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Resumo. O objetivo deste artigo é avaliar a contribuição da heterogeneidade não 

observada de firma e indivíduo para os efeitos de localização sobre os salários e para a 

variação salarial do trabalhador formal do Brasil. A Economia Regional e Urbana 

sugere a existência de ganhos salariais associados às economias de aglomeração nas 

áreas urbanas densas, a partir de Glaeser e Maré (1994; 2001). Por sua vez, os maiores 

salários e produtividade em áreas urbanas densas podem ser atribuídos à concentração 

de trabalhadores mais habilidosos e firmas mais produtivas, um fenômeno conhecido 

como sorting. A literatura internacional em Economia do Trabalho tem buscado 

técnicas estatísticas e econométricas para lidar com modelos de múltiplos efeitos fixos, 

em grandes bancos de dados pareados de trabalhador e firma. Abowd et al. (1999) 

propõem soluções alternativas ao MQO, devido à sua limitação computacional. A 

identificação de parâmetros consistentes nas equações salariais requer o controle dos 

efeitos fixos de firma e trabalhador. Neste artigo, será estimada uma equação salarial 

incluindo as características observadas dos trabalhadores, a heterogeneidade não 

observada dos trabalhadores e firmas e os efeitos de localização. Será utilizada a base de 

microdados da Raismigra-MTE, para o período de 1995 a 2008. 

 

1. Introdução 

 

Diversos estudos em Economia do Trabalho buscaram compreender os determinantes e 

as disparidades salariais. No Brasil, muitas evidências apontaram para as características 

observadas, a exemplo da educação, como principais determinantes salariais. A partir da 

equação minceriana, as pesquisas em Economia do Trabalho avançaram no controle de 

características observáveis e não observáveis dos trabalhadores. Entretanto, permanecia 

um diferencial salarial favorável aos grandes centros urbanos, que motivou o 

surgimento de estudos integrando Economia Urbana e Economia do Trabalho para 

explicar o diferencial salarial, a partir das economias de aglomeração urbana. A 

localização passou, então, a ser incluída como um determinante salarial. 

 

A distribuição espacial de salários no Brasil é bastante desigual. Os dados da RAIS-

Migra (MTE), de 2008, mostram que, entre as regiões metropolitanas (RMs) do Brasil, 

o salário real de João Pessoa correspondeu a 65% do salário real da RM de São Paulo. 
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Em geral, os salários das regiões metropolitanas são maiores do que os dos estados. As 

RMs de Florianópolis e São Luís apresentaram, em 2008, salários reais 45% e 34% 

maiores do que seus respectivos estados. Isso sugere a existência de ganhos de 

aglomeração nessas áreas. No entanto, ainda persiste um diferencial salarial no Brasil, 

em favor das regiões mais dinâmicas do Centro-Sul do país, mesmo entre as áreas 

metropolitanas. Diversos fatores podem explicar as diferenças observadas de salários no 

Brasil, dentre eles os custos de vida e de mobilidade, os diferenciais de produtividade, 

as dotações de amenidades locais, as segmentações regionais nos mercados de trabalho, 

tais como, formal, informal, setorial, por tamanho de empresas, dentre outros (SERVO; 

AZZONI, 2002; SILVEIRA NETO; AZZONI, 2004; ROCHA et al., 2011). 

 

Entretanto, o controle das características observadas dos trabalhadores não é suficiente 

para dissipar as desigualdades salariais. Estudos mais recentes em Economia do 

Trabalho consideram a presença de habilidades não observadas dos trabalhadores na 

diferenciação salarial. Considerar as habilidades não observadas possibilita corrigir o 

viés de seleção associado à atração de trabalhadores mais habilidosos pelos grandes 

centros urbanos, reduzindo ou eliminando grande parte da vantagem salarial aparente 

associada às áreas urbanas densas. Combes et al. (2008) mostraram que as diferenças na 

composição de habilidades foram responsáveis por 40 a 50% das disparidades espaciais 

de salários de trabalhadores da França, sugerindo evidências de sorting por habilidades. 

O estudo de Duranton et al. (2012) mostrou uma seleção negativa por habilidades na 

migração de trabalhadores, para áreas menos densas, e positiva, para as mais densas da 

França.  

 

No Brasil, Freguglia e Menezes-Filho (2011) mostraram que 63% do diferencial 

salarial, entre 1995 e 2002, era explicado pelas características não observadas dos 

trabalhadores. Contudo, persistiu um diferencial salarial, mesmo após considerar o custo 

de vida, as habilidades observadas e não observadas dos trabalhadores e suas 

características ocupacionais. A persistência do diferencial salarial sugere a existência de 

efeitos específicos de localização sobre os salários dos trabalhadores. A literatura sobre 

economias de aglomeração prevê maiores salários e produtividade em áreas urbanas 

densas. Os ganhos de aglomeração no mercado de trabalho podem emergir do aumento 

da produtividade dos trabalhadores na presença de externalidades positivas, tais como o 

acesso a maior diversidade de ocupações, o acúmulo de capital humano e spillovers de 
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conhecimento, as interações sociais, dentre outras. Um mercado mais amplo permite o 

compartilhamento (sharing) de fornecedores e de trabalhadores com habilidades 

similares, além de possibilitar melhor matching entre trabalhadores e firmas. As áreas 

mais densas facilitam a aprendizagem (learning) e o desenvolvimento de novas 

tecnologias (PUGA, 2009). 

 

Os maiores salários recebidos pelos trabalhadores nas cidades densas representam um 

prêmio salarial urbano, com ganhos variando entre 5% e 10% dos salários reais, na 

literatura internacional (HALFDANARSON et al., 2008). Os trabalhos de Glaeser e 

Maré (1994; 2001) identificam uma relação positiva entre os salários e o tamanho das 

cidades, com salários 32-33% maiores para os trabalhadores de áreas metropolitanas dos 

EUA. A partir destes estudos, tem surgido um ramo de pesquisa na Economia do 

Trabalho que incorpora as economias de aglomeração urbana como fatores relevantes 

para a determinação salarial.  

 

No Brasil, ainda existem poucos estudos nesta linha, mas já há evidências da existência 

de ganhos de aglomeração no mercado de trabalho. Rocha et al. (2011) encontrou um 

diferencial de 0,12 salário mínimo para os trabalhadores de regiões metropolitanas, após 

o controle por características observáveis e não observáveis, entre 2000 e 2008. Campos 

e Silveira Neto (2009) encontraram um ganho salarial de 16% para os trabalhadores de 

regiões metropolitanas, em 2000. As evidências sugerem um ganho específico 

associado à localização e reforçam a necessidade de compreender os diferenciais 

salariais persistentes, a partir das economias de aglomeração.  

 

Os ganhos associados às características de trabalhadores e firmas localizados em 

determinadas áreas podem ser confundidos com os ganhos de aglomeração. Duranton et 

al. (2012) sugeriram o sorting por habilidades dos trabalhadores e a atuação 

diferenciada dos benefícios de aglomeração sobre as habilidades, como explicações para 

os diferenciais salariais espaciais. Se as escolhas de localização não são exógenas, 

atributos não observados de firmas e trabalhadores em áreas densas podem enviesar as 

estimativas do prêmio salarial urbano. O sorting por habilidades surge porque 

trabalhadores com melhores atributos tendem a se aglomerar nos mercados de trabalho 

densos. Combes et al. (2008) destacaram que a identificação de estimativas não 

enviesadas na equação salarial requer a inclusão dos efeitos fixos de firmas, desde que 
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estes podem estar correlacionados com os efeitos de setores. A seleção de firma pode 

surgir se apenas as mais produtivas sobrevivem nas áreas densas. 

 

Combes et al. (2008) e Duranton et al. (2012) desenvolveram uma abordagem unificada 

dos determinantes salariais, incluindo os efeitos de localização, de setores e as 

habilidades não observadas. No entanto, por limitações de dados, não adotaram 

controles suficientes associados às características observadas dos trabalhadores, tais 

como a educação. Os estudos no Brasil controlam somente uma parte do sorting 

espacial, associado às heterogeneidades não observadas dos trabalhadores. Entretanto, o 

entendimento das questões associadas ao sorting de trabalhadores e firmas, em que os 

trabalhadores mais produtivos seriam selecionados para as firmas que pagam maiores 

salários, requer a disponibilidade de dados longitudinais pareados (matched) de 

trabalhador e firma.  

 

A limitação empírica para estimar modelos com heterogeneidade não observada de 

trabalhador e firma por mínimos quadrados (full least square) surge da complexidade 

computacional requerida nesta abordagem, para incluir uma dimensão muito grande de 

identificadores de firmas e trabalhadores em regressões de dados longitudinais. Desde o 

estudo de Abowd et al (1999), diversas pesquisas na literatura internacional em 

Economia do Trabalho têm buscado soluções estruturais e estatísticas (econométricas), 

factíveis computacionalmente, para estimar os parâmetros de interesse, em modelos que 

lidam com heterogeneidade de firma e trabalhador, e aproximar à solução full least 

square. Neste sentido, as abordagens recentes buscam técnicas para lidar com modelos 

que incluam múltiplos efeitos fixos (ABOWD et al., 1999; 2002; ANDREWS et al., 

2006; GUIMARÃES; PORTUGAL, 2010; McCAFFREY, 2012; MITTAG, 2012; 

GAURE, 2013).  

 

Buscando decompor o rendimento anual do trabalho, na França, em componentes 

associados às características observadas dos trabalhadores e à heterogeneidade não 

observada de indivíduos e firmas, utilizando dados longitudinais de trabalhador e firma, 

Abowd et al. (1999) desenvolveram abordagens alternativas para estimar os parâmetros 

em equações salariais, dada a limitação computacional da solução de mínimos 

quadrados. Os resultados encontrados mostraram que, a heterogeneidade individual não 

observada é uma fonte muito importante da variação salarial na França, mais relevante 
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do que os efeitos de firma, e ambos os efeitos eram pouco correlacionados. Os efeitos 

fixos de trabalhadores explicaram cerca de 90% do diferencial salarial inter-setorial na 

França. 

 

Desse modo, o artigo busca contribuir para a literatura nacional ao investigar o sorting 

associado aos salários reais dos trabalhadores formais e aos efeitos de localização, a 

partir do controle dos efeitos de firma e trabalhador, recorrendo aos avanços 

metodológicos na literatura internacional. A pesquisa propõe o uso de um painel de 

microdados pareados de trabalhador e firma, a RAIS-Migra (MTE), para estimar 

equações de salário com as características observadas dos trabalhadores formais, a 

heterogeneidade não observada dos trabalhadores e firmas e os efeitos de localização 

em regiões metropolitanas, entre 1995-2008. 

 

Portanto, além desta introdução o artigo é composto por mais quatro seções. A segunda 

seção apresentará a abordagem proposta por Abowd et al. (1999), na qual será baseado 

este artigo. Na terceira seção são apresentados o modelo econométrico, a base de dados 

e a estratégia empírica adotada para a estimação dos resultados. A quarta seção descreve 

os resultados encontrados. Por fim, a quinta seção apresenta as considerações finais. 

 

2. Heterogeneidade no Mercado de Trabalho, Determinação e Diferencial Salarial: 

Modelo de Decomposição Salarial  

 

Uma característica comum nos estudos empíricos em Economia do Trabalho é que os 

resultados subjacentes aos mercados de trabalho são bastante heterogêneos, o que tem 

motivado uma extensa literatura para tentar isolar as fontes de tais heterogeneidades. 

Indivíduos observacionalmente similares podem ganhar salários diferenciados e possuir 

trajetórias distintas de emprego. A ausência de microdados relacionando características 

de trabalhadores e firmas tem sido um fator limitador nas pesquisas em Economia do 

Trabalho, que buscam separar os efeitos decorrentes de decisões de firmas daqueles 

resultantes de decisões do trabalhador. Uma abordagem desta literatura tem focado 

sobre a heterogeneidade individual não observada (efeito de indivíduo), enquanto outra 

abordagem tem avaliado a heterogeneidade não observada de firmas (efeito firma), 

como explicação para os diferenciais salariais (Abowd et al., 1999). 
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Para abordar os diferentes fatores relacionados à heterogeneidade salarial será 

apresentado um modelo de decomposição estatística de salários, desenvolvido por 

Abowd et al. (1999). Considere a equação de salários: 

 

𝑦𝑖𝑡 = 𝜇𝑦 + (𝑥𝑖𝑡 − 𝜇𝑥)𝛽 + 𝜃𝑖 + 𝜓𝐽(𝑖,𝑡) + 𝜀𝑖𝑡,                                                                  (1) 

 

onde, yit é o logaritmo do salário do indivíduo i = 1,...,N, no período t = 1,...,T, xit é um 

vetor de P características exógenas do indivíduo variando no tempo, θi é o efeito puro de 

indivíduo, 𝜓𝐽(𝑖,𝑡) é o efeito puro de firma, para a firma em que o trabalhador i está 

empregado no tempo t (indicada por J(i,t)), μy e μx são as médias gerais de yit e xit e εit é 

o resíduo estatístico. Assumindo uma amostra aleatória com N indivíduos observados 

em T anos, então εit apresentará as seguintes propriedades: 

 

𝐸[𝜀𝑖𝑡|𝑖, 𝑡, 𝐽(𝑖, 𝑡), 𝑥𝑖𝑡  ] = 0                                                                                            (1.1)  

 

𝑐𝑜𝑣[𝜀𝑖𝑡, 𝜀𝑛𝑠|𝑖, 𝑡, 𝑛, 𝑠, 𝐽(𝑖, 𝑡), 𝐽(𝑛, 𝑠), 𝑥𝑖𝑡, 𝑥𝑛𝑠 ] = {   𝜎𝜀  
2   𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖 = 𝑛 𝑒 𝑡 = 𝑠
0   𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟á𝑟𝑖𝑜.

                (1.2) 

 

Em notação matricial, a equação (1) torna-se: 

 

𝑦 = 𝑋𝛽 + 𝐷𝜃 + 𝐹𝜓 + 𝜀,                                                                                                (2) 

 

onde, X é uma matriz (N*xP) de características observáveis (em desvios da média) 

variantes no tempo, D é uma matriz (N*xN) de indicadores para os indivíduos, F é uma 

matriz (N*x mJ) de indicadores para os efeitos da firma em que i trabalha em t (J é o 

número total de firmas), y é o vetor (N*x1) de salários (em desvios da média), ε é o 

vetor de resíduos e N*=NT. Os parâmetros são os vetores β (Px1), θ (Nx1), ψ (mJx1) e a 

variância do erro σ
2

ε. 

 

As equações (1) e (2) são interpretadas como a esperança condicional dos salários, 

dadas as características observadas e os indicadores de indivíduos e firmas. Embora 

alguns estudos já tenham avançado na solução least squares para a equação (2), com 

amostras pequenas (LEONARD et al., 1996; ENTORF et al., 1999; GOUX; MAURIN, 

1999), o esforço da literatura recente tem sido encontrar soluções factíveis para grandes 
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bancos de dados pareados de firma e trabalhador. Muitos estudos estimam versões da 

equação (2), mas não a completa especificação, o que gera interpretações ambíguas 

sobre os seus parâmetros. A estimação da equação (2) sem algum dos seus 

componentes, ou com combinações lineares de efeitos (viés de agregação), pode 

modificar o significado dos efeitos subjacentes. Nesse contexto, Abowd et al. (1999) 

descrevem os casos de variações na parametrização da equação (2), derivados da 

literatura de Economia do Trabalho. 

 

Caso (i): versão da equação (2) sem o efeito puro de firma (𝜓) que implicará em θ* e 

β*. Neste caso, o efeito de indivíduo será a soma do efeito puro de indivíduo (θ) com 

um termo de viés de variável omitida: 

 

 𝜃∗ = 𝜃 + (𝐷′𝑀𝑋𝐷)−1𝐷′𝑀𝑋𝐹𝜓,                                                                                     (3) 

 

onde MA ≡ I – A(A’A)
-1

A’, para uma matriz A arbitrária. O parâmetro associado às 

características individuais variantes no tempo (β*) será a soma de β do modelo 

completo com um termo de viés de variável omitida: 

 

𝛽∗ = 𝛽 + (𝑋′𝑀𝐷𝑋)−1𝑋′𝑀𝐷𝐹𝜓.                                                                                     (4) 

 

Caso (ii): versão da equação (2) sem o efeito puro de indivíduo (θ) que implicará em 

𝜓** e β**. Similarmente, o efeito de firma será a soma do puro efeito de firma (𝜓) com 

um termo de viés de variável omitida: 

 

𝜓∗∗ = 𝜓 + (𝐹′𝑀𝑋𝐹)−1𝐹′𝑀𝑋𝐷𝜃.                                                                                    (5) 

 

O vetor β** será a soma de β do modelo completo com um termo de viés de variável 

omitida: 

 

𝛽∗∗ = 𝛽 + (𝑋′𝑀𝐹𝑋)−1𝑋′𝑀𝐹𝐷𝜃.                                                                                    (6) 

 

Portanto, estimações de versões reduzidas do modelo completo (2), tais como os casos 

(i) e (ii), resultam em estimativas e interpretações enviesadas dos efeitos de firma e 

indivíduo. 
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A literatura que trata dos diferenciais salariais entre setores tem apontado que estes 

diferenciais não podem ser explicados somente por características observadas de 

trabalhadores e firmas. No entanto, ainda é controverso o papel da heterogeneidade não 

observada como fonte destes diferenciais. Em Abowd et al. (1999), o efeito puro de 

setor é definido como a agregação dos efeitos puros de firmas dentro do respectivo 

setor, correspondendo à variáveis indicadoras de setor na equação (2). O efeito residual 

de firma é definido como um desvio do efeito de setor. Portanto, a equação (2) torna-se: 

 

𝑦 = 𝑋𝛽 + 𝐷𝜃 + 𝐹𝐴𝜅 +  (𝐹𝜓 − 𝐹𝐴𝜅)  + 𝜀,      𝜅 ≡ (𝐴′𝐹′𝐹𝐴)−1𝐴′𝐹′𝐹𝜓                      (7) 

 

onde a matriz A (JxK) classifica cada umas das J firmas em um dos K setores, tal que, 

ajk = 1, se e somente se, K(j)=k, onde K(j) denota a classificação setorial da firma j. O 

vetor de parâmetros 𝜅 (Kx1) é interpretado como uma média ponderada do efeito puro 

de firma. O efeito (𝐹𝜓 − 𝐹𝐴𝜅) pode ser representado como 𝑀𝐹𝐴𝐹𝜓. Os termos 𝐹𝐴𝜅 e 

𝑀𝐹𝐴𝐹𝜓, de (7), resultam da decomposição de 𝐹𝜓 em dois componentes ortogonais. 

Nesse contexto, duas versões incompletas de (7) podem gerar inconsistentes 

estimativas. 

 

Caso (iii): versão da equação (7) sem o efeito firma residual (𝑀𝐹𝐴𝐹𝜓) que implicará em 

𝜅∗. O efeito de setor será a soma do efeito puro de setor (𝜅) com um termo de viés de 

variável omitida: 

 

𝜅∗ = 𝜅 + (𝐴′𝐹′𝑀[𝐷 𝑋]𝐹𝐴)−1𝐴′𝐹′𝑀[𝐷 𝑋]𝑀𝐹𝐴𝐹𝜓,                                                             (8) 

 

onde 𝑀[𝐷 𝑋] é a matriz 𝑀𝑍 com Z ≡ [ D | X ]. O vetor de observáveis β* será a soma de β 

do modelo completo com um viés de variável omitida: 

 

𝛽∗ = 𝛽 + (𝑋′𝑀[𝐷 𝐹𝐴]𝑋)−1𝑋′𝑀[𝐷 𝐹𝐴]𝑀𝐹𝐴𝐹𝜓.                                                                  (9) 

 

Caso (iv): versão da equação (7) sem o remanescente efeito de firma (𝑀𝐹𝐴𝐹𝜓) e o 

efeito fixo de indivíduo (θ) que implicará em 𝜅∗∗. 

 

 



9 

 

   𝜅∗∗ = 𝜅 + (𝐴′𝐹′𝑀𝑋𝐹𝐴)−1𝐴′𝐹′𝑀𝑋(𝑀𝐹𝐴𝐹𝜓 + 𝐷𝜃)                                                   (10) 

         ≡ (𝐴′𝐹′𝑀𝑋𝐹𝐴)−1𝐴′𝐹′𝑀𝑋𝐹𝜓 + (𝐴′𝐹′𝑀𝑋𝐹𝐴)−1𝐴′𝐹′𝑀𝑋𝐷𝜃. 

 

Portanto, as estimativas de versões incompletas da equação (7) também devem resultar 

em efeitos setoriais inconsistentes. 

 

2.1. Modelo Estatístico 

 

Com base no modelo geral apresentado na equação de salários (2), Abowd et al. (1999) 

desenvolveram abordagens estatísticas alternativas à de mínimos quadrados, para 

estimar o modelo completo, incluindo efeitos fixos de firmas e indivíduos. A matriz 

(cross-product) contendo as submatrizes de variáveis do modelo geral (2), que será pré-

multiplicada pelo vetor de parâmetros, para a sua identificação é dada por: 

 

[
𝑋′𝑋 𝑋′𝐷 𝑋′𝐹
𝐷′𝑋 𝐷′𝐷 𝐷′𝐹
𝐹′𝑋 𝐹′𝐷 𝐹′𝐹

] 

 

cujas dimensões dependem do tamanho de N (indivíduos) e J (firmas). Métodos 

computacionais usuais para a estimação dos parâmetros [β’ θ’ ψ’] por mínimos 

quadrados não são, em geral, factíveis. Como a estimação do modelo completo e 

irrestrito seria limitada, Abowd et al. (1999) propõem métodos alternativos para tentar 

preservar, em alguma medida, a estrutura geral do modelo completo. A mobilidade dos 

indivíduos entre firmas é uma condição necessária para a identificação estatística do 

modelo, ou seja, para encontrar os efeitos fixos separadamente, independente da 

abordagem computacional adotada. 

 

2.1.1. Método de Estimação Consistente  

 

A primeira abordagem, denominada de método consistente, recorre à primeira diferença 

nos dados intra firma-indivíduo, mantendo os supostos assumidos em (1) e usando a 

definição: 

 

𝜓𝑗 = 𝜙𝑗 + 𝛾𝑗𝑠𝑖𝑡, 



10 

 

𝐹𝜓 = 𝐹0𝜙 + 𝐹1𝛾, 

 

onde sit denota a permanência (seniority) do indivíduo i na firma j = J(i, t) no ano t, ϕj 

denota o intercepto específico da firma, γj é o coeficiente de permanência na firma 

específica, F0 e F1 são matrizes N*xJ e γ é Jx1. Desse modo, a primeira diferença, 

aplicada a todas as informações nas quais J(i, nit)= J(i, nit-1), será dada por: 

 

𝑦𝑖𝑛𝑖𝑡
− 𝑦𝑖𝑛𝑖𝑡−1

= (𝑥𝑖𝑛𝑖𝑡
− 𝑥𝑖𝑛𝑖𝑡−1

)𝛽 + 𝛾𝐽(𝑖,𝑛𝑖𝑡)(𝑠𝑖𝑛𝑖𝑡
− 𝑠𝑖𝑛𝑖𝑡−1

) + 𝜀𝑖𝑛𝑖𝑡
− 𝜀𝑖𝑛𝑖𝑡−1

,         (12) 

Δ𝑦 = Δ𝑋𝛽 + �̃�𝛾 + Δ𝜀, 

 

onde nit é um indicador que corresponde à primeira observação e ano em que o 

indivíduo i aparece até a sua última observação e ano, Δy é �̃�∗ × 1, ΔX é �̃�∗ × 𝑃, �̃� é 

�̃�∗ × 𝐽, Δε é �̃�∗ × 1 e �̃�∗ é o número de combinações (i, t) na amostra que satisfazem à 

condição J(i, nit) = J(i, nit-1). Então, as estimativas deste método serão: 

 

𝛽 = (Δ𝑋′MF̃Δ𝑋)−1Δ𝑋′MF̃Δ𝑦                                                                                        (13) 

�̃� = (�̃�′�̃�)−1�̃�′(Δ𝑦 − Δ𝑋𝛽).                                                                                         (14) 

 

No entanto, o método consistente é ineficiente para estimar o modelo completo (2), pois 

a primeira diferença vai eliminar os trabalhadores cuja firma em t difere da firma em t-

1. Além disso, dada a restrição de J(i, nit) = J(i, nit-1), o método consistente não pode ser 

usado para identificar os efeitos fixos de firma e trabalhador separadamente. 

 

2.1.2. Métodos de Estimação Condicional 

 

A classe de estimadores definidos, em Abowd et al. (1999), como métodos 

condicionais, não restringe a amostra na estimação, sendo capaz de identificar os efeitos 

fixos separadamente. A denominação de condicional resulta da sua relação com as 

técnicas computacionais padrões para modelos lineares e por sua origem na literatura de 

dados em painel, associada aos modelos de efeitos fixos individuais. Supostos 

adicionais de ortogonalidade serão necessários: as interações entre X, D e F serão proxy 

para as correlações entres estas variáveis e a estimação assumirá ortogonalidade 

condicional, dadas as interações. 
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Neste contexto, define-se uma matriz Z (N*xQ) a partir de Q funções de informações 

em X, D e F. Para a construção de Z, em Abowd et al. (1999), foram incluídos o 

tamanho da firma e seu quadrado, o setor, a experiência do trabalhador e sua idade ao 

final do período de estudos. A solução de mínimos quadrados para (2) pode ser 

encontrada assumindo alguns supostos de ortogonalidade condicional a Z. Sob a 

hipótese de que X e D são ortogonais à projeção de F sobre o espaço nulo de Z, a 

equação (2) torna-se: 

 

𝑦 = 𝑋𝛽 + 𝐷𝜃 + 𝑍𝛾 + 𝑀𝑍𝐹𝜓 + 𝜀,                                                                                (15) 

 

com 𝛾 ≡ (𝑍′𝑍)−1𝑍′𝐹𝜓. O suposto de ortogonalidade condicional entre X e F e entre D e 

F, dado Z, implica em: 

 

𝑋′𝑀𝑍𝐹 = 0,                                                                                                                   (16) 

𝐷′𝑀𝑍𝐹 = 0.                                                                                                                   (17) 

 

Portanto, dados esses supostos, a solução de mínimos quadrados para os parâmetros em 

(15) será: 

 

[
�̂�

𝜃
�̂�

] = [
𝑋′𝑋 𝑋′𝐷 𝑋′𝑍
𝐷′𝑋 𝐷′𝐷 𝐷′𝑍
𝑍′𝑋 𝑍′𝐷 𝑍′𝑍

]

−1

[

𝑋′𝑦

𝐷′𝑦

𝑍′𝑦

],                                                                              (18) 

 

�̂� = (𝐹′𝑀𝑍𝐹)−𝐹′𝑀𝑍𝑦,                                                                                                  (19) 

 

onde ()− denota uma inversa generalizada, requerida devido ao rank(𝐹′𝑀𝑍𝐹) = 𝑚𝐽 −

1 − 𝑄. A estimação independente da ordem (order-independent estimation) é um 

método condicional para computar as soluções (18) e (19), realizado em dois estágios 

independentes. O primeiro estágio segue uma abordagem de estimação longitudinal, 

intra-indivíduos (within-D), em que X e Z são projetados sobre D, obtendo: 

 

[
�̂�

�̂�
] = [

𝑋′𝑀𝐷𝑋 𝑋′𝑀𝐷𝑍
𝑍′𝑀𝐷𝑋 𝑍′𝑀𝐷𝑍

]
−1

[
𝑋′𝑀𝐷𝑦
𝑍′𝑀𝐷𝑦

],                                                                          (20) 

𝜃 = (𝐷′𝐷)−1𝐷′(𝑦 − 𝑋�̂� − 𝑍�̂�).                                                                                    (21) 
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O segundo estágio, intra-firma (within-F), computa a solução de mínimos quadrados 

para os parâmetros de F e Z, a partir de: 

 

𝑦 = 𝐹𝜓 + 𝑍𝜋 + 𝜐,                                                                                                        (22) 

 

onde π (Qx1) é um vetor de parâmetros auxiliares e 𝜐~N(0, συ
2𝐼), dados os supostos de 

ortogonalidade condicional. A solução, no segundo estágio, será dada por: 

 

�̂� = (𝑍′𝑀𝐹𝑍)−1𝑍′𝑀𝐹𝑦,                                                                                                 (23) 

�̂� = (𝐹′𝐹)−1𝐹′(𝑦 − 𝑍�̂�).                                                                                              (24) 

 

No método condicional dependente da ordem (order-dependent estimation), os estágios 

são dependentes, de modo que as estimativas dos parâmetros podem ser diferentes a 

depender de quais efeitos são estimados primeiro. Na abordagem em que os efeitos de 

indivíduos são estimados primeiro, o primeiro estágio recupera os parâmetros β, θ e λ 

como no método de independência da ordem, de acordo com (20) e (21). No segundo 

estágio, os efeitos de firma são estimados utilizando as equações em (11). Para tanto, 

todas as observações sobre os indivíduos empregados na mesma firma são agrupadas no 

conjunto {j} ≡ {(i,t) | J(i,t) = j}, de Nj elementos, tal que: 

 

�̂�{𝑗} ≡ 𝑦{𝑗} − 𝑥{𝑗}�̂� − 𝜃{𝑗},                                                                                             (25) 

𝑦{𝑗} ≡ [

…
𝑦𝑛𝑠

…
], ∀(𝑛, 𝑠) ∈ {𝑗},                                                                                           (26) 

 

com x{j} e θ{j} similares a y{j}, e utilizando as estimativas de primeiro estágio para 𝑥�̂� e 

𝜃. A equação no nível de firma será, então, dada por: 

 

�̂�{𝑗} = 𝐹{𝑗} [
𝜙𝑗

𝛾𝑗
] + 𝜁{𝑗},                                                                                                   (27) 

𝐹{𝑗} ≡ [

 …
1 𝑠𝑛𝑠

 …
] , ∀(𝑛, 𝑠) ∈ {𝑗},  

𝜁{𝑗} ≡ 𝜀{𝑗} + 𝑥{𝑗}(𝛽 − �̂�) + (𝜃{𝑗} − 𝜃{𝑗}). 

 

Portanto, o estimador de mínimos quadrados de (27) será: 
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[
�̂�𝑗

𝛾𝑗
] = (𝐹′{𝑗}𝐹{𝑗})−1𝐹′{𝑗}�̂�{𝑗}, para j = 1,...,J.                                                                   (28) 

 

Por sua vez, na abordagem em que os efeitos de firma são estimados primeiro, o 

primeiro estágio utiliza o estimador de �̂� dado por (19) ou (24), enquanto o segundo 

estágio encontra β e θ a partir de: 

 

𝑦 − 𝐹�̂�  = 𝑋𝛽 + 𝐷𝜃 + 𝜉,                                                                                             (29) 

𝜉 = 𝜀 + 𝐹(𝜓 − �̂� ). 

 

Portanto, os estimadores de β e θ serão: 

 

�̂� = (𝑋′MD𝑋)−1𝑋′MD(𝑦 − 𝐹�̂� ),                                                                                 (30) 

𝜃 = (𝐷′𝐷)−1𝐷′(𝑦 − 𝑋�̂� − 𝐹�̂�).                                                                                  (31) 

 

Os estimadores de β e θ obtidos pelo método de independência da ordem são idênticos 

aos obtidos pelo método condicional dependente da ordem, em que os efeitos de 

indivíduos são estimados primeiro. O estimador independente da ordem de ψ é idêntico 

ao seu estimador condicional dependente da ordem, com o efeito de firma estimado 

primeiro.  

 

3. Base de Dados, Modelo Econométrico e Estratégia Empírica 

 

O banco de dados deste estudo é composto por uma amostra aleatória de 5% dos 

trabalhadores formais da base RAIS-Migra, para o período de 1995 a 2008. A RAIS-

Migra é uma ampla base de dados longitudinal pareada de trabalhador e firma, do 

Brasil, extraída dos registros administrativos da Relação Anual de Informações Sociais 

(RAIS) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). O banco de dados final utilizado 

é composto por 4.665.388 observações, que correspondem a um painel balanceado com 

333.242 trabalhadores formais do Brasil, empregados em cada ano, com rendimento 

positivo e idade entre 18 e 65 anos. Na amostra, existem 140.850 firmas e 589.467 

combinações de trabalhador e firma. 
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Para a construção dos salários nominais, a remuneração do trabalhador, em número de 

salários mínimos, foi multiplicada pelo salário mínimo vigente em cada ano. O Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE) foi utilizado para deflacionar os salários, assumindo 2008 como o 

ano base. O IPCA é calculado pelo IBGE para apenas onze regiões metropolitanas do 

Brasil: Belém; Fortaleza; Recife; Salvador; São Paulo; Rio de Janeiro; Goiânia; Distrito 

Federal; Belo Horizonte; Curitiba e Porto Alegre. Desse modo, para deflacionar os 

valores nominais para todas as regiões metropolitanas, os índices foram extrapolados 

para os estados correspondentes. O critério de maior aproximação foi utilizado para os 

estados que não possuíam alguma das regiões metropolitanas contempladas no cálculo 

do índice
1
. Assim, o índice de preços de Belém foi extrapolado para os estados da 

região Norte, o de Fortaleza para o Maranhão, Piauí e Rio Grande do Norte, o de Recife 

para a Paraíba, Alagoas e Sergipe, o do Rio de Janeiro para o Espírito Santo, o de 

Curitiba para Santa Catarina e o de Goiânia para os estados do Mato Grosso e Mato 

Grosso do Sul.  

 

Como características observadas dos trabalhadores foram extraídas a escolaridade, em 

ciclos de estudo, a idade (18-65 anos) e a experiência (em meses, no mesmo vínculo). 

Na RAIS-Migra, a variável educação é definida por grau de instrução. Para a inclusão 

da educação no painel foram definidos valores de 0 a 8 para os trabalhadores em cada 

ciclo de escolaridade: analfabetos (0); até o 5º ano do ensino fundamental incompleto 

(1); 5º ano completo do ensino fundamental (2); do 6º ao 9º ano do ensino fundamental 

incompleto (3); ensino fundamental completo (4); ensino médio incompleto (5); ensino 

médio completo (6); ensino superior incompleto (7); e ensino superior completo (8).  

 

A definição de região metropolitana (RM) adotada neste artigo segue a classificação do 

IBGE, a qual será assumida para definir as áreas urbanas densas. Foram identificadas 24 

regiões metropolitanas no Brasil, na RAIS-Migra: Belém, Macapá, São Luís, Fortaleza, 

Natal, Recife, Maceió, Salvador, Belo Horizonte, Vale do Aço, Vitória, Rio de Janeiro, 

São Paulo, Baixada Santista, Campinas, Curitiba, Londrina, Maringá, Florianópolis, 

Vale do Itajaí, Norte/Nordeste Catarinense, Porto Alegre, Goiânia e João Pessoa.  

 

                                                           
1
 Este procedimento foi adotado com base em Freguglia (2007). 
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A identificação dos efeitos fixos de firma e localização requer mobilidade (within) dos 

trabalhadores entre firmas e regiões metropolitanas. A Tabela 1 apresenta a 

variação within das variáveis. A variação within é a variação existente intra indivíduo, 

enquanto a variação between é a variação entre os indivíduos. Como se pode observar 

na Tabela 1, a condição de mobilidade é atendida para a identificação dos estimadores.  

 

Tabela 1. Mobilidade de indivíduos entre firmas e RMs (1995-2008) 
Variável Variação Média Desvio Mínimo Máximo % de variação 

RM Overall 8,78 9,02 0,00 24,00 
 

 
Between 

 
8,79 0,00 24,00 0,95 

 
Within 

 
2,02 -13,50 31,07 0,05 

Firma Overall 3,78e+13 2,88e+13 0 9,88e+13 
 

 
Between 

 
2,74e+13 42.920,93 9,87e+13 0,91 

 
Within 

 
8,76e+12 -5,28e+13 1,28e+14 0,09 

                Fonte: Elaboração própria, a partir da RAIS-Migra (MTE). 

Nota: O percentual de variação é construído com o valor da variância within (between), 

obtida a partir do desvio-padrão, a qual foi divida pela variância total (overall). A mobilidade 

entre RMs inclui, também, os migrantes que estão entrando em alguma RM, em algum ano 

do painel. 

 

A estratégia de identificação deste estudo consiste na adoção de modelagem de dados 

em painel, para controlar a heterogeneidade não observada individual e de firma e o 

respectivo sorting sobre os salários e efeitos de localização. O controle dos efeitos fixos 

de indivíduos permite eliminar o viés das estimativas dos parâmetros na equação 

salarial. Permite, ainda, a correção do problema de auto-seleção, associado à atração dos 

trabalhadores mais habilidosos para os grandes centros urbanos, que pode ser 

confundido com os ganhos de aglomeração. A inclusão dos efeitos de localização em 

áreas metropolitanas e de firma permite controlar o sorting ou auto-seleção pela 

localização ou pela atração de firmas mais produtivas para áreas mais desenvolvidas.  

 

A Tabela 2, a seguir, apresenta as estatísticas descritivas básicas das variáveis na 

amostra.  A maior parte dos trabalhadores é do sexo masculino (57%), pertencente à 

faixa etária entre 40-65 anos (50,9%), com ensino médio completo (29,4%). Nas regiões 

metropolitanas, também foi revelada uma predominância dos trabalhadores do sexo 

masculino (55%), entre 40-65 anos (52,8%), com ensino médio completo (29,1%). 

Além disso, é importante notar que o salário real médio, a preços de 2008, nas áreas 

metropolitanas (R$ 2.630,35) era maior do que fora delas (R$ 1.926,45), um indício de 

prêmio salarial urbano nestas áreas. Cerca de 3% e 6% da amostra se moveram entre 

municípios (migra_mun) e firmas (mover_firma), durante o período do painel. 
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Tabela 2. Estatísticas descritivas de variáveis na amostra (1995-2008) 

Variável 
Total Amostra das RMs Amostra sem RMs 

Média Média Desvio Min. Max. Média Desvio Min. Max. 

Exp 145,35 148,44 89,92 0 678,80 140,57 85,89 0 599,90 

Idade 40,00 40,38 8,60 18 65 39,41 8,61 18 65 

sal_real 2.353,62 2.630,35 3.001,02 66,37 153.731,30 1.926,45 2.586,12 69,50 130.625,50 

ln_wreal 7,32 7,46 0,88 4,20 11,94 7,10 0,91 4,24 11,78 

Educ 5,30 5,59 2,14 0 8 4,84 2,27 0 8 

Dsexo 0,43 0,45 0,50 0 1 0,41 0,49 0 1 

migra_mun 0,03 0,03 0,17 0 1 0,03 0,18 0 1 

mover_firma 0,06 0,07 0,25 0 1 0,05 0,21 0 1 

Observações 4.665.388 2.831.248 1.834.140 

Fonte: Elaboração própria, a partir da RAIS-Migra (MTE). 

 

O modelo econométrico adotado para as estimações assume a seguinte equação 

minceriana estendida: 

 

ln (𝑤𝑖𝑡) = 𝛽0 + 𝛽1𝑒𝑑𝑢𝑐𝑖𝑡 + 𝛽2𝑒𝑥𝑝𝑖𝑡 + 𝛽3𝑒𝑥𝑝𝑖𝑡
2 + 𝛽4𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑖𝑡 + 𝛽5𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑖𝑡

2 + 𝛼𝑅𝑀𝑖𝑘𝑡              

                 + 𝛾𝐹𝑖𝑗𝑡 + 𝜃𝑖 + 𝜀𝑖𝑡.                                                                                        (32)                    

 

Na equação (32), ln(𝑤𝑖𝑡) é o logaritmo natural do salário real do trabalhador i no tempo 

t = 1995,..., 2008, 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑖𝑡 é a sua escolaridade em ciclos de estudo, 𝑒𝑥𝑝𝑖𝑡 a sua 

experiência de trabalho, 𝑒𝑥𝑝𝑖𝑡
2  e 𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑖𝑡

2  são os termos quadráticos de experiência e 

idade. Quando for possível, será incluída uma dummy de gênero (=1 se feminino). O 

vetor de dummies de localização, 𝑅𝑀𝑖𝑘𝑡, é a variável que vai captar os efeitos fixos de 

localização em cada RM (k = 1, 2,..., 24), no tempo t. Se o efeito fixo de RM for 

positivo e significante, o vetor 𝛼 será a magnitude do prêmio salarial urbano. As 

habilidades individuais não observáveis do trabalhador são representadas pelo termo 𝜃𝑖. 

O vetor 𝐹𝑖𝑗𝑡 denota os efeitos fixos de cada firma j no tempo t. O termo de erro do 

modelo é definido por 𝜀𝑖𝑡. 

 

A estimação do modelo econométrico completo adotará um algoritmo de iteração de 

ponto fixo, proposto por Guimarães e Portugal (2010) e desenvolvido, em sua versão 

implementável para o software stata
2
, por Correia (2014), para estimar modelos com 

múltiplos efeitos fixos, tais como o de Abowd et al. (1999). Para entender o 

funcionamento do algoritmo, assuma o seguinte modelo, cujo interesse é obter 

estimativas de MQO para β: 

                                                           
2 O algoritmo na versão stata é o reghdfe (Linear and instrumental-variable regression absorbing any 

number of high-dimensional fixed effects) e pode ser encontrado em Correia (2014).  
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𝑦 = 𝑋𝛽 + 𝐷1𝛼1 + 𝐷2𝛼2 + 𝐷3𝛼3 + 𝜖,                                                                          (33) 

 

onde Di são as variáveis indicadoras e 𝛼𝑖 os efeitos fixos correspondentes. O algoritmo 

segue, então, o Teorema de Frisch-Waugh-Lovell (FWL), em que y e X são regredidos 

contra cada Di, gerando os resíduos uy e ux, e, então, uy será regredido contra ux. De 

maneira prática, o algoritmo faz uma regressão linear absorvendo (demean) os efeitos 

fixos indicados. A estratégia de iteração de ponto fixo é aplicada alternando-se entre a 

estimação de β e 𝛼𝑖 nas equações de solução: 

 

𝛽 = (𝑋′𝑋)−1𝑋′(𝑦 − 𝐷1𝛼1 − 𝐷2𝛼2 − 𝐷3𝛼3), 

𝛼1 = (𝐷1
′𝐷1)

−1
𝐷1

′(𝑦 − 𝑋𝛽 − 𝐷2𝛼2 − 𝐷3𝛼3), 

𝛼2 = (𝐷2′𝐷2)−1𝐷2
′(𝑦 − 𝑋𝛽 − 𝐷1𝛼1 − 𝐷3𝛼3), 

𝛼3 = (𝐷3′𝐷3)−1𝐷3
′(𝑦 − 𝑋𝛽 − 𝐷1𝛼1 − 𝐷2𝛼2).                                                            (34) 

 

onde, (𝐷𝑖 ′𝐷𝑖)
−1𝐷𝑖

′ é obtido como uma média de grupos dos resíduos da regressão de y 

sobre 𝑋. A estimação de β seria dada pela regressão de y (transformado) sobre X. No 

entanto, a implementação mantém y como variável dependente e inclui 𝐷𝑖𝛼 como 

covariada. Quando o procedimento de estimação converge, o vetor 𝐷𝑖𝛼 deve conter as 

estimativas dos coeficientes das variáveis indicadoras. Definindo 𝑍2: = 𝐷2�̂�2 e 𝑍3: =

𝐷3�̂�3 e supondo valores para a iteração, o procedimento desenvolvido por Correia 

(2014) é dado como: 

 

(i) Calcula 𝑃1𝑦 e �̃�: = 𝑀1𝑦; 

(ii) Inicia com 𝑍2
(0)

= 𝑍3
(0)

= 0; 

(iii) Até a convergência de 𝑍2 e 𝑍3, são definidos:  

 

      (a) 𝑍2
(𝑛)

= 𝑃2 [�̃� + 𝑃1(𝑍2
(𝑛−1)

+ 𝑍3
(𝑛−1)

) − 𝑍3
(𝑛−1)

], 

      (b) 𝑍3
(𝑛)

= 𝑃3 [�̃� + 𝑃1(𝑍2
(𝑛)

+ 𝑍3
(𝑛−1)

) − 𝑍2
(𝑛)

]; 

 

(iv) Calcula 𝑍1 = 𝑃1(𝑦 − 𝑍2 − 𝑍3) e, com ele, computa 𝑦∗ = 𝑦 − 𝑍1 − 𝑍2 − 𝑍3; 

(v) Após repetir os estágios de (i)-(iv) para cada variável, efetua a regressão das 

variáveis transformadas para obter �̂�: 𝑦∗ = 𝑋∗�̂� + 𝑒; 



18 

 

(vi) Para obter os efeitos fixos utiliza 𝑦 = 𝑋�̂� + 𝑍1 + 𝑍2 + 𝑍3 + 𝑒, com �̂� e 𝑒 do 

estágio (v), computa �̃�: = 𝑦 − 𝑋�̂� = 𝑍1 + 𝑍2 + 𝑍3 + 𝑒 e aplica o estágio anterior 

para obter 𝑍1, 𝑍2 e 𝑍3. 

  

Portanto, esse será o método adotado para estimar o modelo completo (32) e encontrar a 

solução condicional de MQO, com a inclusão dos efeitos fixos. Além do método 

condicional, serão estimadas versões alternativas do modelo geral, através do método 

consistente intra trabalhador-firma e recorrendo aos métodos tradicionais de dados em 

painel, como o método de mínimos quadrados ordinários agrupado (POLS) e o método 

de efeitos fixos. 

 

4. Resultados 

 

Esta seção apresenta os resultados das estimações econométricas do modelo geral e das 

versões reduzidas. Serão apresentadas, ainda, as contribuições dos efeitos fixos de firma 

e trabalhador para os efeitos de localização em regiões metropolitanas do Brasil. 

 

4.1. Resultados das Equações Salariais 

 

A Tabela 3 apresenta os resultados das estimações econométricas realizadas com base 

em diferentes métodos, para lidar com os efeitos fixos de firma, indivíduo e localização, 

a partir da equação salarial (32). Os resultados da coluna I mostram a estimação, pelo 

método POLS, da equação salarial com as características observadas dos trabalhadores e 

os efeitos de localização em RMs, sem controlar os efeitos fixos de firma e trabalhador. 

A coluna II apresenta os resultados de uma abordagem de estimação condicional, em 

que os efeitos fixos de firma e trabalhador são absorbed, enquanto os efeitos de 

localização são incluídos como variáveis na regressão. Essa coluna foi denominada de 

condicional, com efeitos fixos de trabalhador sendo estimados primeiro, pois o método 

de iteração adotado funciona como a abordagem condicional proposta em Abowd et al 

(1999), como foi explicado na seção anterior. 

 

Guimarães e Portugal (2010) apontaram as vantagens de subtrair (demean) a influência 

dos efeitos fixos sobre as variáveis e trabalhar somente com os resíduos (FWL), em 
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relação à estimação de regressões completas, que incluem todos os efeitos fixos 

diretamente. As vantagens estariam associadas ao aumento na velocidade de 

convergência das regressões do primeiro estágio, à possibilidade de testar 

especificações do modelo com as variáveis transformadas, sem precisar lidar com os 

múltiplos efeitos fixos, e à redução da capacidade computacional necessária para 

grandes bancos de dados. Tais vantagens estão subjacentes, neste artigo, aos métodos 

denominados de condicionais (absorbed). 

 

A coluna III apresenta os resultados da estimação pelo método de efeitos fixos
3
, 

tradicional para modelos em painel. O estimador de efeitos fixos reconhece a existência 

de correlação entre a heterogeneidade individual não observada e os regressores do 

modelo e permite eliminar o viés associado à omissão de tais efeitos específicos 

individuais (WOOLDRIDGE, 2002). Por sua vez, a identificação dos coeficientes dos 

efeitos de localização, através deste estimador, requer que exista mobilidade suficiente 

dos trabalhadores entre as RMs e em direção a elas.  

 

Na coluna IV, são apresentados os resultados da estimação condicional, quando são 

controlados (absorbed) apenas os efeitos fixos de indivíduos. A coluna V, por sua vez, 

apresenta os resultados para o modelo que inclui apenas os efeitos de firmas. Ambos os 

modelos, incluem os efeitos fixos de localização e características observadas dos 

trabalhadores. A coluna VI apresenta as estimativas obtidas através da transformação 

intra trabalhador-firma, como no método consistente de Abowd at al. (1999). A 

diferença em relação a Abowd et al. (1999) é que eles usam primeira diferença ao invés 

de desvios da média. Nesta coluna, as unidades de análise são as combinações (spells) 

existentes de firma e trabalhador (i, j), a partir das quais é realizada a transformação 

whitin group, com o estimador de efeitos fixos. Dentro de cada spell, os efeitos fixos de 

firma e indivíduo não variam, de modo que a transformação whitin vai eliminar tais 

efeitos. Neste sentido, quaisquer variáveis que sejam constantes dentro de cada spell não 

serão identificadas (ANDREWS et al., 2006). 

 

 

 

                                                           
3
 As variáveis que são fixas ou possuem variação constante no tempo, tais como a idade e o gênero do 

trabalhador, serão retiradas das especificações de estimação por efeitos fixos. 
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Tabela 3. Estimações econométricas de equações salariais (1995-2008)  
Variável dependente: logaritmo natural do salário real (ln(w)) 

Variáveis 
POLS 

Condicional 

EF Indiv. 

Primeiro
1 

Efeitos 

Fixos 

Intra 

Indivíduo 

Intra  

Firma
2 

Consistente 

Intra  

Ind.-Firma 

(I) (II) (III) (IV) (V) (VI) 

Constante 4,835*** 5,2151*** 6,615*** 5,1286*** 5,2611*** 5,2434*** 

 

(0,0059) (0,0045) (0,0015) (0,004) (0,0051) (0,0047) 

Características do trabalhador       

Idade 0,0623*** 0,0642***  0,0699*** 0,0423*** 0,0624*** 

 (0,0003) (0,0002)  (0,0002) (0,0002) (0,0002) 

Idade2 -0,00069*** -0,0004***  -0,0005*** -0,0004*** -0,0003*** 

 (3,73e-06) (2,48e-06)  (2,50e-06) (2,8e-06) (2,59e-06) 

Educ (ciclos) 0,213*** 0,0185*** 0,0688*** 0,0181*** 0,1552*** 0,0183*** 

 (0,00015) (0,0002) (0,00023) (0,0002) (0,0001) (0,0002) 

Exp 0,0002*** 0,0002*** 0,0020*** 0,0004*** 0,0011*** 0,00004*** 

 (0,00001) (8,34e-06) (7,29e-06) (7,68e-06) (1,00e-05) (8,91e-06) 

Exp2 3,0e-06*** 4,37e-07*** 7,51e07*** 3,02e-07*** 1,4E-06*** 6,72e-07*** 

 (3,59e-08) (2.22e-08) (2,17e-08) (2,32e-08) (2,7e-08) (2,29e-08) 

Dsexo(=1 se mulher) -0,543***      

 (0,000679)      

Efeito de Localização: RM 
   

  

1. Baixada Santista 0,364*** -0,0438*** 0,0313*** 0,0137** -0,0442* -0,0427*** 

 
(0,00345) (0,0123) (0,00785) (0,0075) (0,0200) (0,0122) 

2. Belém -0,249*** -0,0354* -0,0479*** -0,0228*** -0,0816*** -0,0341* 

 
(0,00272) (0,0175) (0,00779) (0,0075) (0,0285) (0,0172) 

3. Belo Horizonte 0,275*** 0,0151*** 0,0208*** 0,0234*** 0,0048 0,0172*** 

 
(0,00149) (0,0054) (0,00349) (0,0034) (0,0087) (0,0053) 

4. Campinas 0,519*** 0,0033 0,0733*** 0,0372*** -0,0018 0,0033 

 
(0,00253) (0,0076) (0,00441) (0,0042) (0,0120) (0,0075) 

5. Curitiba 0,229*** -0,0401*** 0,0787*** 0,0751*** -0,0265** -0,0324*** 

 
(0,00177) (0,0097) (0,00433) (0,0042) (0,0152) (0,0096) 

6. Florianópolis 0,152*** -0,0037 0,0881*** 0,0640*** 0,0034 -0,0134 

 
(0,00268) (0,0192) (0,00739) (0,0071) (0,0308) (0,0189) 

7. Fortaleza -0,248*** -0,0537*** 0,0126** -0,0178*** -0,0392*** -0,0555*** 

 
(0,00233) (0,0100) (0,00689) (0,0066) (0,0163) (0,0098) 

8. Goiânia 0,0632*** -0,0230** -0,0368*** -0,0456*** -0,0585*** -0,0224** 

 
(0,00254) (0,0131) (0,00751) (0,0072) (0,0215) (0,0129) 

9. João Pessoa -0,733*** -0,0137 0,0377*** 0,0135 -0,0081 -0,0159 

 
(0,00325) (0,0278) (0,0104) (0,0099) (0,0455) (0,0270) 

10. Londrina 0,111*** 0,0168 -0,00695 -0,0220* -0,0033 0,0259 

 
(0,00430) (0,0234) (0,0106) (0,0101) (0,0380) (0,0229) 

11. Macapá 0,478*** 0,0472 0,153*** 0,1302*** 0,0557 0,0149 

 
(0,00854) (0,0504) (0,0226) (0,0217) (0,0816) (0,0526) 

12. Maceió -0,135*** 0,0188 0,0786*** 0,0606*** 0,0139 0,0205 

 
(0,00416) (0,0131) (0,0106) (0,0101) (0,0218) (0,0128) 

13. Maringá 0,0140* -0,1178*** -0,0896*** -0,0747*** -0,0744 -0,0974*** 

 
(0,00580) (0,0310) (0,0131) (0,0125) (0,0504) (0,0306) 

14. Natal -0,172*** 0,0289 -0,0593*** -0,0332*** 0,0438 0,0213 

 
(0,00503) (0,0200) (0,00830) (0,0080) (0,0327) (0,0197) 

15. N/NE Catarinense 0,376*** -0,0497*** 0,0598*** 0,0552*** -0,0423 -0,0413* 

 
(0,00558) (0,0205) (0,0117) (0,0113) (0,0321) (0,0201) 

16. Porto Alegre 0,257*** 0,0497*** 0,0769*** 0,0314*** 0,0769*** 0,0489*** 

 
(0,00168) (0,0036) (0,00311) (0,0030) (0,0058) (0,0035) 

17. Recife -0,0704*** 0,0302*** 0,00550 0,0207*** 0,0251 0,0309*** 

 
(0,00257) (0,0120) (0,00657) (0,0063) (0,0194) (0,0118) 

18. Rio de Janeiro 0,168*** -0,0193*** 0,00859** 0,0185*** 0,0027 -0,0041 

 
(0,00126) (0,0057) (0,00298) (0,0029) (0,0090) (0,0058) 

19. Salvador -0,0791*** 0,2436*** 0,151*** 0,1172*** 0,2330*** 0,2475*** 

 
(0,00202) (0,0084) (0,00516) (0,0049) (0,0133) (0,0082) 
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 Continuação 

Variáveis 
POLS 

Condicional 

EF Indiv. 

Primeiro
 

Efeitos 

Fixos 

Intra 

Indivíduo 

Intra  

Firma
 

Consistente 

Intra  

Ind.-Firma 

(I) (II) (III) (IV) (V) (VI) 

20. São Luís -0,227*** -0,1137*** -0,104*** 0,0293*** -0,2657*** -0,0932*** 

 
(0,00352) (0,0088) (0,00673) (0,0065) (0,0143) (0,0087) 

21. São Paulo 0,408*** 0,0187*** 0,0543*** 0,0386*** 0,0434*** 0,0213*** 

 
(0,000914) (0,0031) (0,00209) (0,0020) (0,0049) (0,0031) 

22. Vale do Aço 0,330*** 0,0970*** -0,0463** 0,0031 -0,0248 0,0903*** 

 
(0,00561) (0,0305) (0,0150) (0,0144) (0,0451) (0,0299) 

23. Vale do Itajaí 0,278*** -0,0046 0,0239* 0,0039 0,0003 -0,0028 

 
(0,00495) (0,0178) (0,0109) (0,0105) (0,0290) (0,0173) 

24. Vitória 0,0962*** 0,0552*** -0,0209** -0,0006 0,0741*** 0,0553*** 

 
(0,00345) (0,0159) (0,00791) (0,0076) (0,0259) (0,0155) 

Sorting 
    

  

Efeito de Indivíduo 
 

Sim Sim Sim   

Efeito de Firma 
 

Sim 
  

Sim  

Efeito indivíduo-firma 
 

 
  

 Sim 

R
2
  0,4059 0,9143 0,153

3
 0,8925 0,7457 0,2316

4 
R

2
 ajustado 0,4059 0,9055 

 

0,8842 0,7378  

Prob > F 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Fonte: Elaboração própria, a partir de RAIS-Migra (MTE). 

Notas: Amostra total de 4.665.388 observações (1995-2008).  Resultados obtidos por meio do software 

Stata 12; O erro padrão encontra-se abaixo de cada estimativa, entre parênteses; *significativo a 5%; 

**significativo a 10%; ***significativo a 1%. 1-O método condicional com efeitos de firma estimados 

(absorbed) primeiro gerou estimativas similares ao método condicional, com efeitos de indivíduos 

estimados primeiro, e ao método condicional, que inclui efeito de indivíduo e firma, estimado no stata 

com uma rotina alternativa (a2reg
4
); 2-O método intra-firma (absorbed) gerou estimativas similares ao 

método de efeitos fixos de firmas; 3-O R
2
 global foi igual a 0,2003; 4-O R

2
 global foi igual a 0,0401. 

 

Todas as estimações incluíram os efeitos de localização, variando somente em termos 

de características observadas dos trabalhadores e heterogeneidade não observada de 

trabalhador e firma, que estão sendo incluídas. As características observadas dos 

trabalhadores formais foram significantes e apresentaram os sinais esperados de acordo 

com a literatura de equações salariais. As estimativas da idade e experiência 

apresentaram efeitos positivos sobre os salários reais, porém de maneira não linear, 

sugerindo a tendência dos salários crescerem com a idade e a experiência a taxas 

decrescentes. As mulheres receberam salário real cerca de 54% abaixo dos salários reais 

dos homens, no mercado de trabalho formal do Brasil. O coeficiente de retorno à 

educação, em ciclos escolares, é reduzido significativamente após o controle dos efeitos 

fixos de firma, de trabalhador ou de ambos, variando entre 21% (POLS) e 1,8%. 

 

Os resultados encontrados mostram que os efeitos fixos de indivíduo foram mais 

relevantes para explicar a variação dos salários reais, em logaritmo, do que o efeito de 

                                                           
4
 Módulo do software stata para estimar modelos de regressão linear com dois efeitos fixos, como em 

Abowd et al. (1999), desenvolvido por Ouazad (2007). 
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firma. Comparando o R
2
 da coluna IV com o R

2
 da coluna V é possível perceber que, 

considerando os mesmos controles em ambas as regressões, a inclusão da 

heterogeneidade individual não observada torna a regressão capaz de explicar cerca de 

89% da variação de salários reais do trabalho formal no Brasil, enquanto 74% desta 

variação seria explicada pela regressão que inclui somente os efeitos de firma. A 

inclusão de ambas as heterogeneidades não observadas, de firma e trabalhador, dados os 

demais controles, responde por cerca de 91% da variação de salários reais no mercado 

de trabalho formal do Brasil, conforme R
2
 da coluna II. A especificação da coluna I, que 

desconsidera os efeitos fixos de firma e trabalhador, explica somente 40% da variação 

salarial real do trabalho formal do Brasil, de acordo com o R
2
, o que sugere a 

importância das heterogeneidades não observadas sobre os diferenciais salariais. 

 

O método condicional que inclui os efeitos fixos de indivíduo e firma, descrito na 

coluna II, apresentou estimativas muito similares ao método de efeitos fixos intra 

trabalhador-firma, da coluna VI, embora somente o primeiro tenha sido capaz de 

explicar quase toda a variação de salários existente na amostra. Este resultado pode 

sugerir que ambos os métodos seriam capazes de identificar estimativas similares dos 

parâmetros subjacentes aos modelos. Por sua vez, o método de efeitos fixos de 

indivíduo e o método condicional intra-indivíduo, utilizados nas regressões em III e IV, 

respectivamente, apresentaram estimativas similares, em sua maioria, particularmente 

em relação à direção dos efeitos (sinal), embora a magnitude e significância tenham 

divergido em alguns casos. As diferenças existentes nas estimativas de III e IV podem 

resultar da ausência da variável idade na estimação por efeitos fixos, decorrente da 

limitação deste método para estimar variáveis cuja variação é fixa no tempo. 

 

A estimação dos efeitos fixos de localização assumiu os municípios que não pertenciam 

a alguma das 24 RMs como a categoria de referência. Analisando os resultados 

encontrados para os efeitos de localização, em regiões metropolitanas do Brasil, é 

possível perceber que 5, dentre as 24 RMs, apresentaram estimativas significantes e sem 

variações na direção (sinal) do efeito, em todos os métodos que controlam a 

heterogeneidade não observada de firma ou de trabalhador. São estas, as RMs de 

Salvador (11,7% a 23,7%), Porto Alegre (3,1% a 7,6%), São Paulo (1,8% a 5,4%), 

Goiânia (-2,2% a -5,8%) e Belém (-2,2% a -8,1%). Se forem considerados apenas os 

métodos que controlam, em algum nível, os efeitos de indivíduo, duas adicionais RMs 
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apresentaram o mesmo padrão geral de significância e direção dos efeitos: Belo 

Horizonte (1,5% a 2,3%) e Maringá (-7,4% a -11,7%).  

 

A estimação por POLS encontrou um prêmio salarial urbano em 16 RMs: Campinas 

(51,9%), São Paulo (40,8%), Norte/Nordeste Catarinense (37,6%), Baixada Santista 

(36,4%), Vale do Aço (33%), Vale do Itajaí (27,8%), Belo Horizonte (27,5%), Porto 

Alegre (25,7%), Curitiba (22,9%), Rio de Janeiro (16,8%), Florianópolis (15,2%), 

Londrina (11,1%), Vitória (9,6%), Goiânia (6,3%), Macapá (4,7%) e Maringá (1,4%). 

No modelo que obteve o melhor desempenho na explicação da variação salarial, o qual 

controla os efeitos de firma e trabalhador (coluna II), apenas 7 RMs apresentaram 

prêmio salarial urbano: Salvador (24,3%), Vale do Aço (9,7%), Vitória (5,5%), Porto 

Alegre (4,9%), Recife (3%), São Paulo (1,8%) e Belo Horizonte (1,5%). Portanto, após 

considerar a heterogeneidade não observada de firmas e trabalhadores, o aparente 

prêmio salarial urbano desapareceu em 10 RMs do Sul e Sudeste e na RM de Macapá, e 

sua magnitude foi significativamente reduzida em 4 RMs do Sudeste e 1 do Sul. Os 

resultados sugerem que, grande parte dos efeitos positivos de localização sobre os 

salários reais, em áreas urbanas densas, resulta da heterogeneidade não observada de 

firmas e trabalhadores formais, particularmente no Sul e Sudeste do Brasil. 

 

4.2. Diferenciais Salariais entre Regiões Metropolitanas: Decomposição dos Efeitos 

Fixos de Localização 

 

Na Tabela 4 são apresentados os resultados que permitem decompor os efeitos fixos de 

localização em componentes associados às características observadas dos trabalhadores 

formais e às heterogeneidades não observadas de trabalhadores e firmas, tal como 

proposto por Abowd et al. (1999) para os diferenciais salariais entre setores na França. 

 

Para decompor os efeitos de localização entre efeitos de firma e de trabalhador foi 

necessário condicionar os três efeitos às mesmas variáveis observadas. Neste sentido, 

todas as estimações da Tabela 4 foram realizadas através do método POLS de painel. A 

coluna I da Tabela 4 apresenta a regressão dos efeitos fixos de localização em RMs (𝛼) 

sobre as variáveis médias por RMs de experiência, idade e seus termos quadráticos, 

educação e proporção de mulheres na população. Os efeitos fixos de localização, 

utilizados como variáveis dependentes na regressão I, foram recuperados na estimação I 
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da Tabela 3, a qual incluiu somente as características observadas individuais. As 

colunas II e III da Tabela 4 realizam o mesmo ajuste sobre as estimativas dos efeitos 

fixos médios de firma e trabalhador por RM, controlando para as características 

observadas médias da regressão I. Portanto, considerando α̂X, θ̂X e γ̂X como os efeitos 

fixos médios de RM, trabalhador e firma, respectivamente, condicionais às 

características observadas dos trabalhadores, os resultados nas colunas IV, V e VI 

apresentam a decomposição dos efeitos fixos de RMs sobre os salários. 

 

Tabela 4. Estimações econométricas (POLS) dos componentes  

dos efeitos de localização 

Variáveis 
I II III IV V VI 

�̂� Média (�̂�) Média (�̂�) �̂�𝑿 �̂�𝑿 �̂�𝑿 

Média (exp) 
-0,00907*** 0,0109*** -0,0197*** 

   
(0,000065) (0,0000404) (0,000039) 

   

Média (exp2) 
-0,000006*** -0,00004*** 0,000039*** 

   
(1,93e-07) (1,19e-07) (1,15e-07) 

   

Média (educ) 
0,00497*** 0,215*** -0,0171*** 

   
(0,000388) (0,000240) (0,000233) 

   

Média (idade) 
0,556*** -0,341*** 0,891*** 

   
(0,00260) (0,00161) (0,00156) 

   

Média (idade2) 
-0,00694*** 0,00379*** -0,0110*** 

   
(0,000031) (0,000019) (0,000019) 

   

Proporção de mulheres 
-0,791*** -0,582*** -0,757*** 

   
(0,00264) (0,00163) (0,00158) 

   

�̂�𝑋    
1,537*** 

 
0,556*** 

   
(0,00054) 

 
(0,00029) 

𝛾𝑋     
1,613*** 1,220*** 

    
(0,00027) (0,00027) 

Constante 
-8,561*** 6,139*** -15,03*** 0,0275*** 0,192*** 0,131*** 

(0,0488) (0,0302) (0,0292) (0,00009) (0,00003) (0,00004) 

R
2
 0,663 0,617 0,661 0,738 0,925 0,967 

R
2
 ajustado 0,663 0,617 0,661 0,738 0,925 0,967 

      Fonte: Elaboração própria, a partir de RAIS-Migra (MTE). 

Notas: Amostra total de 2.831.248 observações correspondentes aos trabalhadores das RMs (1995-

2008). Resultados obtidos por meio do software Stata 12; O erro padrão encontra-se abaixo de cada 

estimativa, entre parênteses; ***significativo a 1%. 
 

Os resultados mostram que as heterogeneidades não observadas de firmas e 

trabalhadores formais respondem estatisticamente por quase toda a variação dos efeitos 

de localização em RMs, conforme R
2
 de 96% na coluna VI da Tabela 4. Estes 

resultados sugerem que praticamente todos os ganhos salariais atribuídos à localização 

em áreas urbanas densas podem decorrer de características específicas e não observadas 

das firmas e trabalhadores formais concentrados nestas áreas. Os efeitos residuais que 

ainda restaram, em torno de 3%, poderiam resultar dos atributos locais associados às 

aglomerações urbanas. 
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A avaliação da importância relativa dos efeitos fixos de firma e trabalhador sugerem 

que as heterogeneidades de firmas seriam mais relevantes para os diferenciais salariais 

entre as RMs, no mercado de trabalho formal do Brasil. Os efeitos de firma explicaram 

cerca de 92% da variação dos efeitos de localização sobre os salários, conforme R
2
 da 

coluna V da Tabela 4. Por sua vez, os efeitos fixos dos trabalhadores formais 

explicaram 73% da variação dos efeitos de localização em RMs, conforme R
2 

da coluna 

IV. No entanto, vale ressaltar que, ambos respondem separadamente por proporções 

bastante altas da variação salarial entre RMs, medida pelos seus efeitos de localização. 

Neste aspecto, a importância relativa dos efeitos fixos dos trabalhadores formais não 

pode ser reduzida. 

  

As figuras, a seguir, mostram graficamente a força da relação de cada componente com 

os efeitos de localização nas RMs. As Figuras 1 e 2 apresentam a relação entre os 

efeitos fixos médios de trabalhador e firma e os efeitos de localização em RMs, sem 

controlar as características observadas dos trabalhadores formais. Nas Figuras 3 e 4, por 

sua vez, são apresentadas as mesmas relações indicadas, mas controlando as 

características observadas dos trabalhadores formais. Todas as Figuras incluem uma 

regressão de ajuste linear entre as variáveis. Com base nas Figuras é possível perceber 

que os efeitos de firma possuem uma relação um pouco mais forte com os efeitos de 

localização do que os efeitos de trabalhadores, embora essa diferença seja bastante 

reduzida com o controle das características observadas dos trabalhadores formais. 

 

Figura 1. Efeitos individuais sobre os efeitos de 

localização em RMs  
Figura 2. Efeitos de firmas sobre os efeitos de 

localização em RMs  
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Figura 3. Efeitos individuais sobre os efeitos de 

localização em RMs, dadas as características 

observadas dos trabalhadores formais  

Figura 4. Efeitos de firmas sobre os efeitos de 

localização em RMs, dadas as características 

observadas dos trabalhadores formais  

Fonte: Elaboração própria. 

 

Os resultados gerais encontrados neste artigo mostraram que, embora os efeitos fixos 

individuais sejam os componentes mais importantes para explicar a variação dos 

salários reais do trabalhador formal do Brasil, entre 1995 e 2008, tais efeitos foram 

relativamente menos relevantes do que os efeitos de firma para explicar a variação 

salarial a partir da localização em regiões metropolitanas. No entanto, ambos os 

componentes relacionados à heterogeneidade não observada de firma e trabalhador 

possuem um peso maior do que as características observadas dos trabalhadores para 

explicar a variação de salários e dos associados efeitos de localização.  

 

5. Considerações Finais 

 

O objetivo deste artigo foi avaliar a contribuição da heterogeneidade não observada de 

firma e indivíduo para os efeitos de localização sobre os salários e para a variação 

salarial do trabalhador formal do Brasil. O referencial teórico mostrou que os efeitos 

positivos da aglomeração urbana sobre os salários podem ser confundidos com a 

concentração de trabalhadores e firmas mais produtivos nos grandes centros urbanos, 

caracterizando um processo de sorting entre localizações. 

 

Para encontrar a contribuição dos efeitos de firma e trabalhador sobre os salários reais e 

efeitos de localização foram estimadas equações de salários com as características 
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observadas dos trabalhadores e os efeitos fixos de localização, trabalhador e firma. A 

estratégia empírica recorreu aos métodos e avanços da literatura recente em Economia 

do Trabalho, para lidar com múltiplos efeitos fixos em grandes bancos de microdados 

pareados de trabalhador-firma, baseados no estudo de Abowd et al. (1999).  

 

Os resultados mostraram que as características observadas dos trabalhadores formais e 

os efeitos de localização em regiões metropolitanas explicavam cerca de 40% da 

variação de salários reais. A inclusão da heterogeneidade não observada de 

trabalhadores e firmas foi capaz de explicar cerca 91% o da variação de salários reais no 

mercado de trabalho formal do Brasil. Os resultados das estimações considerando 

somente os efeitos de indivíduos (absorbed) conseguiram explicar cerca de 89% da 

variação de salários reais do trabalho formal, enquanto a estimação considerando 

somente os efeitos não observados de firma foi capaz de explicar cerca de 74% de tal 

variação, dados os mesmos controles observados em ambas as regressões. 

 

A estimação por POLS encontrou um prêmio salarial urbano em 16 RMs. Após 

controlar os efeitos de firma e trabalhador, apenas 7 RMs apresentaram prêmio salarial 

urbano. Ao considerar a heterogeneidade não observada de firmas e trabalhadores, o 

aparente prêmio salarial urbano desapareceu em 11 RMs e sua magnitude foi 

significativamente reduzida em 5 RMs. As evidências sugeriram que, grande parte dos 

efeitos positivos de localização, em áreas urbanas densas, sobre os salários reais do 

trabalhador formal do Brasil, resultava da heterogeneidade não observada das firmas e 

trabalhadores destas áreas, particularmente no Sul e Sudeste do Brasil. 

 

As estimativas dos efeitos fixos de localização em regiões metropolitanas do Brasil 

foram explicadas quase inteiramente, cerca de 96%, pelos efeitos fixos de trabalhadores 

formais e firmas, controlando para as características observadas médias. Os resultados 

sugerem que, uma grande parcela dos ganhos salariais atribuídos à localização em áreas 

urbanas densas decorre das heterogeneidades não observadas das firmas e trabalhadores 

formais destas áreas. Por sua vez, os efeitos residuais, em torno de 3%, poderiam 

resultar dos atributos locais associados às aglomerações urbanas. No entanto, 

relativamente, as heterogeneidades de firmas seriam mais relevantes para os diferenciais 

salariais entre as RMs, no mercado de trabalho formal do Brasil. Os efeitos de firma 

explicaram cerca de 92% da variação dos efeitos de localização sobre os salários, 
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enquanto os efeitos fixos dos trabalhadores formais explicaram cerca de 73% desta 

variação. 

 

Portanto, as evidências encontradas neste artigo, para o mercado de trabalho formal do 

Brasil, entre 1995 e 2008, mostraram que, as heterogeneidades não observadas de 

firmas e trabalhadores foram componentes fundamentais para a determinação dos 

salários reais e dos efeitos de localização sobre os salários. Os efeitos fixos individuais 

foram mais importantes para explicar a variação dos salários reais, mas relativamente 

menos relevantes do que os efeitos de firma para explicar os efeitos de localização sobre 

os salários reais em regiões metropolitanas. No entanto, ambos os efeitos de firma e 

trabalhador responderam por parcelas estatisticamente substanciais da variação de 

salários reais e efeitos de localização sobre os salários dos trabalhadores formais do 

Brasil. 
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