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No artigo intitulado “Distribuição da renda agrícola e sua contribuição para a desigualdade
de renda no Brasil”, publicado nesta revista (Ano XX, n. 2, Abr./Maio/Jun. de 2011), nas Tabelas 5 e 6,
as equações de rendimento para 2009, que eu pensava ter estimado usando os dados da PNAD de
2009 para pessoas ocupadas na agricultura de todo o Brasil, na realidade foram estimadas excluindo
as pessoas residentes em Tocantins. A mudança que isso causa nas estimativas dos parâmetros é pequena. No modelo I (Tabela 5), por exemplo, a inclusão dos dados de Tocantins deixa o coeficiente
de escolaridade inalterado (igual a 0,0591) e faz o coeficiente do logaritmo do número de horas de
trabalho semanal mudar de 0,8126 para 0,8075.
Qual a origem do erro? Logo que o IBGE divulgou os resultados da PNAD de 2009, em setembro de 2010, foi disponibilizado um arquivo de microdados no qual a variável V4803 (anos de
estudo, que denomino escolaridade) estava omitida (campo vazio) para as pessoas de Tocantins. O
IBGE detectou o erro e pouco depois foi disponibilizado um arquivo sem esse defeito. Mas eu não
me dei conta do problema e até janeiro de 2012 usei o arquivo com omissão da escolaridade para
as pessoas de Tocantins. Isso não afeta em nada as análises que não incluem essa variável. Mas ao
estimar uma equação de rendimento, como a escolaridade é uma das variáveis explanatórias, o
SAS (Statistical Analysis System, que foi o pacote estatístico que utilizei) exclui, automaticamente, as
observações com valor omitido (valores “missing”). Assim, sem que eu percebesse, as equações de
rendimento referentes a 2009 foram estimadas excluindo os dados de Tocantins.
Como as alterações são pequenas, não há nenhuma mudança qualitativa nos resultados, mas
me disponho a enviar, para toda pessoa interessada, uma versão do artigo com os resultados corretos
(obtidos com os dados para todo o Brasil), relativos às equações de rendimento para pessoas ocupadas na agricultura. Favor enviar mensagem para rhoffman@esalq.usp.br
Cabe assinalar que esse mesmo erro, de omissão dos dados de Tocantins em 2009, também
ocorre na versão anterior do trabalho, apresentada no Congresso da SOBER realizado em Belo Horizonte, de 24 a 27 de julho de 2011, e disponível no CD desse Congresso, na parte intitulada “Sessão
organizada”.
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