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RESUMO 

 

 

O objetivo deste trabalho é estimar a probabilidade de um trabalhador estar 
empregado no setor informal, condicionadas as suas características produtivas, 
considerando a possibilidade de viés de seleção amostral. A amostra se restringe ao 
Ceará, e utiliza a Pesquisa Nacional de Amostras por Domicílio (PNAD) 2008 para 
classificar os trabalhadores em formais e informais. De acordo com a hipótese da 
dualidade, os postos de trabalho no setor formal são efetivamente melhores em 
várias dimensões, e a existência de informalidade ocorre porque o número destes 
postos é limitado. Se de fato há segmentação no mercado de trabalho e 
racionamento dos postos de trabalho formais, é importante saber como ocorre à 
alocação de trabalhadores entre os dois setores. Para tanto, é considerada a 
possibilidade de viés de seleção na escolha entre os setores formal e informal. O 
viés de seleção ocorre quando uma série de características não observáveis dos 
indivíduos pode fazer com que eles acabem trabalhando, por opção ou necessidade, 
no setor informal da economia. Ou seja, características não observáveis dos 
indivíduos, como habilidade, força de vontade, determinação, criatividade etc., 
podem estar determinando a escolha entre trabalhar no mercado formal ou informal. 
 
Palavras-chave: Mercado de trabalho. Viés de seleção. Modelo de escolha discreta. 
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ABSTRACT  

 

 

The aim of this study to estimate the probability of a worker being employed in the 
informal sector conditioned their productive characteristics, considering the possibility 
of sample selection bias. The sample is restricted to Ceará, and uses the National 
Survey of Household Sample Survey (PNAD) in 2008 to classify workers in formal 
and informal. According to the dual hypothesis, the jobs in the formal sector are 
indeed better in many dimensions, and the existence of informality is because the 
number of these jobs is limited. If indeed there is segmentation in the labor market 
and rationing of formal jobs, it is important to know how the allocation of workers 
between the two sectors. For this is considered the possibility of selection bias in the 
choice between formal and informal sectors. The selection bias occurs when a 
number of unobservable characteristics of individuals can make them end up 
working, by choice or necessity, in the informal economy. That is, unobservable 
characteristics of individuals such as skill, willpower, determination, creativity etc., it 
may be influencing the choice between working in the formal or informal.   
 
Keywords: Labor market. Selection bias. Discrete choice model. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O mercado de trabalho brasileiro tem se caracterizado por uma elevada 

proporção de trabalhadores sem contrato formal de trabalho. Todavia, nos últimos 

anos, há uma clara reversão na tendência de aumento da informalidade ocorrida nos 

anos 1990. A queda consistente da taxa de informalidade a partir de 2001 é 

provavelmente o principal fenômeno em curso no mercado de trabalho brasileiro 

(MELLO; SANTOS, 2009). 

 

Ao longo da década de 1990, se observou uma elevação sem 

precedentes no grau de informalidade na economia brasileira, consequência tanto 

do crescimento da proporção de trabalhadores por conta própria quanto dos 

trabalhadores sem carteira de trabalho assinada. A legislação trabalhista é 

frequentemente apontada como um dos principais determinantes desse aumento no 

emprego informal. Ribeiro e Bugarin (2003) apontam o peso da carga tributária, o 

grau de regulamentação da economia e a taxa de desemprego como os principais 

determinantes da economia informal no País.  

 

Outro possível argumento para esse significativo aumento na 

informalidade é a mudança setorial do emprego observada na década de 90. Nesse 

período, ocorreu uma significativa retração da participação da indústria de 

transformação e uma forte expansão do setor de serviços. O setor de serviços 

cresceu em termos relativos, enquanto a indústria encolheu em termos absolutos e 

relativos, principalmente nas regiões metropolitanas.  

 

A redução da participação do setor industrial na economia brasileira foi 

um reflexo da conjuntura macroeconômica da década passada, marcada por 

diversas crises externas. O aumento do movimento de capitais de curto prazo na 

economia mundial impôs severas restrições ao crescimento econômico dos países 

emergentes. As reduzidas taxas de crescimento econômico, juntamente com a 

flexibilização das leis trabalhistas, provocaram um aumento acentuado das taxas de 

informalidade na economia brasileira.   
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A sobrevalorização da moeda nacional, um dos pilares do Plano Real, em 

um período de crescente abertura econômica expôs a indústria nacional, que se 

desenvolvera sobre a proteção do Estado, a concorrência externa, o que provocou a 

redução, ou até mesmo o desaparecimento, de alguns setores industriais.  

 

A tradicional visão dualista, baseada na hipótese de segmentação do 

mercado de trabalho, argumenta que quando a economia entra em um período 

recessão, alguns trabalhadores são forçados a ir para o setor informal. De acordo 

com a hipótese da dualidade, os postos de trabalho no setor formal são efetivamente 

melhores em várias dimensões, e a existência de informalidade ocorre porque o 

número destes postos é limitado. Desta forma, os trabalhadores que não conseguem 

emprego no setor formal têm que se contentar com um emprego no setor informal. 

 

Nos últimos anos, a hipótese de segmentação no mercado de trabalho 

tem sido contestada por diversos autores. Maloney (2004) sugere que, para uma 

série de países em desenvolvimento, o emprego informal pode ser uma opção 

desejável para os trabalhadores. Menezes Filho et. al. (2004) estimam um diferencial 

positivo de rendimentos em favor dos trabalhadores informais no Brasil. Esse 

resultado contesta a visão tradicional da informalidade como um indicador de pouca 

qualidade do emprego e baixa produtividade do trabalho. 

 

Ao contrário destes autores, Tannuri-Pianto e Pianto (2002) apresentam 

evidências de que o mercado de trabalho brasileiro pode estar parcialmente 

segmentado, sugerindo que existe um grupo de trabalhadores informais que, de fato, 

se defronta com um mercado de trabalho segmentado, enquanto que um segundo 

grupo tem condições de escolher se deseja um contrato formal ou não. 

 

Se de fato há segmentação no mercado de trabalho e racionamento dos 

postos de trabalho formais, é importante saber como ocorre à alocação de 

trabalhadores entre os dois setores. Para tanto é considerada a possibilidade de viés 

de seleção na escolha entre os setores formal e informal.  

 

O viés de seleção ocorre quando uma série de características não 

observáveis dos indivíduos pode fazer com que eles acabem trabalhando, por opção 
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ou necessidade, no setor informal da economia. Ou seja, características não 

observáveis dos indivíduos, como habilidade, força de vontade, determinação, 

criatividade etc., podem estar determinando a escolha entre trabalhar no mercado 

formal ou informal.  

 

O objetivo deste trabalho é, portanto, estimar a probabilidade de um 

trabalhador estar empregado no setor informal condicionada as suas características 

produtivas, considerando a possibilidade de viés de seleção amostral. A amostra se 

restringe ao Ceará, e utiliza-se a Pesquisa Nacional de Amostras por Domicílio 

(PNAD) 2008 para classificar os trabalhadores em formais e informais. O trabalho 

está dividido em cinco seções, além desta introdução. Na segunda seção é 

apresentada uma revisão de literatura. A terceira seção discute aspectos 

relacionados à base de dados e a metodologia econométrica. A quarta seção discute 

os resultados obtidos. E, finalmente, na quinta seção são apresentadas as 

considerações finais. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

A ideia de que os trabalhadores informais estão na fila por bons empregos 

implica a existência de segmentação no mercado de trabalho. Sob essa hipótese, 

trabalhadores igualmente produtivos e com preferências idênticas obtêm níveis de 

utilidade diferenciados por ocuparem postos de trabalhos distintos (FERNANDES, 

1996).  

 

Maloney (2004) afirma que essa situação não descreve de forma 

convincente o caso da América Latina. Ele sugere que o emprego informal pode ser 

uma opção desejável para os trabalhadores, porque a proteção do setor formal é 

muitas vezes ineficaz. Portanto, a disposição dos trabalhadores em participar do 

mercado de trabalho informal relaciona-se com a avaliação que eles têm dos 

benefícios originários do sistema legal.  

 

Muitos trabalhadores escolhem em que setor atuar, dependendo da 

avaliação dos benefícios líquidos associados à informalidade. Ou seja, eles fazem 

análises implícitas de custo-benefício de participar do setor informal. Por 

conseguinte, o trabalho informal deve ter no mínimo igual qualidade a um trabalho 

no setor formal, medida no sentido mais amplo, pelo conjunto de características 

relevantes do trabalho. Logo, um indivíduo será alocado de forma racional em um 

emprego informal se a utilidade derivada dessa escolha superar a utilidade obtida 

caso ele participasse do mercado formal. Todavia, as motivações para participar do 

setor informal podem ser distintas para indivíduos com diferentes níveis de 

qualificação.  

 

Existe uma considerável heterogeneidade entre trabalhadores do setor 

informal, com participantes voluntários e involuntários. O setor informal geralmente 

pode ser pensado como composto por dois grandes grupos que diferem 

significativamente em suas motivações e os seus níveis relativos de satisfação do 

trabalho. Isto pode ser especialmente importante para indivíduos com diferentes 

dotações de capital humano.  
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Embora exista uma parcela de trabalhadores informais que está nessa 

condição por escolha própria, para outra parcela a segmentação do mercado de 

trabalho pode ser uma realidade. A hipótese adotada é que os trabalhadores que 

voluntariamente decidem entrar na informalidade obtêm uma utilidade maior do que 

aqueles que entraram involuntariamente. 

 

O trabalho autônomo é por vezes sinônimo de trabalho precário, 

resultante de uma estratégia de sobrevivência em circunstâncias em que o mercado 

de trabalho não consegue gerar empregos adequados, em quantidade suficiente. No 

entanto, analisando dados da economia mexicana, Maloney (2004) afirma que os 

trabalhadores por conta própria representam a maior parcela dos trabalhadores 

informais voluntários.  

 

Uma situação bem diferente emerge quando ele analisa a decisão tomada 

pelos trabalhadores assalariados informais. A maioria deles parece estar à espera 

dos postos de trabalho mais desejáveis no setor formal. Portanto, para muitos 

destes trabalhadores, a informalidade em grande parte reflete a decisão das 

empresas para as quais trabalham, em especial, as empresas de pequeno porte.  

 

Cacciamali e Fernandes (1993) analisam questões relacionadas à 

decisão de a empresa operar em cada um dos dois mercados, e defendem a idéia 

de que a segmentação observada no mercado de trabalho brasileiro pode ser 

independente da legislação trabalhista. Talvez a legislação não seja a causa da 

segmentação, sendo possível que outras formas de heterogeneidade existentes 

entre as firmas estejam gerando as diferenças observadas entre contratos de 

trabalho formais e informais (ULYSSEA, 2006).  

 

Essa análise parte do pressuposto que existe uma segmentação no 

mercado de trabalho entre postos de trabalho oferecidos por diferentes tipos de 

empresas. Tal segmentação ocorreria independente da legislação trabalhista. A 

legislação trabalhista, que impõe custos na contratação dos trabalhadores, faz com 

que essa segmentação, entre grandes e pequenas empresas, apareça como uma 

segmentação entre postos de trabalho nos setores formal e informal. Isso ocorre 

porque as pequenas empresas possuem menor custo de atuar no mercado informal.  
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Percebe-se então que, tanto a heterogeneidade entre trabalhadores quanto a 

heterogeneidade entre firmas são fatores determinantes do nível de informalidade.  

 

Cacciamalli (1991) afirma que o aumento no número de trabalhadores 

sem registro variou inversamente com o nível de desenvolvimento econômico das 

macrorregiões brasileiras, o nível médio de organização das atividades econômicas 

e a qualidade dos atributos produtivos dos trabalhadores.  

 

Henley, Arabsheibani e Carneiro (2006) investigam o grau de congruência 

entre três definições de informalidade: com base na posse de carteira de trabalho, 

na contribuição para previdência social e nas características do empregador e do 

emprego. Utilizando dados da PNAD para o período de 1992 a 2001, eles estimam 

modelos de escolha discreta, e mostram que o impacto de fatores específicos 

(características demográficas, escolaridade e situação familiar) sobre a 

probabilidade de informalidade varia consideravelmente de uma definição para a 

outra. 

 

No que diz respeito à escolaridade dos trabalhadores sem carteira de 

trabalho assinada, há um consenso nos resultados encontrados pela literatura 

nacional de que estes apresentam, em média, menos anos de estudo do que os 

assalariados formais. Esta evidência sugere que um aumento na educação é 

associado a uma diminuição na probabilidade de emprego informal. Todavia, esse 

efeito é não linear. A probabilidade de um determinado indivíduo ser um trabalhador 

sem carteira assinada decresce inicialmente para indivíduos com baixa 

escolarização e aumenta para indivíduos com elevada escolarização (FERNANDES, 

1996). 

 

Carneiro e Henley (2001) estimam um modelo de escolha discreta para o 

setor informal utilizando os salários estimados a partir de equações com correção de 

seletividade para ambos os setores, formal e informal. Os resultados mostram que 

quanto maior o diferencial de salário estimado entre os setores, maior será a 

probabilidade de um trabalhador pertencer ao setor informal. Eles concluem, 

portanto, que o emprego informal, pode ser uma forma desejável de status do 
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mercado de trabalho para muitos indivíduos, e não apenas uma consequência da 

segmentação estrutural ou um deslocamento cíclico. 

 

Para modelar a seleção entre os setores formal e informal, eles adotam 

uma abordagem simultânea da decisão de participação no setor informal e dos 

diferencias salariais, o que implica um processo de estimação em três etapas. No 

primeiro estágio, estima-se um modelo probit da decisão de participação no setor 

informal. A probabilidade predita de ser informal é usada para construir um termo de 

correção de seleção amostral que, no segundo estágio, será incorporado às 

equações salariais. No terceiro estágio, os resultados das equações salariais são 

usados para construir o diferencial de rendimentos estimado entre o setor formal e 

informal. O diferencial de rendimentos estimado será incluído em uma nova 

estimativa de um modelo probit estrutural da decisão de participação no setor 

informal.  

 

O coeficiente do diferencial salarial estimado é negativo e significante, 

indicando que quanto menor a diferença entre o rendimento entre os setores formais 

e informais, maior a probabilidade de uma pessoa trabalhar no setor informal. Os 

resultados mostram também que as mulheres, os indivíduos que se declaram 

brancos, os trabalhadores urbanos, os trabalhadores em grandes estabelecimentos 

e chefes de família possuem uma probabilidade menor de estarem empregados no 

setor informal. E, que os trabalhadores informais possuem uma probabilidade 

consideravelmente menor de ter o ensino médio ou superior completo, e possuem 

maiores chances de serem analfabetos. 

 

Tannuri-Pianto e Pianto (2002) estimam equações salariais por meio de 

regressões quantilícas com correção para viés de seletividade amostral utilizando 

um procedimento em duas etapas. Na primeira etapa, eles estimam as 

probabilidades de os trabalhadores estarem no setor formal ou informal a partir de 

um modelo probit. E, na segunda etapa, estimam as equações de salários, incluindo 

termos de correção para seleção amostral, construídos a partir da razão inversa de 

Mills. 
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Eles observam, no setor informal, uma percentagem muito maior de 

indivíduos analfabetos ou que não completaram o ensino fundamental, enquanto o 

setor formal tem um maior percentual de indivíduos com nível médio ou superior. E, 

a probabilidade de trabalhar no setor informal diminui com o aumento da idade, mas 

de formal não linear. A probabilidade de ser informal é maior para as faixas etárias 

iniciais, mas à medida que a idade aumenta a probabilidade de ser informal diminui 

para, em seguida, aumentar novamente nas faixas etárias superiores. 

 

Melo e Santos (2009) estimam modelos probit de participação no setor 

informal para 2002 e 2007, e afirmam que a queda de informalidade nos últimos 

anos resultou tanto da mudança na distribuição das características que determinam 

a escolha do trabalhador por esse setor econômico, como pelas mudanças na 

importância que cada uma dessas características tem na determinação da situação 

de informalidade. No entanto, eles concluem que foi a melhora na distribuição de 

educação da população total o principal responsável pelo aumento recente no grau 

de formalização da economia. 

 

Oliveira (2009) analisou o diferencial de salários entre trabalhadores 

formais e informais ao longo da distribuição de rendimentos no mercado de trabalho 

cearense. Ele observa que os trabalhadores formais se concentram mais nas áreas 

urbanas e região metropolitana de Fortaleza, e que indivíduos que pertencem a 

famílias pobres apresentam maiores chances de estarem ocupados em atividades 

sem carteira assinada.  

 

Quanto à existência de correlação entre incidência de pobreza e 

informalidade, Neri (2002) exibe claras evidências de uma relação inversa entre 

renda familiar per capita e taxa de informalidade. O que não significa dizer que a 

condição de pobreza é resultado do trabalho informal, e não o contrário. Os baixos 

salários que eles obteriam no setor formal, dada a baixa escolaridade, atuam como 

fatores de incentivo a participação no mercado informal. Portanto, argumentar que 

os trabalhadores estão voluntariamente no setor informal não, necessariamente, 

implica dizer que eles não estão vivendo na condição de pobreza, mas significa que 

eles estão em uma situação melhor do que estariam caso estivem nos empregos 

formais para o qual estão qualificados.  
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Maloney (1999) aponta a escolha ocupacional dos mais pobres pela 

inserção no setor informal, dado que a baixa escolaridade não se constitui em 

barreira à entrada nesse setor. Estar no setor informal é muitas vezes a decisão 

ótima, dadas as preferências, as restrições em termos do nível de capital humano e 

de produtividade. Em outras palavras, muitos trabalhadores optam pela 

informalidade, porque eles seriam pelo menos tão pobre caso sua opção fosse atuar 

no setor formal. 

 

A probabilidade de um trabalhador estar no setor informal não depende 

apenas de seus atributos, mas também como esses atributos estão distribuídos na 

população. A idéia é que o aumento da proporção de trabalhadores qualificados 

tende a reduzir a probabilidades desses trabalhadores de participarem do mercado 

informal. 

 

A probabilidade de possuir registro em carteira, de um trabalhador com 

certas características específicas, varia com o nível educacional da região de 

residência. Quando um trabalhador muda para uma região com diferente nível de 

qualificação da mão-de-obra, isso tende a produzir um efeito sobre a probabilidade 

de ele se empregar no setor informal. Para um trabalhador específico, o nível 

educacional da região atua positivamente na sua probabilidade de obter um 

emprego com registro em carteira (FERNANDES, 1996). 

 

Admitindo que a única característica relevante para diferenciar as regiões 

seja a distribuição dos atributos produtivos da população de trabalhadores, seria de 

se esperar que as regiões que possuíssem um maior nível de qualificação da mão-

de-obra apresentassem também um setor informal relativamente menor. 
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3 BASE DE DADOS 

 

 

Foi utilizada a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios (PNAD) de 

2008, do Instituto de Geografia e Estatística (IBGE), para construir o conceito de 

informalidade a partir da classificação da inserção no mercado de trabalho. 

Denominamos trabalhadores formais os empregados com carteira de trabalho 

assinada, enquanto são denominados trabalhadores informais, os trabalhadores 

sem carteira de trabalho assinada e os trabalhadores por conta própria. Foram 

excluídos da amostra os empregadores, funcionários públicos estatutários, militares, 

empregados domésticos, trabalhadores na construção para o próprio uso, 

trabalhadores na produção para o próprio consumo e trabalhadores sem 

remuneração. Para conduzir este estudo restringiu-se a amostra a indivíduos na 

faixa etária entre 25 e 58 anos1. 

 

Tabela 1 – Evolução da Amostra 
Discriminação Quantitativo 

Amostra Inicial 24.930 
Amostra (25 a 58 anos) 8.392 
Amostra Final  6.445 
Ocupados 5.841 

Fonte: Elaboração da autora 

 

Como o objetivo do trabalho é estimar a probabilidade com que 

determinadas características participam do setor informal, temos, portanto, uma 

variável dependente discreta, assumindo valor 1 para indivíduos que estão 

ocupados no setor informal, e 0 para indivíduos ocupados no setor formal. As 

variáveis independentes refletem características individuais como a educação, sexo, 

cor ou raça, números de componentes da família e lugar de residência. As 

estatísticas descritivas das variáveis consideradas na estimação da probabilidade de 

participação no setor informal são apresentadas na tabela 2, a seguir.  

 

 

 
                                                           

1 A utilização desta faixa etária tem por objetivo reduzir a probabilidade de aposentados na amostra. 
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Tabela 2 – Estatísticas Descritivas 
Variáveis Mínimo Máximo Média Desvio Padrão 

Informal 0 1 0.6138 0.4869 
Idade  25 58 38.3744 9.1890 
Sexo 0 1 0.6051 0.4889 
Raça 0 1 0.3050 0.4605 
Escolaridade 0 15 7.1918 4.5349 
Experiência 0 53 23.8261 11.2105 
Pobre 0 1 0.3986 0.4896 
RMF 0 1 0.6641 0.4723 
Zona urbana 0 1 0.8690 0.3374 
Migrante (inclui retornado) 0 1 0.2411 0.4278 
Chefe de família 0 1 0.5679 0.4954 
Número de Componentes na Família 1 13 3.7178 1.5592 

Fonte: Elaboração da autora 

 

A escolaridade é medida pelo número de anos de estudo, enquanto a 

variável experiência é definida como a diferença entre a idade do indivíduo e a idade 

que ele tinha quando começou a trabalhar. A variável sexo assume valor igual a 1 

para indivíduos do sexo masculino, e 0 para indivíduos do sexo feminino. A variável 

raça é igual a 1 para indivíduos que se declaram brancos, e 0 caso contrário. A 

região de moradia é indicada por duas variáveis dummy, uma para áreas urbanas e 

outra para região metropolitana de Fortaleza.  

 

A definição de migrante se refere a indivíduos que nasceram em outra 

unidade da federação ou que, embora tenham nascido no Estado, tenha morado em 

outra unidade da federação anteriormente (retornado). É considerado pobre o 

indivíduo de família com rendimento domiciliar per capita inferior a meio salário 

mínimo.         
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4 METODOLOGIA 

 

 

4.1 Modelo de Escolha Discreta 

 

 

Segundo Mello e Santos (2009), a probabilidade de um trabalhador 

empregado estar no setor informal, em dado ponto do tempo, é dada por: 

 

=t Pr (informal | ocupado, t) 

 

Se a força de trabalho puder ser divida em Jj ,...,1=  grupos de indivíduos 

observavelmente idênticos, então a probabilidade acima pode ser escrita como: 

 

å
=

=
J

j
j

1

tt Pr (j | ocupado, t) 

 

Um tipo j é caracterizado como um grupo de indivíduos com 

características observáveis (X,S) idênticas, em que X é um vetor de características 

individuais e S representa o nível educacional. Dessa forma, tem-se que 

=jt̂ E(informal | X,S) = SX ×+¢F qb( , em que F  representa a distribuição normal 

padrão. De acordo com essa especificação, é apresentado abaixo um modelo probit 

estimando a probabilidade de ser informal dado que o individuo está ocupado. 

 

 

4.2 Seleção Amostral 

 

 

Problemas de seleção amostral ocorrem em um amplo campo de 

aplicações em econometria. Estudos sobre os determinantes do retorno à 

escolaridade no mercado de trabalho figuram entre os exemplos mais conhecidos na 

literatura econômica (HECKMAN, 1979). No entanto, segundo Durbin e Rivers 

(1989), não há nenhuma razão para crer que o problema de viés de seleção 
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amostral é menos importante em modelos probit do que nos modelos de regressão 

linear.  

 

Em modelos que descrevem o comportamento da oferta de trabalho dos 

indivíduos, características não observáveis podem afetar simultaneamente, tanto a 

probabilidade de conseguir um emprego como os rendimentos no mercado de 

trabalho. Portanto, resultados como o salário ou o status ocupacional são 

conjuntamente determinados com a participação na força de trabalho, e as análises 

que ignoram o processo de participação na força de trabalho são potencialmente 

sujeitas a viés de seleção. O viés de seleção amostral resulta da correlação entre o 

termo de erro e as variáveis independentes. 

  

O problema de seleção amostral surge quando não se observa uma 

amostra aleatória de uma população de interesse. Especificamente, quando 

informações são selecionadas de tal forma que elas não sejam independentes do 

resultado analisado, esta seleção amostral conduz a inferências enviesadas sobre o 

processo em análise. Como a participação na força de trabalho é voluntária, e 

algumas pessoas escolhem não participar, enquanto outras não são capazes de 

encontrar um emprego, é improvável que a amostra observada seja um subconjunto 

aleatório da população total.  

 

Heckman (1979) caracteriza o problema de seleção amostral como um 

caso especial do problema de variável omitida. No entanto, em contraste com a 

análise usual de erro de especificação por variável omitida, na análise de viés de 

seleção amostral é possível estimar a variável omitida, e incluí-la como um regressor 

adicional na equação de resultado.  

 

De acordo com Heckman (1979), a partir das estimativas de um modelo 

probit da equação de seleção, pode-se construir a razão inversa de Mills (variável 

omitida). Esta razão representa, para cada observação, a probabilidade instantânea 

de exclusão da amostra. Quanto maior o valor da razão inversa de Mills, maior a 

probabilidade de que a observação será excluída.  
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O método desenvolvido por Heckman (1979) para correção de viés de 

seletividade amostral em modelos de regressão linear com erros normais tornou-se 

a ferramenta padrão para trabalhos empíricos. Contudo pouco é conhecido sobre a 

correção de seleção amostral em modelos de escolha discreta. Durbin e Rivers 

(1989) adaptam o procedimento de Heckman para modelos de escolha discreta com 

seleção amostral.  

 

Um modelo probit com seleção amostral consiste de duas equações: a 

equação de resultado e a equação de seleção. Sob a hipótese nula de não seleção 

amostral assume-se que os erros são identicamente e independentemente 

normalmente distribuídos com média zero e variância unitária. Sob a hipótese 

alternativa assume-se que eles são retirados de uma distribuição normal bivariada 

com termo de correlação diferente de zero. 

 

Em modelos discretos de equações simultâneas, o comportamento dos 

indivíduos é completamente descrito pelo modelo de variável latente, e o processo 

de seleção atua como uma restrição sobre a informação disponível. Portanto, o 

modelo é descrito da seguinte forma: 

 

0, *
11111 >+¢= iiii YseuXY b  

0, *
22222 >+¢= iiii YseuXY b  

 

de modo que 1iY  é observado somente se 02 >iY .  

 

A estimação de modelos de escolha discreta na presença de seleção 

amostral necessita levar em conta a potencial correlação entre o mecanismo de 

seleção e as características não observáveis que afetam a variável de resposta. 

Todavia, o procedimento em dois estágios simplifica a estimação, permitindo a 

estimação dos parâmetros do modelo utilizando modelos probit separadamente, um 

para o mecanismo de correção e o outro para o modelo de interesse, corrigido pela 

inclusão de uma variável explicativa adicional. Portanto, é possível estimar um 

modelo de seleção amostral quando ambas as variáveis dependentes, de seleção e 
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resultado, são dicotômicas. Esse modelo é conhecido como probit com seleção 

amostral e difere do modelo regular desenvolvido Heckman (1979). 
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5 RESULTADOS 

 

 

Os resultados obtidos corroboram os achados anteriores na literatura. 

Indivíduos jovens apresentam maior probabilidade de pertencerem ao setor informal, 

no entanto, à medida que a experiência aumenta essa probabilidade passa a ser 

maior. As mulheres apresentam uma maior chance de estarem empregadas no setor 

informal.  Observa-se uma relação inversa entre nível de escolaridade e participação 

no setor informal. Indivíduos com maior escolaridade apresentam uma menor 

probabilidade de estar no setor informal. Indivíduos de famílias pobres apresentam 

maiores chances de participarem do setor informal, o mesmo se observa para os 

migrantes. Em relação à região de moradia, a probabilidade de ser informal é menor 

para indivíduos na zona urbana e na região metropolitana de Fortaleza. A variável 

raça não se mostrou estatisticamente significante.  

 

Tabela 3 – Probabilidade Estimada de Participação no Setor Informal (Modelo Simples) 
Informal Coeficiente Erro Padrão p-valor 

Idade -0.0023 0.0046 0.6130 
Sexo -0.2486 0.0384 0.0000 
Raça 0.0181 0.0388 0.6410 
Escolaridade -0.0661 0.0049 0.0000 
Experiência 0.0194 0.0040 0.0000 
Pobre 0.1732 0.0414 0.0000 
RMF -0.3504 0.0448 0.0000 
Zona urbana -0.4285 0.0715 0.0000 
Migrante 0.1117 0.0421 0.0080 
Constante 1.1238 0.1276 0.0000 

Nº de obs.= 5.841  Log likelihood = -3.385,41 

Probabilidade predita = 0,6389   
Fonte: Elaboração da autora 

 

Tabela 4 – Probabilidade Estimada de Participação no Setor Informal (Modelo com Correção de 
Seletividade Amostral) 

Informal Coeficiente Erro Padrão p-valor 
Idade -0.0012 0.0043 0.7860 
Sexo -0.1136 0.0498 0.0230 
Raça 0.0355 0.0376 0.3450 
Escolaridade -0.0556 0.0058 0.0000 
Experiência 0.0187 0.0037 0.0000 
Pobre 0.1639 0.0388 0.0000 
RMF -0.3181 0.0451 0.0000 
Zona urbana -0.4145 0.0691 0.0000 
Migrante 0.1053 0.0395 0.0080 
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Informal Coeficiente Erro Padrão p-valor 
Constante 0.7701 0.1507 0.0000 
PARTICIPA 
Idade 0.0079 0.0026 0.0030 
Sexo 0.5400 0.0481 0.0000 
Raça 0.1182 0.0507 0.0200 
Escolaridade 0.0354 0.0058 0.0000 
Chefe de família 0.2684 0.0483 0.0000 
Número de componentes -0.0201 0.0144 0.1630 
RMF 0.0151 0.0537 0.7790 
Zona urbana -0.1431 0.0779 0.0660 
Constante 0.5128 0.1453 0.0000 
Rho 0.8302 0.2597 0.0010 

Nº de obs.= 6.445  Log likelihood = -5.259,89 

Probabilidade predita = 0, 5917   
Fonte: Elaboração Própria 

 

No entanto, o objetivo deste trabalho é mostrar que quando se condiciona 

a probabilidade de ser informal ao fato de se estar ocupado, incorre-se no problema 

de viés de seleção amostral. Isto ocorre porque as amostras de pessoas ocupadas e 

as que não participam do mercado de trabalho, desocupados e inativos, têm, 

potencialmente, características diferentes. E o status ocupacional é conjuntamente 

determinado com a participação na força de trabalho. Portanto, as análises que 

ignoram o processo de participação na força de trabalho são potencialmente sujeitas 

a viés de seleção. 

 

A tabela 4 apresenta as estimativas de um modelo probit com seleção 

amostral. Embora os coeficientes estimados sejam próximos ao do modelo padrão, 

cabe destacar que a probabilidade predita de ser informal entre os dois modelos é 

diferente. A probabilidade predita no modelo com correção é 4,72 pontos 

percentuais inferior ao valor predito no modelo sem correção. Ou seja, a 

probabilidade de ser informal é superestimada no modelo sem correção amostral. 

 

Esse resultado indica, portanto, que, quando se utiliza a probabilidade 

predita de ser informal para se construir um termo de correção de seleção amostral 

a ser incluído nas equações de salários para estimar o diferencial de rendimentos 
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entre trabalhadores formais e informais2, o viés de seleção amostral não é 

completamente eliminado, dado as diferenças entre as probabilidades estimadas 

entre os dois modelos apresentados aqui. 

                  

  

 

                                                           

2 Esse procedimento é adotado por Carneiro e Henley (2001), Tannuri-Pianto e Pianto (2002) e 
Oliveira (2009). 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

O objetivo deste trabalho foi estimar a probabilidade de um trabalhador 

cearense estar empregado no setor informal, condicionadas as suas características 

produtivas, a partir das informações da Pesquisa Nacional por Amostras de 

Domicílios de 2008. Denominou-se trabalhadores formais os empregados com 

carteira de trabalho assinada, e informais, os trabalhadores sem carteira de trabalho 

assinada e os trabalhadores por conta própria. O método de estimação utilizado 

considerou a possibilidade de viés de seleção na escolha entre os setores formal e 

informal. 

 

Um indivíduo escolhe de forma racional um emprego no setor informal se 

a utilidade derivada dessa escolha superar a utilidade obtida caso ele participasse 

do mercado formal. O viés de seleção ocorre porque uma série de características 

não observáveis dos indivíduos pode fazer com que eles acabem trabalhando, por 

opção ou necessidade, no setor informal da economia. Portanto, quando se utiliza a 

probabilidade predita, por um modelo probit padrão, de participação no setor 

informal para se construir um termo de correção de seleção amostral a ser incluído 

nas equações de salários, o viés de seleção amostral não é completamente 

eliminado.  
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