grande número de controles 

associados ao trabalhador e sua localização residencial, o que inclui características pessoais. 

Segundo, será utilizada uma variável instrumental para o indicador de acesso ao emprego, em 

uma estratégia similar àquela aplicada por Haddad e Barufi (2017). Em terceiro lugar, de 

forma a atenuar a endogeneidade associada ao possível sorting dos trabalhadores, estimações 

também serão efetivadas para amostras específicas, para os quais se acredita que o problema é 

bastante reduzindo.  
Diferentemente de Haddad e Barufi (2017) que buscam instrumentos em fatores 

geográficos
3
 que precedem à distribuição da população corrente e da própria malha viária 

                                                             
3 Fazem o uso da distância física para o rio que dá acesso ao núcleo primitivo de São Paulo. 



dentro do município, a estratégia proposta na presente pesquisa de variáveis instrumentais se 

baseia no uso das rotas e trilhos antigos da cidade como instrumentos para o indicador de 

acessibilidade aos empregos, a saber, à distância física das residências aos trilhos
4
 antigos e, 

consequentemente, para os locais considerados centros de emprego da cidade do Recife. O 

instrumento foi construído a partir de uma base de dados GIS das rotas antigas dentro do 

Recife (Figura 2). A tarefa principal foi calcular a distância da localização
5
 residencial ao 

centro e subcentros de todas as unidades de observação no banco de dados. Foi criada uma 

"Matriz de custos Origem-Destino" pelo software QGIS, sendo que o parâmetro utilizado para 

construir a Matriz de Custo OD foi o comprimento da rota (em quilômetros), assumindo que 

os trabalhadores podem caminhar em ambas as direções ao longo das rotas e trilhos antigos. 

 
Figura 2 – Trilhos antigos da cidade do Recife. 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa.  

 

O estado de Pernambuco foi o primeiro do Nordeste e segundo do Brasil a possuir 

uma ferrovia. O primeiro trecho ferroviário foi inaugurado em 1858, a Estrada de Ferro do 

Recife ao São Francisco que tinha o propósito inicial de ligar a capital pernambucana à 

cachoeira de Paulo Afonso do rio São Francisco (FREITAS et al., 2019). A partir daí 

surgiram outros caminhos de ferro que facilitaram muito a ligação entre o interior e o litoral 

do estado. Enquanto a Estrada de Ferro do Recife ao São Francisco era prolongada, atingindo 

Una (atual Palmares) em 1862, Catende (1882) e Garanhuns (1887), era criada na Inglaterra 

no ano de 1872 a The Great Western of Brazil Railway Company que ganhara do Império 

Brasileiro a concessão de explorar uma ferrovia no estado de Pernambuco, ligando Recife a 

Limoeiro inaugurada em 1882. Neste mesmo ano, a Estrada de Ferro Central de Pernambuco, 

que tinha a proposta de ligar a capital pernambucana ao Agreste, iniciara suas obras de 

construção, inaugurando seu primeiro trecho entre a estação Central do Recife e Jaboatão em 

1885 (BORGES, 2014). Dessa forma, as três ferrovias mais antigas ficaram organizadas da 

seguinte forma: a linha Sul, antiga Estrada de Ferro do Recife ao São Francisco; na linha 

Norte, a Estrada de Ferro Recife-Limoeiro e for fim, a linha Centro, antiga Estrada de Ferro 

Central de Pernambuco (Figura 3).  

 

                                                             
4 O shapefile das ferrovias foi obtido pelo Ministério da Infraestrutura. 
5 Foi utilizado o software BatchGeo para georreferenciar a localização residencial dos trabalhadores. 



 

               Figura 3 – Mapa das linhas férreas do Estado de Pernambuco em 1886. 
                  Fonte: Apresentado por Rodrigo Silva em seu "plano" de 1886. 

 

Estas primeiras companhias ferroviárias que surgiram ligavam as regiões produtoras 

dos principais produtos agrícolas (açúcar e algodão) aos portos para exportação (MELO, 

2000). O ciclo evolutivo da cultura da cana-de-açúcar no Brasil apresentou ao longo dos 

séculos uma importância crucial em face ao desenvolvimento econômico nacional. O Recife 

do século XIX se firmava como centro financeiro e comercial da região norte brasileira. Nessa 

época, usufruía grande importância no país, uma vez que o seu potencial agroexportador, 

concentrado na cana-de-açúcar e no algodão, era reconhecidamente uma referência em termos 

de exportação para o mercado internacional (DUARTE, 2005). Em relação ao algodão, a 

região Nordeste foi pioneira na produção algodoeira no século XVIII.  

Conforme observado por Redding e Turner (2014), a maioria dos trabalhos existentes
6
 

que estimam o efeito das mudanças nas redes rodoviárias e nas estradas de ferro na 

distribuição da atividade econômica construiu esses instrumentos com base em infraestrutura 

planejada passada (Baum-Snow, 2007) e mapas de rotas históricas (DURANTON e TURNER 

2012). 

Para usar o instrumento, ele precisa ser exógeno e relevante. A priori, o instrumento 

parece ser exógeno devido ao período em que essas antigas infraestruturas foram construídas 

e as mudanças históricas significativas na sociedade e na economia (BAUM-SNOW, 2007; 

GARCIA-LOPEZ, 2012). Conforme Garcia-Lopez (2012) a exogeneidade de instrumentos 

depende do controle da geografia física e da população histórica. Para Duranton e Turner 

(2012), a infraestrutura de transporte atual de uma cidade depende de seu nível inicial dessa 

infraestrutura e a adequação de sua geografia para a construção de estradas. Conceitualmente, 

a relevância desses instrumentos reside no fato de que novas infraestruturas de transporte não 

são construídas isoladamente de infraestruturas previsíveis e antigas (GARCIA-LOPEZ, 

2012). A ideia adotada aqui, é que os planos de rede iniciais podem prever futuros 

desenvolvimentos de rede, mas são exógenos às mudanças nos salários. O argumento da 

exogeneidade baseia-se nas mudanças experimentadas no tamanho e estrutura da cidade 

antiga e atualmente, e que não poderiam ser previstas pelos planejadores no passado 

(MORENO-MONROY e RAMOS, 2015; DURANTON & TURNER, 2012). O que é 

necessário em particular é que as vias antigas não tenham sido projetadas para antecipar a 

mudança nos salários atualmente. As vias de transporte foram feitas em um contexto de forte 

                                                             
6
 Para maiores detalhes sobre o método, ver Baum-Snow (2007) e Garcia-Lopez (2012) que buscam 

instrumentos em projetos antigos ou velhas infraestruturas de transporte. 

 



crescimento econômico e grande planejamento, principalmente para satisfazer a requisitos 

imediatos de transporte de produtos coloniais. Parece plausível, que os planejadores de 

transporte urbano na época não pudessem prever o padrão de ocupação urbana nas décadas 

seguintes, nem o surgimento e a evolução de um mercado de trabalho segmentado.  

Além da justificativa acima, dadas às condições geográficas da cidade, como áreas de 

terras firmes circundadas por áreas de alagamentos e mangues, tais ferrovias seguiram sempre 

um curso determinado pela geografia mais favorável, evitando mangues e áreas alagadas. Os 

terrenos mais firmes possibilitaram a abertura de ruas, e, consequentemente, a ampliação do 

espaço sólido na área urbana (MELO, 1975). Sendo assim, o instrumento adotado satisfaz a 

condição de relevância, uma vez que, está relacionado à formação da cidade do Recife.  

Dessa forma, a condição para o uso do nosso instrumento exige que o mesmo afete os 

salários na cidade apenas por meio de seu efeito sobre a acessibilidade dos trabalhadores aos 

locais de emprego. As rotas e estradas do século XIX foram primeiramente desenhadas para 

satisfazer o transporte do açucar e do algodão, não prevendo influenciar principalmente nos 

transportes de passageiros aos locais de trabalho. Quase totalidade da população do Recife era 

concentrada nos bairros do Recife, Santo Antonio, São José, Boa Vista e Santo Amaro no 

período da construção das ferrovias e até final do século XIX, ou seja, não havia motivação 

econômica para construir ferrovia para passageiros inicialmente (MELO, 1975).  

 

3 Resultados 

A análise estatística das variáveis selecionadas do banco de dados permite a obtenção 

de resultados preliminares. A tabela 1, a seguir, apresenta estatísticas descritivas das variáveis 

utilizadas nas estimações.  

 

Tabela 1 – Estatísticas descritivas das principais variáveis para o OD Survey, 2016. 

Variáveis Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 

W (até 2 s.m.) 0,44 0,49 0 1 

LnACi_CBD 11,15 0,56 10,19 16,48 

LnACi_Sub 11,72 0,42 10,69 14,41 

LnACi_CBD_IV 10,58 0,55 9,61 12,47 

LnACi_Sub_IV 10,36 1,10 7,21 14,40 

Masculino 0,50 0,49 0 1 

Filho 0,35 0,47 0 1 

Baixa 0,83 0,37 0 1 

Intermediária 0,15 0,12 0 1 

Alta 0,11 0,31 0 1 

Bem elevada 0,04 0,19 0 1 

Jovens  0,05 0,22 0 1 

Adultos 0,29 0,45 0 1 

Adultos2 0,31 0,46 0 1 

Idosos 0,20 0,40 0 1 

Construção 0,04 0,18 0 1 

Comércio 0,05 0,21 0 1 

Ativ. Finan. 0,09 0,28 0 1 

Serv.Saúde 0,12 0,32 0 1 

Sev. Educaçã 0,05 0,22 0 1 

Serv.Espec. 0,08 0,28 0 1 

Serv.Público 0,05 0,21 0 1 

Outros 0,51 0,49 0 1 

Fonte: Elaboração própria com base na Pesquisa OD, 2016. 



A princípio, é possível observar que foram atribuídos logaritmos para variáveis de 

acessibilidade ao emprego. Esta estratégia é comum em estudos empíricos (Quintanar et al., 

2013; Haddad e Barufi, 2017) da Economia Urbana para estimar a acessibilidade por 

oportunidades cumulativas, que é geralmente sensível a observações desiguais em função da 

grandeza dos valores dessa variável. Em particular, as variáveis dummies apresentam valores 

que descrevem a cidade do Recife. Em relação às variáveis educacionais, observa-se que o 

nivel mais baixo é o que apresenta maior percentual do total dos trabalhadores na região. As 

dummies de faixa etária apontam que há concentração de adultos na amostra na faixa de 29 a 

59 anos. Quanto às variáveis de setores econômicos, percebe-se certo equilíbrio na divisão, 

com maior percentual para os serviços de saúde e outros. 

As figuras 4 mostram a distribuição espacial de dois índices de acessibilidade 

calculados para o CBD e subcentros. O “Central Business District” (CBD) considerado 

corresponde a maior concentração do total dos empregos da cidade, responsável pelas 

atividades de comércio, indústria e serviços públicos, já os subcentros foram potenciais 

centros de empregos, apresentando maior densidade de empregos e influência local quanto 

mais próximo ao CBD e menor densidade de emprego e influência local nas regiões mais 

periféricas. Ambos os mapas apresentam cores de acordo com os bairros do Recife; quanto 

mais escuras forem as cores, maior será a acessibilidade do grupo. Percebe-se que quanto 

mais próximo dos centros de empregos, maior é o índice de acessibilidade para os indivíduos. 

 

 

                  Figura 4 – Acessibilidade ao emprego para CBD e Subcentros, 2016.             
                  Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa. 

 

A estratégia empírica discutida anteriormente exige a estimativa de diferentes modelos 

para avaliar a relevância da acessibilidade aos empregos para explicar os salários. No entanto, 

a acessibilidade é potencialmente endógena, o que implica a necessidade de se usar um 

instrumento exógeno para evitar ou atenuar a presença de estimativas enviesadas e 

inconsistentes que resultariam da aplicação do estimador OLS. Nesta perspectiva, como já 

dito anteriormente, foi assumida a exogeneidade do seguinte instrumento histórico: acesso 

físico aos centros de empregos utilizando os trilhos antigos como rotas. A regressão do 

primeiro estágio, entre instrumentos e variáveis potencialmente endógenas é evidenciada 

estatisticamente na Tabela 2, a seguir.  

Inicialmente, testes foram executados para capturar a relevância dos instrumentos, 

qualificando-os como fortes ou fracos. No primeiro momento foi estimada a regressão 

simples
7
 da acessibilidade e, em seguida, foi integrado à equação o conjunto das seguintes 

covariadas. Em geral, a inclusão de novas variáveis em regressões múltiplas eleva o grau de 

                                                             
7 Não foram apresentadas no trabalho. 



ajuste da modelagem, mas pouco afeta o coeficiente da variável instrumental, que continua 

consideravelmente forte. Dessa forma, é possível empregar qualquer combinação de 

instrumento e variável explicativa de acessibilidade. 

 

Tabela 2 – Resultado da Estimação do 1º Estágio (Variável dependente é o 

logaritmo do índice de acessibilidade). 
Variáveis CBD Subcentros 

LnACi MPL_ IV D.P. MPL_IV D.P. 

LnACi_IV 0,617*** 0,005 0,132*** 0,002 
Masculino -0,011** 0,005 -0,022*** 0,005 
Filho -0,020*** 0,005 0,029*** 0,005 
Baixa Ref. Ref. Ref. Ref. 
Intermediária 0,097*** 0,022 0,056*** 0,020 
Alta 0,019** 0,008 0,010 0,008 
Bem elevada 0,078*** (0,014) 0,077*** 0,014 
Jovens Ref. Ref. Ref. Ref. 
Adultos -0,081*** 0,008 -0,199*** 0,008 
Adultos2 -0,055*** 0,008 -0,138*** 0,008 
Idosos 0,042*** 0,009 0,038*** 0,009 
Construção Ref. Ref. Ref. Ref. 
Comércio -0,042** 0,019 -0,108** 0,017 
Ativ. Finan. 0,040** 0,017 -0,007 0,015 
Serv.Saúde -0,009 0,016 -0,100*** 0,015 
Sev. Educaçã 0,020 0,018 -0,016 0,017 
Serv.Espec. 0,021 0,017 -0,006 0,015 
Serv.Público 0,021 0,019 0,001 0,017 
Outros -0,031** 0,015 -0,138** 0,013 

Constante 4,665*** 0,057 10,533*** 0,033 

R2/ Pseudo R2 0,370  0,105  
Estat. F 942.93***  2060,5***  
Hausman (Chi) 30,04**  0,080  
Durbin (score, Chi) 30,124***  0,777  
Wu-Hausman (F) 30,139***  0,777  

   Notas: *** Significativo ao nível de 1%; ** 5% e * 10%. 

 

O instrumento utilizado, tanto nas estimativas para o CBD quanto para os subcentros, 

apresenta o coeficiente de interesse estatisticamente significante com probabilidade de 

rejeição em 1% para cada tipo de regressão: com e sem covariadas. Observando-se as 

estimativas do primeiro estágio, nota-se que, embora o coeficiente de determinação da 

regressão (R2) não seja muito elevado, a estimativa para o coeficiente apresenta valor elevado 

e com sinal esperado. A estatística F para o primeiro estágio é estatisticamente significativa e 

assume um valor que facilmente excede 10, o valor de corte sugerido por Stock, Wright e 

Yogo (2002). As estatísticas Durbin e Wu-Hausman indicaram apenas para as estimativas do 

CBD a rejeição da hipótese nula de exogeneidade da variável representada. Assim, o 

estimador IV é preferível ao estimador
8
 OLS. O teste de Durbin-Wu-Hausman indica que os 

resíduos de uma regressão do índice de acessibilidade sobre as demais variáveis são 

estatisticamente significantes quando colocados como regressores de uma regressão dos 

salários sobre todas as variáveis ditas explicativas. Além disso, os resultados da primeira 

etapa fornecem confiança para o uso do instrumento proposto; utilizando a variável de 

acessibilidade por trilhos como regressor para o indice de acessibilidade, obteve-se uma 

influência positiva e estatisticamente significante. De fato, o conjunto de estatísticas 

apresentadas para avaliar o instrumento fornece forte confiança para usá-lo. 

                                                             
8 Ambos os estimadores são tendenciosos nessa situação, mas somente IV pode gerar estimativas consistentes. 



A Tabela 3 exibe os resultados com base nas equações (1) e (2) usando índices de 

acessibilidade. As colunas (1)-(4) exibem os resultados para o CBD, enquanto as colunas (5)-

(8) são estimativas para subcentros. A tabela considera os efeitos marginais das variáveis 

sobre a probabilidade dos trabalhadores pertencerem ao grupo de baixa renda. As estimativas 

dos regressores dos salários (até 2 salários mínimos) são obtidas a partir de modelos de 

Probabilidade Linear e Probit (efeitos marginais) com (colunas (3)-(4) e (7)-(8)) e sem 

(colunas (1)-(2) e (5)-(6)) variáveis instrumentais.  

 

Tabela 3 – Efeitos Marginais da estimação para a probabilidade de até 2 salários mínimos.  
Variáveis CBD Subcentros 

W (Até 2 s.m) MPL 
(1) 

Probit 
    (2) 

MPL_IV 
      (3) 

Probit_IV 
       (4) 

MPL 
(5) 

Probit 
     (6) 

MPL_IV 
      (7) 

Probit_IV 
        (8) 

LnACi 
-0,090*** 

(0,004) 

-0,089*** 

(0,004) 

-0,125*** 

(0,008) 

-0,068*** 

(0,007) 

-0,172*** 

(0,006) 

-0,166*** 

(0,006) 

-    -0,165*** 

(    (0,023) 

-0,166*** 

(0,022) 

Masculino 
-0,044*** 
(0,005) 

-0,046*** 
(0,005) 

-0,045*** 
(0,005) 

-0,046*** 
(0,005) 

  -0,047*** 
   (0,005) 

-0,049*** 
(0,005) 

 -0,046*** 
   (0,005) 

  -0,049*** 
   (0,005) 

Filho 
-0,095*** 
(0,005) 

-0,096*** 
(0,005) 

-0,095*** 
(0,005) 

-0,095*** 
(0,005) 

  -0,090*** 
  (0,005) 

-0,092*** 
(0,005) 

 -0,090*** 
  (0,005) 

 -0,092*** 
  (0,005) 

Baixa Ref. Ref. Ref. Ref.    Ref. Ref.    Ref. Ref. 

Intermediária 
0,220*** 
(0,022) 

0,217*** 
(0,023) 

0,221*** 
(0,022) 

0,213*** 
(0,023) 

   0,220*** 
  (0,022) 

0,216*** 
(0,023) 

   0,219*** 
  (0,022) 

   0,216*** 
  (0,023) 

Alta 
0,089*** 
(0,008) 

0,084*** 
(0,008) 

0,090*** 
(0,008) 

0,084*** 
(0,008) 

   0,088*** 
  (0,008) 

0,082*** 
(0,008) 

   0,088*** 
  (0,008) 

   0,082*** 
  (0,008) 

Bem elevada 
-0,227*** 
(0,014) 

-0,263*** 
(0,016) 

-0,223*** 
(0,014) 

-0,263*** 
(0,016) 

  -0,224*** 
  (0,014) 

-0,258*** 
(0,016) 

 -0,225*** 
  (0,014) 

 -0,258*** 
  (0,016) 

Jovens  Ref. Ref. Ref. Ref.    Ref. Ref.    Ref. Ref. 

Adultos 
0,029*** 
(0,008) 

0,026*** 
(0,008) 

0,028*** 
(0,008) 

0,030*** 
(0,008) 

  0,026*** 
  (0,008) 

0,022*** 
(0,008) 

  0,026*** 
  (0,008) 

  0,023*** 
  (0,008) 

Adultos2 
-0,001 

(0,008) 

-0,007 

(0,007) 

-0,002 

(0,008) 

-0,004 

(0,008) 

  -0,001 

  (0,008) 

-0,007 

(0,007) 

  -0,001 

  (0,008) 

  -0,006 

  (0,007) 

Idosos 
-0,003 
(0,008) 

-0,002 
(0,008) 

-0,003 
(0,008) 

-0,004 
(0,008) 

  -0,006 
  (0,008) 

-0,004 
(0,008) 

  -0,006 
  (0,008) 

  -0,005 
  (0,008) 

Construção Ref. Ref. Ref. Ref.   Ref. Ref.   Ref. Ref. 

Comércio 
0,365*** 
(0,018) 

0,391*** 
(0,021) 

0,360*** 
(0,018) 

0,388*** 
(0,021) 

  0,355*** 
  (0,018) 

0,382*** 
(0,021) 

  0,356*** 
  (0,018) 

  0,382*** 
  (0,021) 

Ativ. Finan. 
0,069*** 
(0,016) 

0,115*** 
(0,020) 

0,068*** 
(0,016) 

0,112*** 
(0,020) 

  0,064*** 
  (0,016) 

0,112*** 
(0,020) 

  0,064*** 
  (0,016) 

  0,112*** 
  (0,020) 

Serv.Saúde 
0,280*** 
(0,016) 

0,319*** 
(0,019) 

0,277*** 
(0,016) 

0,316*** 
(0,019) 

  0,265*** 
  (0,016) 

0,306*** 
(0,019) 

  0,266*** 
  (0,016) 

  0,306*** 
  (0,019) 

Sev. Educaçã 
0,015 
(0,018) 

0,032 
(0,023) 

0,015 
(0,018) 

0,031 
(0,023) 

  0,007 
  (0,018) 

0,027 
(0,023) 

  0,008 
  (0,018) 

  0,027 
  (0,023) 

Serv.Espec. 
0,026 
(0,016) 

0,056*** 
(0,021) 

0,025 
(0,016) 

0,054** 
(0,021) 

  0,021 
  (0,016) 

0,052** 
(0,021) 

  0,021 
  (0,016) 

  0,052** 
  (0,021) 

Serv.Público 
-0,013 
(0,018) 

-0,011 
(0,024) 

-0,012 
(0,018) 

-0,013 
(0,024) 

  -0,016 
  (0,018) 

-0,014 
(0,024) 

  -0,016 
  (0,018) 

  -0,014 
  (0,024) 

Outros 
0,490*** 

(0,014) 

0,493*** 

(0,017) 

0,484*** 

(0,014) 

0,489*** 

(0,017) 

  0,471*** 

  (0,014) 

0,475*** 

(0,017) 

  0,472*** 

  (0,014) 

  0,475*** 

  (0,019) 

Constante 
1,182*** 
(0,057) 

      _ 1,583*** 
(0,092) 

      _ 
 

  2,209*** 
  (0,078) 

      _ 
 

  2,133*** 
  (0,282) 

        _ 

Observações 25.687 25.687 25.687 25.687 25.687 25.687 25.687 25.687 
Estat. F/Wald 492.48 6798.67 7766.00 5645.15 521.70 7140.93 7695.53 5476.69 
R

2 
/ Pseudo R

2 0.234 0.192 0.233       -  0.245 0.202 0.245        - 

Desvio-padrão entre parênteses. ***p < 0.01, **p < 0.05, *p < 0.1. 
Fonte: Elaboração própria com base na média dos efeitos marginais. 

 

No primeiro momento, percebe-se que a estatística F é alta para qualquer modelo 

empregado, o que garante a significância estatística conjunta das variáveis explicativas. Essas 

variáveis explicam de 19,2% a 24,5% da variação referente à variável dependente, conforme o 

coeficiente de determinação R². De acordo com as estimativas, a principal variável de 

interesse neste estudo, acessibilidade ao emprego, tem um impacto significativo na 

probabilidade do indivíduo pertencer ao grupo de renda que recebe até 2 salários mínimos. 



Tanto para o CBD quanto para os subcentros, maior acesso aos empregos diminui a chance de 

o indivíduo pertencer ao grupo de menor renda. Percebe-se que os coeficientes são estáveis, 

tendo o índice de acessibilidade significativo a 1% e com efeito esperado em todas as 

estimativas. 

Os modelos IV visam lidar com a questão da endogeneidade levantada anteriormente. 

A acessibilidade aos empregos é instrumentalizada pela distância aos principais centros, 

seguindo um caminho formado pelas rotas e trilhos antigos da cidade do Recife. 

Concentrando-se nos modelos IV, pode-se dizer que o aumento do acesso físico ao CBD e 

subcentros em 1%, reduz em média, 0,125 e 0,166 pontos percentuais a probabilidade do 

trabalhador em Recife pertencer ao grupo de menor renda. Estes valores são bastante 

significativos quando comparados com a estatística descritiva para a probabilidade do 

individuo ganhar até 2 salários mínimos. Observe que, ao dividir 0,125 e 0,166 por 0,44 

obtem valores como 0,28% e 0,37%, respectivamente, que correspondem a redução em 

termos percentuais para o aumento de 1% no índice de acessibilidade.  

Como esperado, o maior nível educacional diminui a chance de ser de baixa renda, 

como mostrado nas estimativas da Tabela 3. Observa-se que os coeficientes para as dummies 

de gênero e filhos são significativos e com efeitos esperados. Quanto aos setores econômicos, 

a probabilidade aumenta para os trabalhadores do comércio, atividade financeira e serviços de 

saúde. 

Seguindo uma estratégia de estimativa da equação Minceriana, a Tabela 4 apresenta os 

principais resultados para trabalhadores que utilizam veículos particulares, transporte público 

e outros modais de transporte para viagens diárias de casa para o trabalho. A razão 

fundamental para investigar o efeito do indicador de acessibilidade nos salários por diferentes 

modais é o fato de que podem existir variáveis omitidas não observáveis (exemplos 

preferências locacionais) que afetam a escolha do modal e a localização residencial e isto, 

pode afetar as estimativas (introduzindo viés). Outra razão é que tais variáveis também 

permitem algum controle para escolha locacional. 

 

        Tabela 4 – Efeitos marginais da estimação para a probabilidade de até 2 salários mínimos 

Variáveis 
CBD 

Transporte Próprio Transporte Público Outros Modais 

W (Até 2 s.m) MPL_IV Probit_IV MPL_IV Probit_IV MPL_IV Probit_IV 

LnACi 
-0,032*** 

(0,007) 

-0,015** 

(0,007) 

0,012 

(0,013) 

-0,046*** 

(0,013) 

-0,136*** 

(0,014) 

-0,064*** 

(0,014) 

Estat. F/Wald 1038.36 646.08 1185,80 855.80 2585.08 1933.77 

R
2 
/ Pseudo R

2 0.109      - 0,122      - 0,212      - 

Observações 8,493 8,493 8.362 8.362 8.832 8.832 

Variáveis 
Subcentros 

Transporte Próprio Transporte Público Outros Modais 

W (Até 2 s.m) MPL_IV Probit_IV MPL_IV Probit_IV MPL_IV Probit_IV 

LnACi 
-0,040*** 

(0,013) 

-0,078*** 

(0,014) 

 0,121 

(0,024) 

-0,076*** 

(0,022) 

-0,311*** 

(0,038) 

-0,108*** 

(0,034) 

Estat. F/Wald 1031.65 626.88 1175.90 923.79 2499.79 2151.18 

R
2 
/ Pseudo R

2 0.113      - 0,097      - 0,191      - 

Observações 8,493 8,493 8.362 8.362 8.832 8.832 

Desvio-padrão entre parênteses. ***p < 0.01, **p < 0.05, *p < 0.1. Obs .: Controles adicionais: 

idade, gênero, nível de escolaridade, setor de atividade, dummy para filhos,    termo constante.  

                 Fonte: Elaboração própria com base na média dos efeitos marginais. 

 

Analisando os resultados obtidos, percebem-se dois resultados importantes, primeiro 

para subcentros, a estimativa probit IV é equivalente para os moldais, ou seja, o indicador de 

acessibilidade tem uma influência negativa sobre os salários dos indivíduos considerados de 

baixa renda. Segundo, observam-se para o CBD valores mais elevados dos coeficientes para 



“outros moldais”. Contudo, em geral, as estimativas confirmam suas evidências iniciais, 

indicando que os diferentes moldais não afetam os resultados principais antes obtidos. De 

fato, a dependência do transporte público em Recife pode limitar a quantidade de tempo 

efetivo no trabalho, resultando em um salário mais baixo, além do mais, a distância mais 

longa pelo trânsito em massa também pode está associado a residências periféricas, o que 

também pode reduzir tanto a eficiência da busca por empregos quanto sua intensidade devido 

à menor acessibilidade. 

A relação entre acessibilidades do trabalho e resultados do mercado de trabalho 

também mostra padrões mais distintos quando permite a heterogeneidade em todos os 

gêneros, como se pode perceber a partir da Tabela 5, a seguir. Os resultados mostram que, em 

geral, o conjunto de evidências não indica claramente que o acesso é mais decisivo para 

algum dos gêneros. Não há na literatura resultados claros que os homens são mais produtivos 

que as mulheres, contudo os estudos mostram que as mulheres tendem a ter deslocamentos 

mais curtos medidos tanto em termos de distância e tempo (CRANE, 2007). Contudo, as 

evidências nesta tabela de que o melhor acesso aos empregos é mais decisivo para as 

mulheres no mercado é fraca, não havendo muita diferença entre os gêneros. Os resultados 

para gêneros por diferentes modais tanto para o CBD quanto para os subcentros também 

foram estimados, porém não se encontram no estudo devido à limitação de páginas.  

 

Tabela 5 – Efeitos marginais para estimação da probabilidade de até 2 salários mínimos. 

Variáveis 
HOMENS 

CBD Subcentros 

W (Até 2 s.m) MPL 
(1) 

Probit 
    (2) 

MPL_IV 
      (3) 

Probit_IV 
       (4) 

MPL 
(5) 

Probit 
     (6) 

MPL_IV 
      (7) 

Probit_IV 
        (8) 

LnACi) 
-0,075*** 

(0,006) 

-0,076*** 

(0,006) 

-0,088*** 

(0,011) 

-0,068*** 

(0,011) 

-0,141*** 

(0,009) 

-0,137*** 

(0,008) 

 --0,176*** 

  (0,035) 

  -0,134*** 

 (0,033) 

Controles Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
Estat. F/Wald 275.90 3573.19 271.44 2867.77 286.36 3688.16 4077.93 2910.67 

R
2 
/ Pseudo R

2 0.241 0.200 0.241         - 0.248 0,206 0,247        - 

Observações 13.014 13.014 13.014 13.014 13.014 13.014 13.014 13.014 

Variáveis 
MULHERES 

CBD Subcentros 

W (Até 2 s.m) MPL 
(1) 

Probit 
    (2) 

MPL_IV 
      (3) 

Probit_IV 
       (4) 

MPL 
(5) 

Probit 
     (6) 

MPL_IV 
      (7) 

Probit_IV 
        (8) 

LnACi 
-0,101*** 

(0,006) 

-0,099*** 

(0,006) 

-0,159*** 

(0,011) 

-0,064*** 

(0,010) 

-0,199*** 

(0,009) 

-0,192*** 

(0,008) 

-0,158*** 

(0,032) 

-0,195*** 

(0,030) 

Controles Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
Estat. F/Wald 258.53 3343.28 256.05 2828.63 279.58 3571.35 3753.27 2607.55 

R
2 
/ Pseudo R

2 0.234 0,191 0,230  0,248 0,204 0,247  

Observações 12.673 12.673 12.673 12.673 12.673 12.673 12.673 12.673 
      Desvio-padrão entre parênteses. ***p < 0.01, **p < 0.05, *p < 0.1. 

Obs .: Controles adicionais: idade, nível de escolaridade, setor de atividade, dummy para filhos, termo constante.  

      Fonte: Elaboração própria com base na média dos efeitos marginais. 

 

Os resultados encontrados dos parâmetros corroboram com a literatura teórica de que 

distâncias mais longas para os centros de empregos diminuem a produtividade dos agentes, 

indo na mesma linha de diversas evidências empíricas sobre o tema, tais como os trabalhos de 

Van Ommeren e Gutiérrez-i-Puigarnau, (2011), Stone e Schneider (2016), Vieira e Haddad 

(2015) e Haddad e Barufi (2017), apesar dessas pesquisas apresentarem níveis de análise 

distintos e outras metodologias. Além disto, as evidências obtidas indicam que tal efeito 

estimado é importante do ponto de vista quantitativo, ou seja, possui relevância social.  

 

 



3.1 Robustez dos Resultados  

 

Com o fito de verificar a robustez dos resultados, alguns exercícios adicionais foram 

realizados. No primeiro, foi realizado o mesmo exercício inserindo controles adicionais como 

a distância física para algumas amenidades. No segundo, diferentes medidas de acessibilidade 

são formadas, utilizando-se diferentes funções de decaimento com a distância.  Por fim, foram 

retirados da amostra os indivíduos que moram na região central do Recife.  

Percebe-se na Tabela 6, a seguir, que os sinais e a significância dos coeficientes, em 

geral, permanecem inalterados com a adição de novos controles (distância euclidiana das 

residencias para praias e parques), com exceção para o CBD no Probit IV. Estes controles 

permitem compreender potencialmente diferenças de preferências locacionais entre as 

famílias nas suas trocas entre acesso ao emprego e amenidades. Os resultados parecem fazer 

sentido com a estrutura da cidade do Recife. Maiores distâncias às praias e aos parques 

aumentam a chance do individuo ser de baixa renda. O estudo de Oliveira e Silveira Neto 

(2015) para Recife mostra que indivíduos mais ricos moram em lugares com mais 

amenidades. Essas áreas são próximas ao centro e com ampla oferta de serviços públicos.  
  

                               Tabela 6 – Efeitos marginais das estimações.  
Variáveis CBD Subcentros 

W (Até 2 s.m) MPL_IV Probit_IV MPL_IV Probit_IV 

LnACi 
-0,107*** 
(0,010) 

0,006 
(0,009) 

- -0,182*** 
   (0,024) 

-0,067*** 

 (0,023) 

D_Praia 
0,022*** 
(0,001) 

0,028*** 
(0,001) 

0,023*** 
(0,001) 

0,015*** 
(0,002) 

D_Parques 
0,030** 

(0,012) 

0,081*** 

(0,012) 

0,064*** 

(0,010) 

0,013 

(0,016) 
Controles Sim Sim Sim Sim 
Estat. F/Wald 488,45 6171,62 492,01 486,14 
R

2 
/ Pseudo R

2 0,249       - 0,256 0,252 
Observações 25.687 25.687 25.687 25.687 

                                     Desvio-padrão entre parênteses. ***p < 0.01, **p < 0.05, *p < 0.1.  

                                          Fonte: Elaboração própria com base na média dos efeitos marginais. 

 

Em uma segunda etapa, complementou-se a análise de robustez com resultados para 

diferentes medidas de acessibilidade, considerando todos os indivíduos da amostra (Tabela 7).  

 

Tabela 7 – Efeitos marginais das estimações.  

Função de 

distância 

Variáveis CBD Subcentros 

W MPL_IV Probit_IV MPL_IV Probit_IV 

   
    

 LnACi 
-0,125*** 

(0,008) 

-0,068*** 

(0,007) 

- -0,165*** 

( (0,023) 

-0,166*** 

(0,022) 

   
    

 LnACi 
-0,047*** 

(0,002) 

-0,078*** 

(0,002) 

-0,044*** 

(0,004) 

-0,035*** 

(0,004) 

Observações  25.687 25.687 25.687 25.687 
                            Desvio-padrão entre parênteses. ***p < 0.01, **p < 0.05, *p < 0.1  

                                 Fonte: Elaboração própria com base na média dos efeitos marginais. 

 

A função de impedância
9
 pode assumir diferentes formas funcionais. Na Tabela 7 

foram obtidos resultados utilizando duas funções de potência com diferentes parâmetros de 

decaimento. Este parâmetro mede a relação entre padrões de interação observados 

(comutação) e distância quando outros determinantes de interação são constantes. Percebe-se 

                                                             
9 Autores como Quintanar (2013) utilizaram diferentes medidas para a função de impedância como forma de 

buscar robustez em seus resultados. 



a partir da tabela, a seguir, que os resultados obtidos inicialmente não parecem sensíveis ao 

grau de decaimento da função associada à distância ao emprego, ou seja, não alteram de 

forma importante os resultados já obtidos para o grau de acessibilidade ao emprego nos 

resultados do mercado de trabalho quanto aos sinais e magnitude. 

Adicionalmente, foi considerada a mesma estimação apenas para os subcentros de 

empregos, ou seja, retirando-se da amostra os empregos do CBD da cidade. Este terceiro 

exercício também foi levado a efeito sem indivíduos que moram na região central do Recife 

(locais mais próximos aos empregos). A ideia de excluir os empregos do CBD está associada 

ao fato de que tal localização de empregos teria ditado à trajetória inicial das ferrovias uma 

vez que nele também se localiza o porto da cidade (onde era exportada a produção de açúcar e 

algodão). Embora uma parte muito pouco significante de empregos associada à atividade de 

exportação do açúcar ainda exista neste CBD, o exercício permite afastar completamente tal 

remota possibilidade de alguma endogeneidade do instrumento, já que os demais subcentros 

de emprego da cidade não guardam qualquer relação original com as ferrovias.  

Como se pode perceber através da Tabela 8, a exclusão das ocupações do CBD da 

cidade não altera de forma importante os resultados já obtidos para a importância do grau de 

acessibilidade ao emprego para os resultados salariais dos trabalhadores da cidade. Além 

disto, este resultado é válido mesmo quando também se excluem da amostra os indivíduos 

que moram na região do CBD.  

 

Tabela 8 – Efeitos marginais das estimações (sem POP do CBD).  
Função de 

distância 

Variáveis CBD Subcentros 

W MPL_IV Probit_IV MPL_IV Probit_IV 

   
   LnACi 

-0,118*** 
(0,010) 

-0,106*** 
(0,009) 

-0,113*** 

(0,026) 
-0,170*** 
(0,025) 

   
    

 LnACi 
-0,118*** 
(0,010) 

-0,106*** 
(0,009) 

-0,113*** 

(0,026) 
-0,170*** 
(0,025) 

   
    

 LnACi -0,044*** 
(0,003) 

-0,124*** 
(0,003) 

-0,027*** 

(0,004) 
-0,035*** 
(0,004) 

Observações  23.023 23.023 23.023 23.023 
                            Desvio-padrão entre parênteses. ***p < 0.01, **p < 0.05, *p < 0.1  

Fonte: Elaboração própria com base na média dos efeitos marginais. 

 

4 Considerações Finais 

 

A literatura sobre mismatch espacial sugere que a influência da localização espacial e 

da distância aos empregos nos resultados do mercado de trabalho é mais forte para as grandes 

áreas urbanas e que é mais relevante para os grupos de menor renda, onde os custos de 

congestionamento são relativamente mais importantes. Além disso, esses grupos podem 

enfrentar mais limitações em suas interações sociais, com um impacto significativo em sua 

capacidade de encontrar uma melhor correspondência no mercado de trabalho. 

Este estudo destina-se a preencher uma importante lacuna em relação ao mercado de 

trabalho da Cidade do Recife. Nesse sentido, a pesquisa explorou correlações entre resultados 

do mercado de trabalho e medidas de acessibilidade a empregos. Os resultados dependem de 

fortes hipóteses de identificação para evitar viés relacionado a decisões simultâneas de 

localização de trabalhadores e empresas dentro da cidade. A inclusão de um instrumento 

exógeno permitiu controlar pelo menos uma parcela do viés gerado nesse contexto. Os trilhos 

antigos do século XIX, hoje escondidos pelas estradas, parecem ter ajudado a moldar os 

mercados urbanos em Recife. 

Para a cidade do Recife, existem desigualdades espaciais significativas, e, dependendo 

do modo de transporte, os trabalhadores podem ver sua produtividade ou suas oportunidades 

para encontrar uma melhor correspondência no mercado de trabalho um pouco mais 



dificultada. Dessa forma, o estudo tentou investigar se essa relação negativa entre 

acessibilidade aos empregos e resultados no mercado de trabalho é válida para a cidade do 

Recife após a utilização da Pesquisa Origem-Destino, georreferenciamento dos empregos e o 

controle de características individuais. As conclusões indicam que há uma relação entre duas 

medidas diferentes de acessibilidade aos empregos e salários. Os resultados principais 

encontrados mostram que o aumento do acesso físico ao CBD e subcentros em 1%, reduz em 

0,28% e 0,37%  a probabilidade do trabalhador em Recife pertencer ao grupo de menor renda, 

significativo ao nível de 1%. Os resultados da pesquisa indicam que existe um mismatch 

espacial no mercado de trabalho em Recife, ou seja, há influência da localização espacial e da 

distância aos empregos nos resultados do mercado de trabalho, além do mais, os salários estão 

fortemente relacionados à distância aos empregos e à distância para os subcentros. Observou-

se que os indivíduos no qual residem em localidades mais distantes, independentemente do 

tipo de transporte são menos produtivos. 

Para futuras extensões da pesquisa, será importante investigar a relação do indicador 

de acessibilidade com os salários considerando uma variável contínua para a renda, bem como 

analisar o impacto da acessibilidade sobre participação no mercado de trabalho, sobre o 

desemprego e sobre a informalidade. Além disto, será de fundamental importância um estudo 

que busque identificar as causas para a existência do mismatch espacial na cidade do Recife. 
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