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RESUMO
O objetivo deste texto é ajustar um modelo à probabilidade de aquisição de material de
leitura pela população brasileira. A base de dados são as informações coletadas pelo
IBGE na Pesquisa de Orçamento Familiar de 2008-09. Foi suposto um modelo linear
generalizado. Consideraram-se como variáveis explicativas as informações dos
indivíduos quanto à idade, sexo, anos de estudo, condição ou não de ser estudante,
renda familiar, escolaridade da pessoa de referência do domicílio e área geográfica
definida como uma combinação de grande região e tamanho do município. A variável
dependente foi o evento da aquisição de material de leitura (alternativamente, a
aquisição de livros não didáticos, aquisição de jornais, aquisição de revistas e aquisição
por compra de material de leitura). O principal achado da pesquisa foi a identificação da
existência de uma descontinuidade nas funções de probabilidades de aquisição de vários
tipos de material de leitura como função dos anos de estudo: indivíduos com pelo
menos um ano de curso superior se diferenciam daqueles que não alcançaram este
patamar do estudo formal. Parece haver um limiar no número de anos de estudo que
potencializa a capacidade leitora (alfabetização plena) e permite a fruição da leitura.
Outro fator importante é o acesso, determinado pela existência de canais de
comercialização, ligados ao tamanho do município e região geográfica. O efeito da
existência de estudante na família parece ser restrito a aquisição de livros didáticos, não
extravasando para outros tipos de material de leitura. O estudo confirma resultados
observados por outros autores, da existência de diferenciais entre os sexos segundo tipo
de material de leitura, mesmo controlando por nível socioeconômico, educação e idade.
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ABSTRACT
The goal of this study is to adjust a statistical model to the probability of acquiring reading
materials by the Brazilian population. The database is information collected by the Brazilian
Central Statistical Office at the National Household Budget Survey of 2008-09. The basic
assumption was that a generalized linear model would fit the data. Explanatory variables were
age, sex, years of schooling, dummy variables indicating student status and the presence of a
student in the household, family income, schooling of the head of the household and a
geographic indicator (defined partially by the size of the municipality). The dependent variable
was the event of acquiring reading material (alternatively: non-school books; newspapers;
magazines; and reading materials through purchasing, as opposed to receiving them by donation
or bartering). The identification of a threshold for the probability of acquiring reading materials
as a function of years of schooling was the main finding of the study: individuals with at least
the freshman year at college present a different behavior from those without. A minimum
number of years of schooling is possibly a pre-condition to allow full reading capacity and the
pleasure that comes with it. Another important factor is the access, characterized by the
availability of vending points at different geographical locations, there included the size of the
municipality. The presence of students in the household seems to affect solely the acquisition of
schoolbooks, and does not extrapolate to other reading materials. The study confirms findings in
literature on differential gender effects by type of reading material, even controlling by
socioeconomic level, education and age.
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1. INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, o crescimento econômico do Brasil, bem como a diminuição da
desigualdade, vem despertando o interesse de pesquisadores (Rodriguez et al. 2008,
Barbosa Filho 2013, Fraga & Bacha 2013). A situação de crescimento é também
compartilhada por outros países integrantes do BRIC, ainda que não a da queda da
desigualdade (World Bank, 2014, Amann & Baer, 2012). A pergunta que se coloca é
sobre a sustentabilidade destas duas trajetórias no Brasil3. Os exemplos de países com
sucesso na manutenção do crescimento estão ligados a um investimento prévio em
capital humano em busca de uma sociedade baseada no conhecimento (knowledge
based society): OCDE (Thorn, 2009), Singapura, Coreia do Sul, Hong-Kong e Taiwan
(Tilak, 2002). Na crise financeira internacional de 2008, ainda que as taxas de variação
do PIB destes países tenham sido quase nulas (Coreia do Sul) ou mesmo negativas
(demais três), a recuperação em 2010 foi notável (IMF, 2013). Indicadores de capital
humano (CH) para nações são, usualmente, ligados ao ensino formal, tais como anos de
estudo, percentual de alfabetizados, ou dos que completaram algum nível do ensino
formal (primeiro, segundo ou terceiro grau) (Kwon, 2009). Alguns destes indicadores
estão ligados a habilidades mais básicas do CH (e.g. alfabetização) e outros ligados a
habilidades mais complexas (e.g. percentual da população com doutorado). Enquanto os
indicadores ligados a habilidades mais básicas servem como pré-condições para o
crescimento econômico, depois da universalização da educação primária, os ligados a
habilidades avançadas têm se apresentado como determinantes para o crescimento
sustentável (McMahon, 1998). Hanushek & Wößmann (2007) defendem que mais do
que meros anos adicionais de estudo, habilidades cognitivas estão fortemente
relacionadas a ganhos individuais, distribuição de renda e crescimento econômico 4 .
Além do efeito a nível macro já mencionado, existe também o efeito individual: taxas
de retorno crescentes na renda como função da escolaridade (Dias et al, 2013). Essas
taxas de retorno crescentes estão ligadas a processos cognitivos mais avançados, sendo
a leitura (pressupondo a compreensão do texto) um destes processos. Teixeira &
Menezes Filho (2012) consideram que estas taxas são mediadas por outros fatores, tais
3

Já existem fortes evidências de uma reversão tanto do crescimento quanto do movimento de redução da
desigualdade.
4
No original; “…advocate that more than mere years of schooling, cognitive skills are strongly related to
individual earnings, distribution of income and economic growth.”
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como número de escolas, coorte de nascimento e arcabouço legal. Barbosa Filho &
Pessôa (2008) calculam a taxa interna de retorno para cada ano adicional de estudo e
encontram que é, grosso modo, crescente com a escolaridade e com descontinuidades a
cada ciclo de estudos completo, conhecidas como efeito diploma.
Acredita-se que a probabilidade de prática de leitura como função da escolaridade tenha
uma forma paralela às taxas de retorno na renda. Uma descontinuidade nesta
probabilidade (como função da escolaridade) deve se traduzir também numa
descontinuidade nas taxas de retorno salarial como constatado Crespo e Reis (2006),
mas também por Barbosa Filho e Pessôa (2008) e outros autores.
Utilizando a rica fonte de informações disponibilizada pela Pesquisa de Orçamentos
Familiares (POF) levada a campo pelo IBGE em 2008/09, este texto propõe-se a
analisar os condicionantes da aquisição de material de leitura em suas diversas formas
(monetária e não monetária5) pela população brasileira e modelar as relações existentes
entre aquisição e possíveis variáveis explicativas, inclusive investigando eventuais
descontinuidades. A situação ideal seria modelar o hábito de leitura, e não simplesmente
a compra do material. No entanto, considerando-se a escassez de bibliotecas públicas no
Brasil, é razoável supor, que estas duas atividades (compra e leitura) estejam altamente
correlacionadas e que a compra possa servir de proxy para a leitura em si. O Retrato da
Leitura no Brasil (Failla, 2012), nas suas três edições, constitui, a nível nacional, a única
pesquisa levantando informações de hábitos de leitura.
O material de leitura será considerado como um todo, independentemente da forma de
aquisição, e também segundo tipos de itens selecionados: jornais, revistas, livros não
didáticos, e material de leitura adquirido exclusivamente por compra. Não serão
considerados em separado nesta análise os livros escolares ou didáticos, atendidos ao
longo das últimas décadas pelo PNLD-MEC (Plano Nacional do Livro Didático do
Ministério da Educação), programa governamental que assegura distribuição gratuita do
material necessário aos alunos do Ensino Fundamental e Médio da rede pública de
ensino, por razões discutidas na seção 5.
O presente estudo poderia subsidiar o Plano Nacional do Livro e Leitura (PNLL),
programa dos Ministérios da Cultura e da Educação (Marques Neto, 2010). Se o
governo quiser instituir uma política pública específica para incrementar o hábito de
5

O IBGE considera várias formas para aquisição de bens e serviços: monetária à vista e a prazo, cartão de
crédito, doação, retirada do negócio, troca, produção própria e outras.
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leitura, deveria primeiramente descobrir qual seria o público alvo, ou os públicos alvo.
Uma política poderia tentar incrementar o nível de leitura dos já leitores. Outra política
seria tentar criar o hábito entre não leitores, já egressos do sistema escolar. Um passo
possível seria caracterizar o público leitor e o não leitor, com um refinamento da
informação da intensidade (frequência) de leitura entre os leitores.
Este texto é composto de sete seções, sendo a primeira esta introdução. A segunda seção
é uma revisão bibliográfica das relações entre educação e desenvolvimento (ponto de
vista macro) e entre educação e retornos individuais (ponto de vista micro). A terceira
seção descreve a base de dados utilizada e a seção seguinte apresenta a metodologia, na
qual são descritos os modelos lineares generalizados (MLG), utilizados para o ajuste das
informações, bem como as variáveis dependentes e independentes. Na quinta seção
apresenta-se uma análise exploratória de dados para orientar a modelagem estatística. A
seção seguinte apresenta os resultados obtidos e a última seção contem os comentários e
conclusões. Segue a bibliografia utilizada.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Como proxy do CH, alguns pesquisadores têm proposto o uso de variáveis ligadas a
consumo e produção de livros, uma vez que a leitura representaria a manifestação do
domínio das habilidades cognitivas num estágio mais consolidado. Baten & van Zanden
(2008) utilizam a produção per capita de livros como proxy para capacidades mais
complexas, com o intuito de explicar as disparidades entre países selecionados da
Europa ocidental durante a revolução industrial. Plopeanu & Homocianu (2013)
empregam a produção de livros como proxy para evolução do CH e mostram uma
correlação positiva entre essa variável, alfabetização, CH, urbanização e crescimento
econômico na Europa Ocidental no período imediatamente anterior à revolução
industrial. Jin, Lee & Kim (2008) ajustam um modelo para explicar o crescimento
recente da China pós-revolução cultural com indicadores ligados à inovação e ao
conhecimento. Utilizam o gasto per capita com o consumo de livros como variável
explicativa.
Azariadis e Drazen (1990) modelam as taxas de retorno do CH no PIB e no PIB per
capita de países selecionados num período de dois séculos e concluem que as mesmas
3

ou são crescentes com o indicador ou apresentam uma descontinuidade com um salto
para cima, caracterizando um atingimento de massa crítica.
Diversos estudos foram realizados em vários países, como por exemplo na França
(Donnat, 2009; Lacroix, 2009; Département des études, de la prospective et des
statistiques, 2006), na Dinamarca (Hjorth-Andersen, 2000), na Espanha (López Sintas
& García Álvarez, 2002; Conecta, 2013), na Noruega (Ringstad & Løyland, 2006), na
União Europeia (Kovač, 2004; Kovač & Sebart, 2006) e nos EUA (Hill, 2004) sobre os
determinantes dos hábitos de consumo de bens e serviços culturais, inclusive leitura.
Todos mostraram o impacto da afluência socioeconômica (mensurada pela renda,
escolaridade ou ocupação). Sexo e idade aparecem também frequentemente como
diferenciadores (Ringstad & Løyland, 2006; Vargas Llosa, 2002). O Retrato da Leitura
no Brasil (Failla, 2012), nas suas três edições, constitui, a nível nacional, a única
pesquisa levantando informações de hábitos de leitura. As desagregações apresentadas
da dicotomia leitor/não leitor são sexo, idade, condição de estudante, classe social
ABA/ABIPEME (ABEP, 2015), níveis de ensino formal completo e indicadores
geográficos (capital/interior, grandes região e porte do município em três categorias).
Indicadores geográficos sintetizam a informação de uma variável importante, a
disponibilidade de canais de comercialização, no caso de livros, principalmente de
livrarias. Estudo recente do IBGE sobre os equipamentos culturais disponíveis nos
municípios revelou que o número de municípios com livrarias reduziu-se ao longo dos
anos (IBGE, 2010a).
No entanto, no Brasil, pouco se estudou sobre a elasticidade destas variáveis no
consumo seja de bens culturais em geral, seja especificamente de material de leitura
(Beltrão & Duchiade, 2014). Honrosas exceções são os trabalhos de Castro & Vaz
(2007) e Silva, Araújo & Souza (2007) incluídos numa publicação do IPEA sobre o
gasto e o consumo das famílias, baseada na POF 2002/03. O primeiro descreve a
evolução dos gastos com educação nessa POF e nas duas pesquisas anteriores,
desagregando por renda, escolaridade do chefe, presença de filhos na família,
localização geográfica, entre outras variáveis, todas consideradas categóricas. O
consumo de livros didáticos, periódicos e publicações técnicas destaca-se como um dos
itens relativos à educação. O segundo estudo analisa os diversos itens de consumo
cultural dentro e fora do domicílio, inclusive livros e leitura de periódicos, segundo
classes de renda familiar per capita e localização geográfica, e constrói a curva de
4

concentração (curva de Lorenz) na distribuição destes gastos entre as famílias. Além
destes trabalhos, Diniz e Machado (2011) estudam o consumo de bens e serviços
artísticos e culturais no Brasil a partir das informações da POF 2002/03. Modelam os
gastos totais e concluem que estes dependem de características socioeconômicas da
pessoa de referência do domicílio e da localização geográfica do domicílio.
O hábito de leitura representaria a materialização dos bons resultados da educação
recebida na escola, o pleno domínio das competências/habilidades cognitivas, melhor
do que meramente anos de estudo. Entretanto um fato que complica a análise é a
existência do analfabetismo funcional, conceito distinto do mero analfabetismo. O
Instituto Paulo Montenegro - IPM (2010) considera quatro níveis de proficiência com
respeito à leitura: analfabetismo (não conseguem realizar tarefas simples que envolvam
a leitura de palavras e frases, ainda que consigam ler números); alfabetismo – nível
rudimentar (conseguem identificar informações em textos curtos e familiares, leem e
escrevem números pequenos); alfabetismo – nível básico (leem e compreendem textos
de média extensão, conseguem lidar com números na casa dos milhares); alfabetismo –
nível pleno (não apresentam restrições na compreensão e interpretação de textos).
O Gráfico 1 apresenta os níveis de alfabetização funcional segundo escolaridade para a
população brasileira em 2009 (IPM, 2011). O gráfico revela que mesmo entre os
indivíduos com nível superior, 30% não dominam completamente a leitura e
compreensão de textos mais longos. Supostamente, a aquisição de Material de Leitura
estaria condicionada ao alfabetismo pleno. Segundo o IPM (2011), em 2009, apenas
27% da população adulta brasileira estaria plenamente alfabetizada e comporia o
universo de potenciais leitores. O hábito da leitura pode assim ser considerado uma
proxy para a qualidade da educação recebida.

5

Gráfico 1 – Níveis de alfabetização funcional segundo escolaridade – Brasil – 2009

Fonte: Instituto Paulo Montenegro & Ação Educativa (2011) .

3. BASE DE DADOS
A base de dados utilizada foi a Pesquisa de Orçamento Familiar na sua quinta e
mais recente aplicação, POF 2008-2009 (IBGE, 2011). A POF foi concebida para
permitir, prioritariamente, a atualização das estruturas de consumo que compõem os
índices de preços ao consumidor produzidos pelo IBGE.
A partir das POF, definem-se os pesos dos itens que compõem as cestas de
consumo, utilizados nos índices oficiais e que em última instância determinam as
medidas de inflação, em especial o Sistema Nacional de Índices de Preços ao
Consumidor (IPC e IPCA), e a parte referente ao consumo, integrante das Contas
Nacionais e Regionais.
A POF não se restringe à estrutura orçamentária, pois fornece informações
detalhadas sobre condições de vida e consumo, a partir de dados sobre composição dos
gastos familiares por classe de renda; permite também estudar “as disparidades
regionais, diferenças entre áreas urbanas e rurais, endividamento familiar, difusão e
volume de transferências entre as diferentes classes de renda e dimensão do mercado
consumidor para grupos de produtos e serviços” (IBGE, 2010b).
6

Esta POF teve abrangência nacional e investigou as aquisições monetárias e não
monetárias (seja por autoconsumo, seja por recebimento de doação ou retirada do
negócio), especialmente importantes para os habitantes de regiões agrícolas. A amostra
foi estruturada de maneira a propiciar a publicação de resultados para o Brasil como um
todo, por Grandes Regiões (Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste) e também
por situação urbana e rural (IBGE, 2010b).
Cada família, dita Unidade de Consumo (UC) é composta por moradores que
constituem Unidades de Orçamento, por ter alguma participação no orçamento da
família, seja como despesa, seja como rendimento, ou ambos. No caso de moradores
menores de 10 anos de idade, as aquisições e rendimentos correspondentes são
registrados principalmente com os da pessoa de referência ou os do cônjuge. Em
princípio, todos os moradores maiores de 10 anos aparecem como unidades de
orçamento, seja por adquirirem algum bem ou serviço, seja por auferirem alguma renda.
A coleta de dados da POF 2008-2009 foi feita ao longo de doze meses, de
19/05/2008 a 18/05/2009, de modo a permitir a observação de flutuações de despesas e
rendimentos que sofrem alterações sazonais - como agasalhos no inverno, refrigerantes
e sorvetes no verão, produtos mais caros ou mais baratos por conta da época de safra ou
entressafra, Natal, festas juninas ou regionais, férias, material escolar no início de ano
letivo, entre outros.
O período de referência das informações de despesas e rendimentos coletados
difere segundo o tipo de item estudado. Despesas maiores (como automóveis, imóveis
ou eletrodomésticos, por exemplo) são realizadas com menor frequência, enquanto bens
de menor valor são adquiridos frequentemente ou mesmo diariamente, como é o caso
dos alimentos ou jornais. Além disso, a memória das informações relacionadas a uma
aquisição de valor mais elevado é preservada por um período de tempo mais longo.
Assim, com o objetivo de ampliar a capacidade do informante para fornecer os
valores das aquisições realizadas e as demais informações a elas associadas, foram
definidos quatro períodos de referência: sete dias, 30 dias, 90 dias e 12 meses, segundo
os critérios de frequência de aquisição e do nível do valor do gasto. Já os dados sobre
rendimentos e as informações a eles relacionadas são coletados tendo como referência o
período de 12 meses. Os valores informados foram valorados a preços de uma data
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determinada, no caso, 15 de janeiro de 2009 6 , definida como data de referência, de
maneira a corrigir mudanças absolutas e relativas ocorridas nos preços. Para permitir o
tratamento do efeito inflacionário sobre os dados, considerando-se o extenso período de
coleta “foram utilizados diferentes indexadores, definidos em função das características
dos bens e serviços, dos diversos tipos de rendimento e também da existência e
disponibilidade de indexadores adequados” (IBGE, 2010b).
Da mesma forma, para construir um orçamento médio anual, foi necessário
unificar todos os períodos de referência e convertê-los em valores anuais. Assim, os
valores orçamentários com períodos de referência de sete, 30 e 90 dias foram
multiplicados por seus respectivos fatores de anualização, ou seja, 52, 12 e 4. Para
informações com período de referência de 12 meses, o fator de anualização é igual a
um.
Na POF, “(...) a despesa total equivale a todas as despesas monetárias e não
monetárias das famílias. As despesas monetárias são aquelas realizadas mediante
pagamento realizado à vista ou a prazo, em dinheiro, cheque ou com utilização de
cartão de crédito. As despesas não monetárias são aquelas efetuadas sem pagamento
monetário, ou seja, aquisição obtida de doação, retirada do negócio, troca, produção
própria, pescado, caçado e coletado durante os períodos de referência da pesquisa,
disponíveis para utilização” (IBGE, 2010).

Para seleção da amostra da POF 2008-2009, foram levados em consideração os
seguintes critérios de estratificação:
Divisão administrativa: municípios das capitais, regiões metropolitanas e Regiões
Integradas de Desenvolvimento – RIDES; Espacial/geográfica: áreas de ponderação,
municípios; Situação dos setores censitários: urbana ou rural; Estatística: a partir da
variável renda do responsável pelo domicílio, obtida no Censo Demográfico 2000.
O plano amostral foi de conglomerado em dois estágios, com estratificações geográfica
e estatística das unidades primárias de amostragem. O tamanho efetivo da amostra foi
de 4.696 setores, correspondendo a um número esperado de 59.548 domicílios com
entrevista, das quais 55.970 foram efetivamente realizadas. Detalhes sobre a
metodologia, dimensionamento e seleção da amostra, expansão dos resultados, obtenção
e precisão das estimativas encontram-se em IBGE (2010b).

6

O meio do período da coleta.

8

O método para a obtenção dos dados dos orçamentos familiares foi através da aplicação
de questionários específicos, sob a forma de entrevista presencial, registrados em
computadores portáteis pelos agentes do IBGE. “(...) Para aquisições com ocorrências
frequentes, tanto aquelas de uso coletivo, como as individuais, como alimentação,
transporte e leitura, optou-se pelo registro diário. Nas cadernetas de despesas coletivas
os registros foram feitos pelos informantes (autopreenchimento) ou pelos agentes de
pesquisa. Quanto às demais aquisições e rendimentos, utilizou-se o método de aplicação
de questionários, por entrevista assistida, com recorrência à memória do informante”
(IBGE, 2010b). O número médio de visitas do agente em cada domicílio selecionado foi
quatro.
Diferentemente da enorme quantidade de informações sobre consumo alimentar, em
casa e fora de casa, as perguntas sobre despesas com Livros e demais itens de Leitura
impossibilitam algumas desagregações mais finas.
Como as informações de aquisição de Material de Leitura são coletadas nos
questionários individuais de despesas, a modelagem pode ser feita tanto utilizando o
indivíduo como unidade de análise quanto utilizando a família. Como o consumo de
material de leitura apresenta um perfil diferenciado por idade, optou-se neste estudo por
uma análise individual. A informação de aquisição de jornais, revista e passatempos
impressos é coletada num dos questionários de despesas individuais com período de
referência de sete dias (ver Figura 1). As despesas com livros não didáticos, assinaturas
de periódicos e fotocópias é feita num questionário de 90 dias (ver
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Figura 2). As despesas com livros escolares de primeiro e segundo grau, livros técnicos,
revistas técnicas e outros livros didáticos estão incorporadas nas despesas com
educação, com referência anual (ver Figura 3).

Figura 1 - Despesas com Material de Leitura no Período de Referência de sete (07)
dias do quarto caderno (POF 4) da POF

Fonte: IBGE, 2007
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Figura 2 – Despesas com artigos de papelaria, livros não didáticos e assinatura de
periódicos no período de referência de 90 dias

Fonte: IBGE, 2007
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Figura 3 – Despesas com educação no período de referência de 12 meses

Fonte: IBGE, 2007
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4. METODOLOGIA
Ajustou-se um modelo linear generalizado aos dados. Foram usadas como variáveis
explicativas variáveis selecionadas dos indivíduos e dos domicílios que a literatura
aponta como condicionante para a leitura: sexo, escolaridade (anos de estudo), idade,
renda familiar, grande região como definida pelo IBGE (Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e
Centro-Oeste), estrato geográfico, indicador de estudante (o próprio e na família) e de
crianças com menos de 10 anos de idade na família e escolaridade do chefe. O estrato
geográfico foi incluído para servir como proxy de acesso a locais de aquisição e foi
definido com 4 níveis, a saber: i) capitais não metropolitanas; ii) regiões metropolitanas;
iii) interior urbano; e iv) interior rural. O indicador de crianças de 5 a 9 anos foi
desagregado em quatro dummys, combinando também a informação de se a criança
estava em escola pública ou privada e se o gasto estava alocado na pessoa de referência
do domicílio ou no cônjuge.
A variável dependente foi o evento da aquisição de material de leitura
(alternativamente, a aquisição de livros não didáticos, aquisição de jornais, aquisição de
revistas e aquisição por compra de material de leitura). Uma outra possibilidade, não
explorada nesse texto, seria modelar o montante gasto com as diferentes formas de
material de leitura. Como a grande maioria da população não adquire nenhum tipo de
material de leitura, um complicador para tal modelagem seria a necessidade de trabalhar
com uma distribuição condicional (dado que comprou algum material de leitura, o
montante dispendido) além do problema advindo da imputação do preço de material
recebido por doação ou por escambo. As variáveis, bem como a forma funcional
utilizada foram sugeridas por uma análise exploratória de dados (ver seção 5).
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Foram consideradas como variáveis explicativas:


idade individual (um polinômio de quarto grau),



sexo,



anos de estudo (linear com uma dummy para 12 anos ou mais),



renda familiar (como polinômio de terceiro grau do ln),



frequência à escola (dummy para estudante),



presença de estudante na família (dummy para estudante na família) e com
menos de 10 anos (junto com o indicador de pessoa de referência ou cônjuge e
estudante entre 5 e 9 anos em escolas públicas ou privadas),



escolaridade da pessoa de referência do domicílio,



proxy para acesso a livrarias via grau de urbanização (definido como 4 estratos:
capitais não metropolitanas, regiões metropolitanas, interior urbano e regiões
rurais), e



grande região.

Admitiu-se que a probabilidade de adquirir algum material de leitura para um dado
grupo (definido pelas variáveis listadas) seria constante e que, então, a distribuição
conjunta seria binomial. Para as regressões, foi utilizado o “Generalized Linear Models
- GENLIN”, do SPSS. Formalizando foi considerado que:

Yi ,s ,r ,t ,e,c,a ~ BNi ,s ,r ,t ,e,c,a ; pi ,s ,r ,t ,e,c,a  , onde

Yi ,s ,r ,t ,e,c ,a é o número de indivíduos com idade i, sexo s, com renda familiar r, com t anos
de estudo, com indicação de ser ou não estudante, escolaridade da pessoa de referência
c, na área geográfica a que compraram algum material de leitura no período da
pesquisa.

Ni ,s ,r ,t ,e,c,a é o número de indivíduos com idade i, sexo s, com renda familiar r, com t
anos de estudo, com indicação de ser ou não estudante, escolaridade da pessoa de
referência c, na área geográfica a.

pi ,s ,r ,t ,e,c,a é a probabilidade de um indivíduo com idade i, sexo s, com renda familiar r,
com t anos de estudo, com indicação de ser ou não estudante, escolaridade da pessoa de
referência c, na área geográfica a ter comprado algum material de leitura no período da
pesquisa.
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A função de ligação suposta foi a logito. Foram consideradas interações de todas as
combinações de variáveis, mas se mostraram significativas para alguns dos modelos,
somente: idade e renda; sexo e idade; sexo e idade ao quadrado; e sexo e renda.
É importante notar que na modelagem de variáveis discretas (dicotômicas neste caso),
só seria possível ter um ajuste perfeito no caso das probabilidades associadas serem 0
ou 1. Caso contrário, existe sempre um erro, porque o que se modela é a probabilidade
do evento. No caso de eventos raros, como se verifica neste estudo, a variabilidade
explicada é sempre pouca: a probabilidade de aquisição de material de leitura, mesmo
do melhor estrato (educacional, renda, idade, sexo), é baixa.

5. ANÁLISE EXPLORATÓRIA DOS DADOS
Os diversos tipos de material de leitura (ML) foram agrupados em categorias,
separando-se os periódicos por tipo (jornais e revistas), os livros didáticos (escolares de
primeiro e segundo grau, livros e revistas técnicas), e os livros não didáticos, que
englobam tanto livros infanto-juvenis quanto todos os demais livros de interesse geral,
inclusive os de autoajuda e religiosos. Os questionários da POF não permitem a
discriminação do tipo de livro adquirido, destacando apenas os escolares, técnicos e não
didáticos. A coleta de informações sobre consumo da POF é feita através de
questionários com opções de respostas semiabertas, sendo algumas categorias
explicitadas, mas com campos para inclusão de novos produtos. Também são coletadas
as formas de aquisição (à vista, a prazo, por doação, troca, etc.).
Neste texto foram considerados modelos para cinco variáveis dependentes, segundo os
tipos de itens e formas de aquisição:
i)

Material de Leitura como um todo (Total), independentemente da forma de
aquisição, seja por compra ou doação (incluindo além das categorias abaixo,
livros didáticos, técnicos, apostilas e fotocópias); [IND_4]

ii)

Jornais, independentemente da forma de aquisição; [IND_4_1]

iii)

Revistas, independentemente da forma de aquisição; [IND_4_2]

iv)

Livros não didáticos no sentido amplo, independentemente da forma de
aquisição (incluindo livros religiosos, auto-ajuda, infantis, enciclopédias e
dicionários). [IND_4_4]
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v)

Material de leitura adquirido exclusivamente por compra (incluindo as
categorias anteriores, além de livros didáticos, técnicos, apostilas e fotocópias,
somente comprados); [IND_N_4_11]

Para a Análise Exploratória de Dados (AED) foi feita uma série de gráficos mostrando a
probabilidade de aquisição (de cada uma das cinco categorias) segundo combinações de
variáveis que a literatura apontou como explicativas do consumo: sexo e idade; sexo e
anos de estudo; grande região e anos de estudo; indicador de estudante e idade; renda e
grande região; renda e estrato geográfico; etc. Em princípio, esta AED deve sugerir os
modelos a serem ajustados numa fase posterior. Originalmente considerou-se que a
compra de um certo tipo de ML poderia implicar na compra de um outro, por exemplo
que todos os leitores de livros não didáticos, também fossem leitores de revistas, o que
não se mostrou verdadeiro. Ou seja, verificou-se que o consumo de produtos não é
aninhado – a compra de um produto não implica obrigatoriamente na compra de algum
outro.
Em cada conjunto de gráficos a seguir, serão apresentados os valores observados à
esquerda (analisados nesta seção) e os valores ajustados, à direita (analisados na seção
seguinte) para covariáveis selecionadas. O conjunto considera as cinco variáveis
dependentes listadas acima para a mesma combinação de variáveis explicativas. Nesse
primeiro conjunto, as variáveis explicativas são sexo e idade (ver gráficos 2 a 6). Numa
primeira fase exploratória, o gráfico da esquerda deve sugerir a forma funcional a ser
utilizada no modelo a ser ajustado. Numa segunda fase, a justaposição dos gráficos dos
dados observados e ajustados mostra a qualidade do ajuste. Note que o efeito dente de
serra apresentado pelas poligonais, tanto dos valores observados quanto dos ajustados, é
fruto dos pesos desiguais nas médias ponderadas dos grupos desagregando pelas
variáveis não consideradas no gráfico. Por exemplo, no Gráfico 2, as variáveis
consideradas são sexo e grupo etário. Todas as demais (e.g renda, anos de estudo,
situação do domicílio) são não observadas e nada garante que grupos etários contíguos,
mesmo que do mesmo sexo, apresentem combinações das demais características
semelhantes entre si.
A proporção de adquirentes de material de leitura como um todo por idade segundo
sexo está disponibilizada no Gráfico 2. Mulheres apresentam uma proporção
ligeiramente maior do que os homens nas primeiras idades, até uns 35 anos. A partir
desta idade, homens apresentam uma proporção em torno de cinco pontos percentuais a
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mais. Para as últimas idades, a população é mais rarefeita e a variância do estimador,
maior. Este mesmo fenômeno se repete em todos os gráficos referentes à idade. Para o
ajuste como função da idade, dada a assimetria da curva, um polinômio de terceiro ou
quinto grau seria necessário. Dado que as curvas dos dois sexos não são paralelas,
possivelmente uma interação entre sexo e o polinômio de idade também seria mais
adequada.
Gráfico 2 – Probabilidade de aquisição de material de leitura por grupo etário
segundo sexo – observado e ajustado

Fonte: IBGE, microdados da POF 2008/09

A proporção de adquirentes de jornais por idade segundo sexo está disponibilizada no
Gráfico 3. Homens apresentam consistentemente, para todas as idades, uma proporção
bem maior de adquirentes de jornais do que as mulheres. A assimetria da curva como
função da idade é menos pronunciada do que para o total de Material de Leitura e o grau
do polinômio não obrigatoriamente precisaria ser ímpar. Como as curvas dos dois sexos
não se cruzam, possivelmente uma interação entre sexo e o polinômio de idade
tampouco seria necessária.
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Gráfico 3 – Probabilidade de aquisição de jornais por grupo etário segundo sexo –
observado e ajustado

Fonte: IBGE, microdados da POF 2008/09

A proporção de adquirentes de revistas por idade segundo sexo está disponibilizada no
Gráfico 4. Os dois sexos apresentam valores semelhantes para cada idade, com uma
proporção ligeiramente maior para as mulheres, curvas assimétricas e um cruzamento
para as altas idades. A modelagem sugerida deveria incluir um polinômio de grau ímpar
com interação com sexo.
Gráfico 4 – Probabilidade de aquisição de revistas por grupo etário segundo sexo –
observado e ajustado

Fonte: IBGE, microdados da POF 2008/09

A proporção de adquirentes de livros não didáticos no sentido amplo por idade
segundo sexo está disponibilizada no Gráfico 5. Até uns 60 anos de idade, mulheres
apresentam uma maior proporção de adquirentes. A partir desta idade, as proporções são
bem semelhantes. As curvas apresentam-se quase simétricas.
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Gráfico 5 – Probabilidade de aquisição de livros não didáticos por grupo etário
segundo sexo – observado e ajustado

Fonte: IBGE, microdados da POF 2008/09

A proporção de adquirentes de material de leitura por compra segundo idade e sexo
está disponibilizada no Gráfico 6. Note que esta informação difere da disponibilizada
no Gráfico 2, já que o material referido neste gráfico é adquirido somente por compra.
Portanto, não inclui doações via o programa nacional de livro didático. Note também
que a escala dos gráficos não é a mesma, vai até 0,25 no Gráfico 2 e até 0,20 no Gráfico
6. Mulheres apresentam uma proporção ligeiramente maior do que os homens nas
primeiras idades, até uns 35 anos. A partir desta idade, homens apresentam uma
proporção em torno de cinco pontos percentuais a mais. Para esta informação também,
dada a assimetria da curva, um polinômio de terceiro ou quinto grau na idade seriam
necessários, bem como possivelmente, uma interação entre sexo e o polinômio de idade.
Gráfico 6 – Probabilidade de aquisição por compra de material de leitura por
grupo etário segundo sexo – observado e ajustado

Fonte: IBGE, microdados da POF 2008/09

Nesse outro grupo de gráficos, as variáveis explicativas são renda e sexo (ver gráficos 7
a 11). A proporção de adquirentes de material de leitura por renda familiar (numa
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escala logarítmica) segundo sexo está disponibilizada no Gráfico 7. Mulheres e homens
apresentam uma proporção semelhante de adquirentes de material de leitura, mas com
uma vantagem feminina nas rendas mais baixas e masculina nas rendas mais altas.
Semelhantemente ao que foi observado para as últimas idades, para o último grupo de
renda, a população também é mais rarefeita e a variância do estimador, maior. Este
mesmo fenômeno se repete em todos os gráficos referentes à renda. Dada a forma da
curva dos dados observados, o polinômio no log da renda deve ser de ordem maior do
que a unidade e o modelo deve incluir uma interação com sexo.
Gráfico 7 – Probabilidade de aquisição de material de leitura por grupo de renda
segundo sexo – observado e ajustado

Fonte: IBGE, microdados da POF 2008/09

A proporção de adquirentes de jornais por renda (numa escala logarítmica) segundo
sexo está disponibilizada no Gráfico 8. A aquisição de jornal é marcadamente
diferenciada pelo sexo: homens apresentam uma maior proporção do que as mulheres.
Gráfico 8 – Probabilidade de aquisição de jornais por grupo de renda segundo
sexo – observado e ajustado

Fonte: IBGE, microdados da POF 2008/09
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A proporção de adquirentes de revistas por renda (numa escala logarítmica) segundo
sexo está disponibilizada no Gráfico 9. Mulheres e homens apresentam uma proporção
semelhante de adquirentes de revistas nas rendas mais altas. Nas rendas mais baixas a
vantagem é da população feminina.
Gráfico 9 – Probabilidade de aquisição de revistas por grupo de renda segundo
sexo – observado e ajustado

Fonte: IBGE, microdados da POF 2008/09

A proporção de adquirentes de livros não didáticos em sentido amplo por renda (numa
escala logarítmica) segundo sexo está disponibilizada no Gráfico 10. A aquisição de
livros é diferenciada por sexo: grosso modo, mulheres apresentam uma maior proporção
do que os homens.
Gráfico 10 – Probabilidade de aquisição de livros não didáticos por grupo de renda
segundo sexo – observado e ajustado

Fonte: IBGE, microdados da POF 2008/09

A proporção de adquirentes de material de leitura por compra segundo log da renda e
sexo está disponibilizada no Gráfico 11. Mulheres e homens apresentam uma proporção
semelhante de adquirentes de material de leitura, mas com uma vantagem feminina nas
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rendas mais baixas e masculina nas rendas mais altas. Estas curvas diferem das
apresentadas no Gráfico 7 principalmente nas faixas de renda mais baixas, sugerindo
que a diferença nos modelos pode estar concentrada no termo constante. Note que para
as informações como função da renda (Gráfico 7 e Gráfico 11) as escalas são iguais,
diferentemente do ocorrido no gráfico da idade (Gráfico 2 e Gráfico 6).
Gráfico 11 – Probabilidade de aquisição por compra de material de leitura por
grupo de renda segundo sexo – observado e ajustado

Fonte: IBGE, microdados da POF 2008/09

O terceiro conjunto de gráficos (Gráficos 12 a 16) considera como variáveis explicativas
ano de estudo e sexo. A proporção de adquirentes de material de leitura por anos de
estudo segundo sexo está disponibilizada no Gráfico 12. Mulheres e homens apresentam
uma proporção semelhante de adquirentes de material de leitura para todos os níveis de
escolaridade, mas com mulheres ligeiramente abaixo. O ponto mais notável destas
poligonais é a aparente descontinuidade entre os indivíduos com pelo menos um ano de
curso universitário e os demais. A inclusão da variável anos de estudo deve considerar
também uma dummy para indicar pelo menos um ano de nível superior (neste estudo, a
variável foi denominada de quebra12). Além disso as inclinações antes e depois da
descontinuidade são aparentemente diferentes. Para testar essa hipótese, foi criada uma
variável adicional correspondendo ao número de anos acima de 12 (denominada A12).
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Gráfico 12 – Probabilidade de aquisição de material de leitura por anos de estudo
segundo sexo – observado e ajustado

Fonte: IBGE, microdados da POF 2008/09

A proporção de adquirentes de jornais por anos de estudo segundo sexo está
disponibilizada no Gráfico 13. Como já visto, a aquisição de jornal é marcadamente
diferenciada pelo sexo (aqui neste caso quando controlada por anos de estudo): homens
apresentam uma maior proporção do que as mulheres. Não se nota para este tipo de
material de leitura, a descontinuidade aos 11 anos.
Gráfico 13 – Probabilidade de aquisição de jornais por anos de estudo segundo
sexo – observado e ajustado

Fonte: IBGE, microdados da POF 2008/09

A proporção de adquirentes de revistas por anos de estudo segundo sexo está
disponibilizada no Gráfico 14. Os dois sexos apresentam valores semelhantes para cada
ano de estudo, mas com uma proporção ligeiramente maior para as mulheres préuniversitárias e menor para as com pelo menos um ano de universidade. Entre os
homens nota-se a descontinuidade coincidente com o primeiro ano de curso superior.
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Gráfico 14 – Probabilidade de aquisição de revistas por anos de estudo segundo
sexo – observado e ajustado

Fonte: IBGE, microdados da POF 2008/09

A proporção de adquirentes de livros não didáticos em sentido amplo por anos de
estudo segundo sexo está disponibilizada no Gráfico 15. Da mesma forma que quando
se considerava idade ou renda, a aquisição de livros é diferenciada por sexo: mulheres
apresentam uma maior proporção do que os homens para todos os valores de ano de
estudo.
Gráfico 15 – Probabilidade de aquisição de livros não didáticos por anos de estudo
segundo sexo – observado e ajustado

Fonte: IBGE, microdados da POF 2008/09

A proporção de adquirentes de material de leitura por compra segundo anos de
estudo e sexo está disponibilizada no Gráfico 16. Mulheres e homens apresentam uma
proporção semelhante de adquirentes de material de leitura por compra para todos os
níveis de escolaridade, mas com mulheres ligeiramente abaixo. Repete-se para este tipo
de item a descontinuidade entre os 11 e 12 anos de anos de estudo. Diferentemente do
que ocorre nas probabilidades de aquisição de ML (confrontar com gráficos 7 e 11)
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segundo renda, para as quais a aquisição por compra e total diferem principalmente
entre os indivíduos no lado inferior da escala, quando se considera anos de estudo,
existe uma aparente mudança de nível. Isto se explica porque neste estudo são
considerados todos os indivíduos e não só os adultos para os quais existe uma forte
correlação entre renda e escolaridade.
Gráfico 16 – Probabilidade de aquisição por compra de material de leitura por
anos de estudo segundo sexo – observado e ajustado

Fonte: IBGE, microdados da POF 2008/09

Além das variáveis demográficas clássicas como sexo, idade, renda e escolaridade, a
população foi classificada segundo local de moradia, considerando a disponibilidade e o
acesso ao material de leitura: capitais não metropolitanas, regiões metropolitanas,
interior urbano e áreas rurais. Em princípio, áreas rurais teriam menos acesso e regiões
metropolitanas, mais. O acesso diferenciado deve depender do tipo de material. A
probabilidade de aquisição de material de leitura como um todo por anos de estudo
segundo esses estratos geográficos está apresentada no Gráfico 17. Nesse gráfico é bem
visível a descontinuidade entre os onze e doze anos de estudo para todos os estratos
geográficos considerados. Parece haver alguma ordenação entre os estratos, com as
regiões metropolitanas e capitais não metropolitanas com valores semelhantes e mais
altos, seguido de interior urbano e áreas rurais. O Gráfico 18 apresenta a mesma
informação para a aquisição de jornais. Os dados referentes às revistas encontram-se
no Gráfico 19, os referentes aos livros não didáticos no Gráfico 20, os referentes ao
material comprado, fechando o conjunto, no Gráfico 21. A maior discrepância entre
esses estratos quando a informação é disponibilizada por anos de estudo é encontrada
para jornais (média móvel de 3 anos de escolaridade) com uma hierarquia bem marcada
com áreas rurais no extremo inferior, seguida do interior urbano, capitais não
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metropolitanas e regiões metropolitanas (esses dois últimos estratos com valores se
entrecruzando como função dos anos de estudo). Livros não didáticos (média móvel de
3 anos) não apresentam tanta variação, ainda que a áreas rurais apresentem valores
sempre inferiores. Revistas apresentam uma ordenação ligeiramente diferente, com o
interior urbano acima das capitais não metropolitanas pelo menos para 8 anos ou mais
de estudo. O material de leitura comprado segue a mesma ordenação dos jornais.
Gráfico 17 – Probabilidade de aquisição de material de leitura por anos de estudo
segundo estrato geográfico – observado e ajustado

Fonte: IBGE, microdados da POF 2008/09

Gráfico 18 – Probabilidade de aquisição de jornais por anos de estudo segundo
estrato geográfico – observado e ajustado
6.,11

Fonte: IBGE, microdados da POF 2008/09
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Gráfico 19 – Probabilidade de aquisição de revistas por anos de estudo segundo
estrato geográfico – observado e ajustado

Fonte: IBGE, microdados da POF 2008/09

Gráfico 20 – Probabilidade de aquisição de livros não didáticos por anos de estudo
segundo estrato geográfico – observado e ajustado

Fonte: IBGE, microdados da POF 2008/09

Gráfico 21 – Probabilidade de aquisição por compra de material de leitura por
anos de estudo segundo estrato geográfico – observado e ajustado

Fonte: IBGE, microdados da POF 2008/09
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Outra possibilidade para caracterizar a distribuição geográfica é, naturalmente, a divisão
por Grandes Regiões. Mesmo controlando por renda e por escolaridade é possível que
os canais de distribuição regionais, independentemente do tamanho do município,
afetem o consumo. Para este recorte também, o acesso diferenciado deve depender do
tipo de material de leitura. Em algumas regiões, a POF apontou a aquisição de material
de leitura através de canais não convencionais, tais como de vendedores ambulantes a
pé e embarcados. A probabilidade de aquisição de material de leitura como um todo por
anos de estudo segundo Grandes Regiões está apresentada no Gráfico 22. Uma aparente
inconsistência é o fato de que as probabilidades de aquisição de material de leituras nas
regiões Norte e Nordeste aparecem com valores mais altos do que em regiões mais
afluentes como o Sul e o Sudeste. Entretanto, ao se calcular a despesa média por Grande
Região (ver Gráfico 23) constata-se uma ordenação diferente com as regiões Sudeste e
Sul com valores acima das demais, como esperado. São várias as explicações possíveis:
i) uma maior proporção de indivíduos adquirindo material de leitura por doação nas
regiões mais pobres (seja na escola pelos programas governamentais ou de alguma
ONG); e ii) uma maior frequência de pequenas aquisições nas regiões Norte e Nordeste,
por oposição a compras de maior vulto e com menor frequência nas regiões Sul e
Sudeste.
Para essa desagregação geográfica também, o acesso diferenciado deve depender do
tipo de material. A probabilidade de aquisição de material de leitura como um todo
por anos de estudo segundo Grande Região está apresentada no Gráfico 22. Nesse
gráfico também (confrontar com Gráfico 17) é bem visível a descontinuidade entre os
onze e doze anos de estudo para todos as regiões. O Gráfico 24 apresenta a mesma
informação para a aquisição de jornais. Os dados referentes às revistas encontram-se
no Gráfico 25, os referentes aos livros não didáticos no Gráfico 26, os referentes ao
material comprado, no Gráfico 27. Esse último gráfico referente ao material de leitura
comprado corrobora a ideia de que a maior probabilidade das regiões Norte e Nordeste
na probabilidade de aquisição de material de leitura como um todo está ligado a
aquisição por doação, já que no Gráfico 27 a ordenação é, de maior probabilidade para
menor, as regiões Sudeste, Sul, Norte, Centro-Oeste e Nordeste.
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Gráfico 22 – Probabilidade de aquisição de material de leitura por anos de estudo
segundo grande região – observado e ajustado

Fonte: IBGE, microdados da POF 2008/09

Gráfico 23 – Despesa média com aquisição de material de leitura por anos de
estudo segundo grande região – observado (escala log)

Fonte: IBGE, microdados da POF 2008/09
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Gráfico 24 – Probabilidade de aquisição de jornais por anos de estudo segundo
grande região – observado e ajustado

Fonte: IBGE, microdados da POF 2008/09

Gráfico 25 – Probabilidade de aquisição de revistas por anos de estudo segundo
grande região – observado e ajustado

Fonte: IBGE, microdados da POF 2008/09
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Gráfico 26 – Probabilidade de aquisição de livros não didáticos por anos de estudo
segundo grande região – observado e ajustado

Fonte: IBGE, microdados da POF 2008/09

Gráfico 27 – Probabilidade de aquisição por compra de material de leitura por
anos de estudo segundo grande região – observado e ajustado

Fonte: IBGE, microdados da POF 2008/09

Um outro fator a ser considerado é a presença de estudantes na família. O conjunto de
gráficos (do Gráfico 28 ao Gráfico 32) apresenta a informação desagregada também por
anos de estudo para o mesmo conjunto de itens de material de leitura. Entre os itens
apresentados, com exceção do material de leitura como um todo (Gráfico 28) e de
jornais (Gráfico 29) com valores menores para domicílios com estudantes, a existência
de estudante na família não parece ter muito efeito, o que leva a dedução de que a
diferença deve estar concentrada nos livros didáticos. Além disso, como gastos e
receitas só são coletadas para os indivíduos com mais de 10 anos (denominados
unidades de orçamento), as despesas referentes a essas crianças são contabilizadas junto
as informações de outros membros da família, principalmente os pais, que aparecem
como pessoas de referência ou cônjuge. As variáveis criadas foram funções indicadores:
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I_59PR_CH, I_59PR_CO, I_59PU_CH e I_59PU_CO. As partículas CH e CO
correspondem, respectivamente, ao chefe e ao cônjuge. As partículas PR e PU
correspondem, respectivamente, à escola privada e à escola pública. O número 59
corresponde ao grupo etário da criança. Foi testado também, o mesmo conjunto de
indicadores para as crianças de 0 a 4 anos, mas nenhum deles se mostrou significativo
em nenhum dos modelos, e portanto, foram descartados.
Gráfico 28 – Probabilidade de aquisição de material de leitura por anos de estudo
segundo presença de estudante na família – observado e ajustado

Fonte: IBGE, microdados da POF 2008/09

Gráfico 29 – Probabilidade de aquisição de jornais por anos de estudo segundo
presença de estudante na família – observado e ajustado

Fonte: IBGE, microdados da POF 2008/09
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Gráfico 30 – Probabilidade de aquisição de revistas por anos de estudo segundo
presença de estudante na família – observado e ajustado

Fonte: IBGE, microdados da POF 2008/09

Gráfico 31 – Probabilidade de aquisição de livros não didáticos por anos de estudo
segundo presença de estudante na família – observado e ajustado

Fonte: IBGE, microdados da POF 2008/09

Gráfico 32 – Probabilidade de aquisição por compra de material de leitura por
anos de estudo segundo presença de estudante na família – observado e ajustado

Fonte: IBGE, microdados da POF 2008/09
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A simples presença de estudantes na família tem também que ser cotejada com a a
situação de estudante. É possível que a presença de estudante na família promova a
leitura dos outros membros (ou pelo menos a aquisição de material de leitura – uma
possibilidade já que não há a participação na coleta dos indivíduos com menos de 10
anos, cujos gastos devem ser alocados, preferencialmente, ao chefe do domicílio ou a
seu cônjuge). O conjunto de gráficos (do Gráfico 33 ao Gráfico 37) apresenta a
informação desagregada por grupo etário e presença de estudante na família (dois
gráficos superiores), bem como a situação individual de estudante (dois gráficos
inferiores).
Para o material de leitura como um todo, a existência de estudante na família
aumenta a probabilidade de aquisição, quando se consideram os grupos etários, da
mesma forma que se verificou para os anos de estudo. Por outro lado, a situação própria
de estudante tem uma influência ainda maior, praticamente dobrando a probabilidade de
aquisição (ver Gráfico 33).
Gráfico 33 – Probabilidade de aquisição de material de leitura por grupo etário
segundo a presença de estudante na família ou condição de estudante – observado
e ajustado

Fonte: IBGE, microdados da POF 2008/09

A probabilidade de aquisição de jornais diminui com a presença de estudantes na
família (Gráfico 34). Por outro lado, o efeito de ser estudante nesse caso apresenta uma
interação com a idade: probabilidades mais altas entre as faixas mais jovens e menores
nas faixas etárias mais velhas.
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Gráfico 34 – Probabilidade de aquisição de jornais por grupo etário segundo a
presença de estudante na família ou condição de estudante – observado e ajustado

Fonte: IBGE, microdados da POF 2008/09

A probabilidade de aquisição de revistas apresenta comportamento semelhante à dos
jornais, no que se refere tanto à existência de estudantes na família quanto à situação
própria de estudantes (Gráfico 35).
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Gráfico 35 – Probabilidade de aquisição de revistas por grupo etário segundo a
presença de estudante na família ou condição de estudante – observado e ajustado

Fonte: IBGE, microdados da POF 2008/09

Para a aquisição de livros não didáticos, a existência de estudante na família não afeta
sobremaneira a probabilidade correspondente, quando se consideram os grupos etários.
Por outro lado, a situação própria de estudante tem uma grande influência, mais do que
dobrando a probabilidade de aquisição (ver Gráfico 36).
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Gráfico 36 – Probabilidade de aquisição de livros não didáticos por grupo etário
segundo a presença de estudante na família ou condição de estudante – observado
e ajustado

Fonte: IBGE, microdados da POF 2008/09

Para a aquisição por compra de material de leitura, quando se consideram os grupos
etários, a existência de estudante na família afeta de forma diferenciada parte da
população adulta mais velha, entre 35 e 50 anos de idade. A situação própria de
estudante tem um efeito ainda maior, porém só até os 60 anos de idade. Cumpre notar
que a população de estudantes acima dessa idade é bem esparsa (ver Gráfico 37).
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Gráfico 37 – Probabilidade de aquisição por compra de material de leitura por
grupo etário segundo a presença de estudante na família ou condição de estudante
– observado e ajustado

Fonte: IBGE, microdados da POF 2008/09

6. RESULTADOS
Foram ajustados os cinco modelos, cada um correspondendo a uma das variáveis
dependentes consideradas: Material de Leitura como um todo, Jornais, Revistas, Livros
não didáticos, e material de leitura adquirido exclusivamente por compra. A Tabela 1
apresenta para cada termo da equação ajustada (linha) e para cada modelo final de cada
variável dependente (coluna), a estatística qui-quadrado de Wald (tipo III). Os valores
estão apresentados com um degradé do verde (valores mais altos) ao vermelho (valores
mais baixos). O processo de ajuste consistiu em partir do modelo completo, com todos
os membros da equação, inclusive as interações e ir excluindo, a cada passo, o termo de
menor significância (usando a estatística qui-quadrado de Wald). Nas situações que este
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termo de menor significância fizesse parte de uma interação com alta significância, os
mesmos eram mantidos e o termo de menor significância seguinte era eliminado. Com
isso, nem todos os modelos finais apresentam o mesmo conjunto de variáveis
explicativas. Se um dado termo (linha) for estatisticamente não significativo num dado
modelo final (coluna), a célula aparece em branco.
Tabela 1 – Estatísticas qui-quadrado de Wald (Tipo III) obtidas nos ajustes finais
para cada modelo segundo variável dependente (coluna) e termo introduzido
(linha)
NÃO

MATERIAL

Termo na equação
TOTAL JORNAL REVISTA DIDÁTICO COMPRADO GL
constante
248,39
83,03
45,65
71,64
128,13
1
Sexo
26,00
7,59
39,08
21,29
1,21
1
Grande Região
164,84 317,44
83,78
10,69
145,74
4
idade
27,89
26,40
20,30
12,75
2,24
1
idade2
19,03
19,88
13,27
7,25
4,27
1
3
idade
10,28
14,05
12,95
3,49
7,03
1
4
idade
7,33
11,69
12,22
7,39
1
Anos de estudo
420,12 193,57
83,99
80,15
328,51
1
quebra12
40,44
4,28
43,80
1
Anos de estudo >12
9,34
7,22
1
Condição
de
398,79
27,21
51,50
estudante
1
Estrato Geográfico
53,90 428,62
13,29
187,71
3
Escolaridade do chefe
5,52
30,28
32,78
9,04
34,06
4
I_59PR_CH
90,98
14,14
113,45
1
I_59PR_CO
7,56
6,24
8,94
36,44
1
I_59PU_CH
13,00
1
I_59PU_CO
11,76
4,07
4,96
1
Estudante na família
9,36
6,02
7,43
1
ln(renda)
15,94
11,81
12,58
16,46
6,27
1
ln(renda)2
11,84
5,46
1
idade * ln(renda)
31,10
21,74
18,02
18,69
1
sexo*idade
58,72
4,74
5,99
67,98
1
2
sexo* idade
4,98
1
sexo * ln(renda)
13,61
8,73
15,03
1
Nota: valores em negrito correspondem a valores não estatisticamente significativos,
porém mantidos no modelo, pois a interação foi significativa.
É importante também notar que esses resultados corroboram a hipótese de que o
consumo de material de leitura é segmentado, um leitor de um certo tipo de material,
não obrigatoriamente consume algum outro. Tecnicamente, diz-se que a probabilidade
de aquisição dos produtos não é aninhada.
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A Tabela 2 consolida as informações da Tabela 1, agregando todos os termos das
equações relativos a uma mesma variável. Por exemplo, a linha correspondente à
variável idade na Tabela 2 soma as linhas correspondentes aos quatro termos do
polinômio: idade, idade2, idade3 e idade4. As interações foram agregadas somente
quando correspondiam a graus polinomiais distintos da mesma variável.
Com essa agregação, fica fácil agora ordenar a importância relativa das variáveis como
“explicativas” da probabilidade de aquisição (nesta tabela também representada no
mesmo gradiente de cores da Tabela 1). Cumpre lembrar que uma variável que
apresenta interação estatisticamente significativa com outra, como é o caso de sexo, não
pode ter sua importância avaliada somente pelo qui-quadrado isolado. Para a
probabilidade de aquisição de jornais, o fator geográfico (que agrega grande região e
tamanho de cidade) é o preponderante. O mesmo ocorre para revistas. Anos de estudo
vêm em seguida. Para ML como um todo, livros não didáticos e material comprado,
anos de estudo é a covariável com maior poder explicativo.
Tabela 2 – Estatísticas qui-quadrado de Wald (tipo III) obtidas nos ajustes finais
para cada modelo segundo variável dependente (coluna) e explicativa (linha),
agregando os termos relativos a mesma variável
Variável
Constante
Sexo
Geográfico
Idade
Anos de estudo
Condição
de
estudante
Escolaridade do chefe
Estudante na família
+ estudantes menores
de 10
ln(renda)
idade*ln(renda)
sexo*idade
sexo*ln(renda)

NÃO
MATERIAL
TOTAL JORNAL REVISTA DIDÁTICO COMPRADO

248,39
26,00
218,74
64,54
460,56

83,03
1,21
746,06
72,02
193,57

GL

45,65
7,59
97,06
58,74
93,33

71,64
39,08
10,69
23,50
91,65

128,13
21,29
333,46
20,93
372,32

1
1
7
4
3

27,21
9,04

51,50
34,06

1
4

16,37
18,04

149,89
16,46
18,69
67,98

5
2
1
2
1

398,79
5,52

30,28

32,78

123,29
15,94
31,10
58,72
13,61

13,43
18,11
21,74
4,74
8,73

31,35
11,81
18,02
10,98
15,03

A Tabela 3 apresenta a distribuição das estatísticas qui-quadrado de Wald da Tabela 2,
como percentagem da coluna. Com isso é possível mensurar a contribuição de uma certa
variável para cada um dos modelos. Por exemplo, anos de estudo explicam 27,7% da
probabilidade ajustada no modelo de compra de material de leitura como um todo. Os
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itens geográficos apresentam o maior poder explicativo entre todos os modelos
estudados, para a compra de jornais, 62,5%.
Tabela 3 – Distribuição das estatísticas qui-quadrado de Wald (tipo III) obtidas
nos ajustes finais para cada modelo segundo variável dependente (coluna) e
explicativa (linha), agregando os termos relativos a mesma variável
NÃO

MATERIAL

Variável
TOTAL JORNAL REVISTA DIDÁTICO COMPRADO
14,9%
7,0%
10,8%
23,3%
10,5%
Constante
1,6%
0,1%
1,8%
12,7%
1,8%
Sexo
13,1%
62,5%
23,0%
3,5%
27,5%
Geográfico
3,9%
6,0%
13,9%
7,6%
1,7%
Idade
27,7%
16,2%
22,1%
29,8%
30,7%
Anos de estudo
estudante
23,9%
8,9%
4,2%
Escolaridade do
0,3%
2,5%
7,8%
2,9%
2,8%
chefe
Estudante
na
família
+
estudantes
7,4%
1,1%
7,4%
5,3%
12,3%
menores de 10
1,0%
1,5%
2,8%
5,9%
1,4%
ln(renda)
1,9%
1,8%
4,3%
1,5%
idade*ln(renda)
3,5%
0,4%
2,6%
5,6%
sexo*idade
0,8%
0,7%
3,6%
sexo*ln(renda)

GL

1
1
7
4
3
1
4

5
2
1
2
1

No Anexo I, estão disponibilizados os coeficientes do modelo final ajustado para o
Material de Leitura como um todo. Nos demais Anexos, de II a V, encontram-se,
respectivamente, os coeficientes dos modelos finais ajustados para: Jornais, Revistas,
Livros não Didáticos e Material de Leitura adquirido por compra.
Comparando-se os lados esquerdo (observado) e direito (ajustado) do Gráfico 2 que
apresenta a probabilidade de compra de material de leitura segundo sexo e grupo etário,
nota-se que o ajuste parece bom, com grande aderência aos dados observados. O
polinômio na idade utilizado conseguiu reproduzir a forma das proporções observadas.
O mesmo acontece para a compra de jornais (Gráfico 3), revistas (Gráfico 4), livros não
didáticos (Gráfico 5) e material de leitura adquirido por compra (Gráfico 6). Todos os
modelos apresentam boa aderência com os dados observados, sendo que somente para
livros não didáticos, o polinômio na idade não foi de quarto grau, mas de terceiro. Com
respeito ao sexo, mulheres apresentam uma maior probabilidade de aquisição de revistas
e livros não didáticos, ao passo que homens são majoritários na compra de jornais.
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O ajuste para a informação de compra de material de leitura segundo sexo e grupo de
renda (confrontar o lado esquerdo – observado, e direito – ajustado, do Gráfico 7)
parece bom, com grande aderência aos dados observados, com exceção da informação
para o último grupo de renda que corresponde às famílias com mais de 60 mil reais de
renda mensal, pouco representadas tanto na população quanto na amostra da POF. A
opção por um polinômio no logaritmo da renda foi uma opção, aparentemente, acertada.
Foram testadas também a renda (sem a modificação logarítmica) e a renda per capita
que não mostraram a mesma qualidade no ajuste. O comportamento é similar para a
compra de jornais (Gráfico 8), revistas (Gráfico 9), livros não didáticos (Gráfico 10) e
material de leitura adquirido por compra (Gráfico 11). As diferenças entre os sexos, de
alguma forma, se reproduzem nestes ajustes: mulheres estão sobrerepresentadas vis-àvis os homens na aquisição de revistas e livros não didáticos para quase todos os grupos
de renda e a aquisição de jornais é a que apresenta o maior hiato entre os sexos e a favor
dos homens.
Utilizando-se a proxy para educação, anos de estudo, combinada com sexo (ver Gráfico
12) para explicar a aquisição de material de leitura como um todo constata-se que o
ajuste linear combinado com a função indicadora de 12 anos ou mais de estudo usados
no modelo apresenta uma boa aderência aos dados observados. O mesmo acontece para
a compra de livros não didáticos (Gráfico 15) e material de leitura adquirido por compra
(Gráfico 16). Note que esta descontinuidade aos 12 anos é equivalente a
descontinuidade conhecida como efeito diploma (Barbosa Filho & Pessôa, 2008) na
remuneração salarial dos empregados e não aparece para a aquisição de periódicos
(jornais, Gráfico 13 e revistas, Gráfico 14).
Como proxy de disponibilidade de material de leitura, foi criada a variável estrato
geográfico. Utilizando-se anos de estudo, combinando com o estrato geográfico contatase que com respeito à probabilidade de aquisição de material de leitura, existe uma certa
hierarquização, com a região rural apresentando valores sempre abaixo das demais
(Gráfico 17). Este comentário é valido também para a aquisição de jornais (Gráfico 18),
revistas (Gráfico 19), livros não didáticos (Gráfico 20) e material de leitura comprado
(Gráfico 21). As maiores diferenças entre os estratos geográficos encontram-se na
aquisição de jornais e a menor na de livros não didáticos (na verdade esta variável não
entra neste último modelo). Para esta série de gráficos também se nota a
descontinuidade para 12 anos de estudo na aquisição de ML como um todo, livros não
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didáticos e ML adquirido por compra. Para aquisição de jornais e de material de leitura
por compra, o interior urbano apresenta valores substancialmente abaixo dos da RM e
das capitais não metropolitanas.
Considerando-se as grandes regiões, todos os modelos incorporaram esta variável como
estatisticamente significativa: material de leitura como um todo (Gráfico 22), jornais
(Gráfico 24), revistas (Gráfico 25), livros não didáticos (Gráfico 26) e aquisição por
compra (Gráfico 27). No extremo inferior das probabilidades para os diferentes itens de
material de leitura encontram-se principalmente as regiões Nordeste e Centro-Oeste.
A existência de um estudante na família afeta de maneiras distintas as probabilidades de
aquisição dos diferentes itens de leitura por anos de estudo: para mais quando se
considera material de leitura como um todo (Gráfico 28) e para menos quando se
consideram jornais (Gráfico 29).
Considerando-se a idade e a existência de estudante na família (ou o indicador de
condição própria de estudante), os dados ajustados, pela boa aderência do modelo,
replicam o que já tinha sido comentado sobre os dados observados: para o Material de
Leitura como um todo, estudante na família aumenta a probabilidade de aquisição, ao
passo que a situação própria de estudante tem uma influência ainda maior, praticamente
dobrando a probabilidade de aquisição (ver Gráfico 33). Quanto a aquisição de jornais
(Gráfico 34) os efeitos parecem opostos para a existência de estudante na família
(diminui a probabilidade) e a condição própria de estudante (aumenta a probabilidade
para as idades abaixo de 70 anos).
Com respeito a livros não didáticos, a condição própria de estudantes aumenta em muito
a probabilidade de aquisição (Gráfico 36), mas a existência de estudante na família não
parece afetar a probabilidade. O mesmo comentário pode ser feito para a aquisição de
material de leitura por compra (Gráfico 37).
Todos os modelos apresentam boa aderência com os dados observados, sendo que
somente para livros não didáticos, o polinômio na idade não foi de quarto grau, mas de
terceiro. Com respeito ao sexo, mulheres apresentam uma maior probabilidade de
aquisição de revistas e livros não didáticos, ao passo que homens são majoritários na
compra de jornais.
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7. COMENTÁRIOS E CONCLUSÕES
Existe, possivelmente, uma limitação dos dados na caracterização do material de leitura
adquirido (com possíveis vieses no material recebido por doação). A desagregação
utilizada pelo IBGE não é fina o suficiente, pois não explicita separadamente categorias
foco de grupos diferenciados de leitores, mas, nos questionários, dentro de uma
categoria mais abrangente: quadrinhos não são relacionados separados de revistas,
livros infanto-juvenis não são relacionados separados de livros não didáticos, livros
técnicos não são relacionados separados, mas sim agregados com outros tipos na
categoria “Livro Técnico, Revista técnica e outros livros didáticos”. A falta de uma
classificação mais fina impede um estudo similar ao realizado por Donata & Frateschi
(2007) para a música, desagregando a informação por gênero musical.
Uma outra limitação dos dados refere-se à caracterização dos adquirentes (e.g. não
existe informação sobre uma história prévia que poderia contribuir para explicar
hábitos). Por exemplo, Lévy-Garboua & Montmarquette (1996) modelam com sucesso
o processo de aprendizado/rejeição com respeito à frequência a espetáculos teatrais.
Experiências positivas reforçam a probabilidade de um consumo futuro, enquanto
experiências negativas, diminuem-na.
É altamente provável que haja uma subdeclaração dos livros didáticos recebidos por
doação, apesar da recomendação de alocar as aquisições por todas as formas a cada
unidade de orçamento (indivíduos maiores de 10 anos). O PNLD (Programa Nacional
do Livro Didático) distribui anualmente material didático para todas as crianças
matriculadas em escolas públicas do ensino fundamental. Estes livros deveriam aparecer
como “material adquirido por doação” para todas estas crianças, ou ao menos constar do
consumo informado por algum membro daquelas famílias, o que não parece acontecer.
Este foi um dos motivos de não ter sido analisado em separado, neste texto, o consumo
de material didático adquirido por doação.
Os dados da POF referem-se à aquisição, e não informam sobre a leitura propriamente
dita. Este texto trata exclusivamente do primeiro aspecto. Não existe, no Brasil, uma
tradição de uso de bibliotecas por adultos que poderia suprir a leitura sem a aquisição
prévia. Seria necessário outro tipo de pesquisa para investigar esta questão.
Um desdobramento natural deste trabalho seria modelar os gastos condicionados à
aquisição. Modelar diretamente os gastos esbarra no problema da quantidade majoritária
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de zeros (indivíduos que não adquiriram nenhum material de leitura) e a pouca
flexibilidade das distribuições usuais de incorporarem valores contínuos e uma massa
concentrada num ponto.
Um fator importante é o acesso, determinado pela existência de canais de
comercialização, ligados ao tamanho do município e região geográfica. O efeito da
existência de estudante na família parece ser restrito a aquisição de livros didáticos, não
extravasando para outros tipos de material de leitura. Este fato é corroborado pelo efeito
pequeno ou nulo desta variável nos modelos (com exceção do ML como um todo, que
incorpora os livros didáticos).
O estudo confirma resultados observados por outros autores, da existência de
diferenciais entre os sexos segundo tipo de material de leitura, mesmo controlando por
nível socioeconômico, educação e idade. Uma possibilidade seria relacionar a
probabilidade de aquisição com a situação de ocupação, o que não foi feito neste estudo.
De qualquer forma, todas essas probabilidades são muito baixas, mesmo nos pontos de
pico entre os indivíduos urbanos de meia idade com nível superior completo. Na
ausência quase completa de políticas públicas voltadas para essa questão, não parecem
existir mudanças à vista no curto prazo.
O Brasil vem definindo políticas públicas para fomentar a leitura, pelo menos desde a
criação do Instituto Nacional do Livro em 1937 (Brasil, 1937). As diretrizes associadas
a essas políticas, no entanto, são em grande parte equivalentes a cartas de intenções
(Rosa & Oddone, 2006). O PNLL (Plano Nacional do Livro e da Leitura) foi instituído
pela portaria Interministerial nº 1442, de 10 de agosto de 2006 e transformado no
Decreto 7559 de 01/09/2011. Até a presente data 7 , o projeto de Lei correspondente
ainda não foi enviado ao Legislativo. As sucessivas políticas sempre tiveram como meta
fomentar o hábito de leitura sobretudo entre crianças e jovens. Adultos raramente são
alvo de políticas públicas voltadas para a leitura, a não ser no caso extremo de
programas de alfabetização de adultos, que em princípio não pretendem criar leitores, a
não ser no caso da linha de ação 4 do Eixo I, que prevê “a distribuição de livros
gratuitos que contemplem as especificidades dos neoleitores jovens e adultos, em
diversos formatos acessíveis”. Nenhum dos objetivos do PNLL (a democratização do
acesso ao livro; a formação de mediadores para o incentivo à leitura; a valorização

7

09/03/2015.
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institucional da leitura e o incremento de seu valor simbólico; e o desenvolvimento da
economia do livro como estímulo à produção intelectual e ao desenvolvimento da
economia nacional) aborda explicitamente nas suas linhas de ação os adultos
plenamente alfabetizados, que compõem o grupo majoritário de potenciais leitores. Os
baixos índices de leitura entre adultos no Brasil foram confirmados pelas sucessivas
pesquisas “Retratos da Leitura no Brasil” (Failla, 2012), que investigam não só o
número de livros lidos, mas também o tipo de obras.
O principal achado desta pesquisa foi a identificação da existência de uma
descontinuidade nas funções de probabilidades de aquisição de vários tipos de material
de leitura como função dos anos de estudo. É notável que indivíduos com pelo menos
um ano de curso superior se diferenciem tanto daqueles que não alcançaram este
patamar do estudo formal. Parece haver um limiar no número de anos de estudo que
potencializa a capacidade leitora (alfabetização plena). Com pouca educação, existe um
limitante no entendimento do que se lê, no prazer que pode advir deste hábito e
consequentemente na probabilidade de se adquirir material de leitura. Escolaridade,
portanto, parece explicar mais do que renda.
Parafraseando Mario Vargas Llosa (2002), em seu epílogo “A Literatura e a vida”, em
que defende a necessidade da leitura de bons livros, para melhor desfrutar e
compreender o mundo que nos cerca: é preciso ensinar a ler a todos que nos sucedem,
no seio das famílias e das escolas, em todos os meios e instâncias da vida cotidiana, é
preciso incitar a leitura como uma atividade indispensável que impregna e enriquece a
todas as demais.
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ANEXO I – COEFICIENTES DOS AJUSTES – MATERIAL DE
LEITURA (TOTAL)
IC de 95% Wald

Desvio
Padrão

Parâmetros
Constante
[GR=1]

-,650 0,060111
-,592 0,050945

[GR=2]
[GR=3]
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-,436 0,049404
-,382 0,054368
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-,125

idade2

0,02456

,004 0,000929
,000 1,42E-05

idade3
IDADE4

,000 7,63E-08

ANOS_DE_ESTUDO

-,098 0,004759
-,260 0,040905

quebra12
[est=0]

,707

[ESTR2=1]

0,03539

-,325 0,056055
-,281 0,040971
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,179 0,052247

[I_59PU_CO=0]
[I_59PR_CO=0]
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Teste de Hipóteses
GL

p-valor

1,41E-31
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ANEXO II – COEFICIENTES DOS AJUSTES – JORNAIS
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ANEXO III – COEFICIENTES DOS AJUSTES – REVISTAS
Parâmetros
Constante
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ANEXO IV – COEFICIENTES DOS AJUSTES – LIVROS NÃO
DIDÁTICOS
Parâmetros
(Intercept)
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[IND_EST=0]
[ESC_ch=0]

0,01563

,481 0,092203
-,188 0,068848
,281 0,132516

[ESC_ch=1]

,111

[ESC_ch=2]

,323 0,121167
,099 0,082078

[ESC_ch=3]
[I_59PR_CO=0]
LN_RENDA
LN_RENDA2

0,10582

,438 0,146298
-1,417 0,399509
,055 0,023609
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-0,48944
-0,29967
-0,52153
-0,16488
0,000502
-1,9E-05
-0,17056
0,074437
-0,22625
0,300281
-0,32256
0,02163
-0,09621
0,085508
-0,06164
0,150788
-2,20017
0,00888

0,00635
0,153265
-0,02264
-0,04802
0,003186
4,42E-07
-0,10929
2,753712
-0,03537
0,661709
-0,05268
0,541085
0,318596
0,560474
0,260099
0,724267
-0,63413
0,101426

Teste de Hipóteses
GL
p-valor

2 Wald

65,65878
39,08214
1,488932
3,647177
0,401374
4,570405
12,74938
7,253246
3,494847
80,14977
4,280219
7,216738
27,21415
7,426023
4,507929
1,104108
7,105803
1,461569
8,943982
12,58283
5,457266

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5,4E-16
4,07E-10
0,222384
0,056166
0,526381
0,03253
0,000356
0,007078
0,061562
3,51E-19
0,03856
0,007223
1,82E-07
0,006429
0,03374
0,293368
0,007684
0,226682
0,002784
0,000389
0,019488

ANEXO V – COEFICIENTES DOS AJUSTES – MATERIAL DE
LEITURA ADQUIRIDO POR COMPRA
Parâmetros
(Intercept)

Coef.
4,294

[COD_SEXO=1]

IC de 95% Wald

Desvio
Padrão

Inferior

0,42058 3,469384 5,118028
0,46776
-0,2238
0,065658 -0,17568 0,081693
0,061258 -0,58619 -0,34606
0,066975 -0,59523 -0,33269
0,031715 -0,00762 0,116699
0,001156 -0,00465 -0,00012
1,71E-05 1,18E-05 7,91E-05
8,91E-08 -4,2E-07 -6,8E-08
0,006522 -0,13098 -0,10542
0,050062 -0,42946 -0,23322
0,045982 0,23986 0,420107
0,079471 -1,06636 -0,75484
0,06386
-0,822 -0,57168
0,062217 -0,59022 -0,34633
0,066915 0,080187 0,34249
0,056068 -0,11592 0,103865
0,057792 -0,16807 0,058473
0,046115
-0,185 -0,00423
0,078563 0,682832 0,990794
0,090619 0,369409 0,724631

[GR=1]

,328 0,071158 0,188827
-,377 0,077937 -0,52931

[GR=2]

-,047

[GR=3]

-,466

[GR=4]

-,464

IDADE_ANOS

,055

idade2

-,002

idade3

,000

IDADE4

,000

ANOS_DE_ESTUDO

-,118

quebra12

-,331

[est=0]

,330

[ESTR2=1,00]

-,911

[ESTR2=2,00]

-,697

[ESTR2=3,00]

-,468

[ESC_ch=0]

,211

[ESC_ch=1]

-,006

[ESC_ch=2]

-,055

[ESC_ch=3]

-,095

[I_59PR_CH=,00]

,837

[I_59PR_CO=,00]
[COD_SEXO=1]
IDADE_ANOS
LN_RENDA
IDADE_ANOS * LN_RENDA

,547
*

Superior

-,014

0,001711
-,161 0,039583

-0,01746
-0,23818

-0,01075
-0,08302

-,004 0,000931

-0,00585

-0,0022
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Teste de Hipóteses
2 Wald

GL

104,2238
21,28527
23,34361
0,512276
57,9007
47,98875
2,9571
4,270491
7,025997
7,39115
328,5127
43,80437
51,49958
131,293
119,0705
56,64871
9,97487
0,011554
0,899048
4,20977
113,4536
36,43873

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

67,979
16,46112
18,6933

1
1

p-valor

1,84E-24
3,96E-06
1,36E-06
0,474156
2,77E-14
4,3E-12
0,085503
0,038781
0,008034
0,006555
2,41E-73
3,64E-11
7,19E-13
2,2E-30
1,03E-27
5,24E-14
0,001587
0,9144
0,343039
0,040193
1,75E-26
1,58E-09

1,67E-16
4,97E-05
1 1,54E-05
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