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Resumo 

O objetivo do presente trabalho é apresentar as variáveis relacionadas ao rendimento, bem como 

algumas medidas derivadas, conforme apresentadas nos últimos Censos Demográficos Brasileiros 

(2000 e 210). Pretende-se avaliar as diversas formas em que esta variável se apresenta nos censos 

demográficos, assim como as medidas (estatísticas) que têm sido mais utilizadas para o diagnóstico 

e avaliação do rendimento em grandes cidades brasileiras como Brasília, Rio de Janeiro e Belém 

que são tratadas neste trabalho.   Busca-se, desta forma, fornecer subsídios para metodologias de 

análise de dados das informações censitárias.  

Informações sobre o rendimento familiar, domiciliar e do responsável pelo domicílio são 

apresentadas. A desigualdade de rendimentos também é vista a partir da sua distribuição por gênero 

e cor da população. Tais informações foram obtidas a partir do questionário básico e do 

questionário da amostra dos Censos Demográficos.  

 

A análise dos indicadores de rendimento fortalece a noção da divisão em dois Brasis: Centro- Sul e 

Norte. Percebe-se claramente a existência de dois blocos – o primeiro formado pelos resultados de 

Brasília e Rio de Janeiro, mais favoráveis;  e o segundo, exemplificado por Belém. Ao final do 

trabalho foi possível constatar a importância do olhar diverso sobre esta variável. O texto aponta 

também a responsabilidade do pesquisador ao escolher a medida ou indicador que irá utilizar nas 

suas análises, bem como a necessidade de alertar aos leitores quanto às limitações de cada uma 

delas.  
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1. Introdução 

 

 

A importância de se avaliar as variáveis associadas ao rendimento e suas diversas formas de 

mensuração encontra-se vinculada ao fato de que as mesmas estão estreitamente relacionada aos 

estudos  de pobreza, desigualdade, segregação residencial, bem estar e condições de vida. Trabalhos 

como os de Rocha (2013), Andrade et. al (2001), Costa (2012) e Koga (2003) exemplificam esta 

situação.  

Pretende-se avaliar as diversas formas que tais variáveis se apresentam nos Censos 

Demográficos, assim como as medidas estatísticas produzidas a partir delas, as quais  têm sido 

muito utilizadas para o diagnóstico e avaliação do rendimento em grandes cidades brasileiras. No 

caso específico deste trabalho, foram utilizadas como estudos de caso as cidades de Brasília, Rio de 

Janeiro e Belém. A exploração deste assunto tem como eixo principal a discussão a respeito da 

diversidade de resultados e de análises que variáveis como estas podem gerar a partir da construção 

de medidas ou de indicadores diferenciados. Busca-se principalmente, a partir deste trabalho, 

fornecer subsídios para metodologias de análise de informações obtidas a partir dos dados 

censitários.  

O presente trabalho constitui uma parte da discussão empreendida na Tese de Doutorado de 

minha autoria,  que teve como áreas de estudo Rio de Janeiro e Belém e como referência principal o 

Censo Demográfico 2000. Pretendia-se, assim, dar continuidade na análise a partir da reconstrução 

das medidas para o Censo 2010, buscando comparar e aprofundar a avaliação. No entanto, 

percebemos que em função da alteração de alguns conceitos no Censo de 2010, em relação ao ano 

2000, isto não seria tão trivial. Desta forma optamos por manter como base os dados de 2000 e  na 

medida do possível, utilizar para complementar a análise algumas medidas  oriundas do Censo  

2010. Os indicadores foram construídos a partir do questionário da amostra e do questionário 

básico. A análise também contempla a distribuição por gênero e cor da população, além de 

informações sobre ocupação e emprego.  

 

Em seguida serão apresentados os materiais e métodos utilizados na pesquisa.  

 

 

2. Materiais e métodos 

 

O rendimento é uma das medidas mais utilizadas nos estudos de pobreza e /ou de qualidade 

de vida. Constitui um dos principais quesitos do Censo Demográfico para caracterizar a população 

do país.  

Desde que foi introduzido o questionário da amostra no Censo de 1960, o rendimento só era 

investigado nesse questionário, pois, como é sabido, essa informação não é trivial para o 

levantamento junto às pessoas e também para a crítica de consistência posterior. 

Para o Censo de 1991, houve forte demanda por partir de usuários especializados para que o 

IBGE incluísse, no Questionário Básico, informações que, sem grandes alterações de custos, 

pudessem ampliar o uso das informações censitárias. O principal deles, importante também para o 

próprio IBGE, seria ter alguma informação, mesmo que parcial, para o rendimento domiciliar e, 

consequentemente, para o setor censitário, objetivando a definição de amostras para suas pesquisas 

domiciliares, até que os resultados da amostra do censo estivessem disponíveis. Cabe registrar que o 

valor da participação média do rendimento da pessoa responsável pelo domicílio, no total do 

rendimento domiciliar, costuma ser bastante significativa (IBGE, 2003, p. 209).  

Na análise em questão  serão consideradas, por um lado, informações sobre o rendimento 

familiar, obtidas a partir do questionário da amostra, e, de outro, as informações sobre o rendimento 

do responsável pelo domicílio, obtidas no questionário básico, aplicado em todos os domicílios.  
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Os indicadores que foram construídos para as cidades selecionadas, com base no Censo 

2000, foram separados, para fins desta análise, em dois grupos: O primeiro deles relacionado ao 

rendimento familiar, como a média de rendimentos familiares per capita  e o rendimento médio 

mensal das pessoas com 10 anos ou mais que possuem rendimento, extraídos do questionário da 

amostra.  No segundo grupo, as medidas se referem ao rendimento do responsável pelo domicílio: 

rendimento até dois salários mínimos, acima de 20 salários mínimos, rendimento médio e 

rendimento mediano, geradas a partir do questionário básico. Para o Censo de 2010, embora em 

caráter preliminar, foram utilizadas apenas informações obtidas a partir do questionário básico: 

rendimento médio e mediano da população de 10 anos ou mais com rendimento.  

Alguns conceitos utilizados neste trabalho associados à construção dos indicadores 

mencionados merecem ser destacados como os períodos e salários mínimos de referência, 

rendimento nominal mensal, família, domicílio e  responsável pelo domicílio.  

 

a) Período e salário de referência: 

 

Os meses de referência para aferição do rendimento mensal em 2000 e 2010 corresponderam, 

respectivamente, a julho  de 2000 e julho de 2010. 

 

Valor do salário mínimo em 2000:  R$ 151,00 mensais (IBGE, 2003, p. 253).   

Valor do salário mínimo em 2010:  R$ 510,00 mensais (IBGE, 2010 b, p 25) 

 

b) Rendimento nominal mensal 

 

Nos dois Censos foram considerados como rendimento nominal mensal da pessoa de 10 anos ou 

mais de idade a soma do rendimento nominal mensal de trabalho com o proveniente de outras 

fontes (IBGE, 2003/IBGE, 2010). 

 

c) Família 

 

 Considerava-se família em 2000: “a pessoa que mora sozinha; o conjunto de pessoas ligadas por 

laços de parentesco ou de dependência doméstica;  as pessoas ligadas por normas de convivência”  

(IBGE,  2003, p. 245).  

 

Em 2010 o conceito mais próximo de família, que fora utilizado em 2000, passou a ser representado 

pela noção de Unidade Doméstica: 

 

Considerou-se como unidade doméstica no domicílio particular a pessoa que morava 

sozinha ou o conjunto de pessoas ligadas por laços de parentesco, de dependência doméstica ou 

normas de convivência. Entendeu-se como dependência doméstica a situação de subordinação dos 

empregados domésticos e agregados em relação à pessoa responsável pelo domicílio e por normas 

de convivência as regras estabelecidas para convivência de pessoas que residiam no mesmo 

domicílio e não estavam ligadas por laços de parentesco nem de     dependência doméstica ( IBGE, 

2013, p. 317).  
 

 

O conceito de família, entretanto, ainda utilizado em 2010, passou a ser mais restritivo: 

 
“Considerou-se como família o conjunto pessoas ligadas por laços de parentesco na unidade 

doméstica “  (IBGE, 2010 a, p. 35) .  
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d) Domicílio 

 

Local estruturalmente separado e independente que, na data de referência destinava-se a servir de 

habitação a uma ou mais pessoas ou que estava sendo utilizado como tal (IBGE, 2003, p. 234).  

 

 

e) Responsável pelo domicílio: 

 

 

Pessoa responsável pelo domicílio: pessoa com 10 anos ou mais, reconhecida como tal pelos demais 

moradores, seja homem ou mulher  (IBGE, 2003, p. 2013).  

 

 

f) A diferença na investigação do rendimento entre  2000 e 2010  

 

 

Em 2000, a abordagem em relação ao rendimento no questionário básico  foi restrita ao 

responsável pelo domicílio, ou seja, a soma do rendimento bruto recebido pelo mesmo durante o 

mês. Em 2010,  o rendimento mensal foi investigado para todas as pessoas com 10 anos ou mais de 

idade neste mesmo questionário. Dessa forma, uma novidade para o Censo 2010 é a investigação do 

rendimento mensal, tanto no questionário básico quanto no questionário da amostra, envolvendo 

todas as pessoas com 10 anos ou mais de idade.  No entanto, no questionário da amostra se 

continuou investigando com mais detalhes o rendimento, conforme em 2000. Neste tipo de 

questionário são investigados os rendimentos de todos os membros da família e /ou domicílio de 10 

anos ou mais que possuem rendimento. Além disso, há um maior detalhamento em relação à 

apuração das diversas fontes de rendimento recebidas, as quais compõem a soma do montante 

recebido durante o mês. Desta forma são contemplados os rendimentos provenientes de 

aposentadoria, pensão, aluguel, pensão alimentícia, mesada e programas oficiais de auxílio.  

Se por um lado houve ganho, ao se obter o rendimento mensal para todas as pessoas  acima 

de 10 anos com rendimento no questionário básico de 2010, por outro  houve perdas em relação a 

2000 na medida em que se retirou a possibilidade de comparação com os censos anteriores. A 

discriminação de algumas características do responsável também constitui uma fonte de informação 

essencial para diversos tipos de pesquisas e, sobretudo,  para  diagnósticos que visam  a 

implementação de políticas públicas.    

Outra diferença importante em relação aos dois tipos de questionários diz respeito ao nível 

de desagregação da informação, pois somente a partir do Questionário Básico é possível desagregar 

a informação em nível de setor censitário e de bairros.  

 

As cidades selecionadas: situação em  2000 

 

As áreas selecionadas constituem três municípios brasileiros, situados no extrato 

populacional acima de 1.000.000 de habitantes: Belém, Rio de Janeiro e Brasília. A tabela 1 

apresenta uma caracterização geral quanto às unidades territoriais consideradas e a população.  
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Tabela 1: Situação regional e população dos municípios selecionados: Belém, Rio de Janeiro e 

Brasília, 2000/2010 

Municípios 
Grandes 

Regiões 

2000 2010 

População 
total 

População 
urbana (%) 

População 
total    

População 
urbana (%) 

Belém Norte 1.280.614 99,36  1. 393. 399  99,14 

Rio de Janeiro Sudeste 5.857.904 100 6.320.446 100 

Brasília Centro –Oeste 2.051.146 95,66  2 570 160  96,57 

Fontes: IBGE, Censos Demográficos 2000 e 2010  

 

Além do critério de tamanho, o fato de constituírem casos exemplares, capitais estaduais e 

núcleos metropolitanos de regiões brasileiras com características e papéis diferentes na rede urbana 

brasileira, contribuiu para a seleção dessas cidades enquanto estudos de caso, cujos resultados serão 

apresentados em seguida.  

 

3. Resultados e discussão 

 

A tabela 2 mostra informações sobre  rendimentos obtidas a partir  do Censo Demográfico 

2000 para as cidades selecionadas, conforme tratado anteriormente. De um lado são apresentadas 

informações sobre a renda familiar, obtida a partir do questionário da amostra e de outro as 

informações sobre o rendimento do responsável pelo domicílio, obtida no questionário básico, 

aplicado em todos os domicílios.  

 

 
Tabela 2: Rendimento familiar e do responsável pelo domicílio em 2000 nos municípios selecionados 

Cidades 

Renda Familiar Rendimento do responsável pelo domicílio 

Media de 

rendimento 

familiar per 
capita 

Rendimento 

médio mensal 

das pessoas com 
10 anos ou mais 

Rendimento até  

2  salários 

mínimos 

Rendimento 

acima de  20 

s. m. 

Rendimento 

médio 

Rendimento 

mediano 

Rio de Janeiro 720,16 1083,38 23,28 8,35 1 354,31 650,00 

Brasília 720,20 1197,22 25,64 11,17 1 498,71 630,00 

Belém 352,50 700,64 41,55 4,01 859,89 360,00 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2000 

 

 

A análise dos indicadores de rendimento deixa evidente a divisão dos dois Brasis: Norte e 

Centro Sul. Percebe-se claramente a existência de dois blocos – o primeiro formado pelos 

resultados de Brasília e Rio de Janeiro e o segundo, com posições distantes, em geral, em cerca de 

50 %,  se encontra a capital situada ao  Norte do país: Belém. Esta cidade que está na última 

posição, representa situações  desfavoráveis em termos das medidas apresentadas anteriormente. Na 

tabela apresentada isto está mais fortemente evidenciado nos valores do rendimento familiar per 

capita, do rendimento mensal familiar das pessoas com rendimento e nos rendimentos médios e 

medianos dos responsáveis pelo domicílio.  

 Embora as médias favoreçam Brasília, as outras medidas como mediana e percentual de 

responsáveis com rendimento até dois salários mínimos mostram que a média foi puxada para cima 

em função de valores dos rendimentos mais altos, representados em grande parte  por aqueles que 

ganham acima de 20 s.m., conforme descrito na tabela 2. Ao mesmo tempo em que  Brasília possui 

o maior percentual dos que ganham mais, possui o maior percentual dos que ganham menos. Nos 
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dois casos são superiores aos valores do  Rio de Janeiro, expressando maior desigualdade quanto à 

distribuição da renda na capital em relação ao Rio de Janeiro. Belém possui apenas 4% de 

responsáveis que ganham acima de 20 s.m., reforçando o peso dos mais pobres no conjunto dos 

valores, que neste caso está representado por 41, 55% dos que ganham até 2. s.m. 

Tanto a mediana como o percentual de responsáveis com até 2 salários mínimos mostram 

uma situação mais favorável para o Rio de Janeiro em relação à Brasília.  Embora a média desta 

última cidade seja de aproximadamente R$ 1.500,00, mais da metade da população ganha menos de 

R$  630,00 reais mensais, reforçando uma maior desigualdade em relação ao Rio de Janeiro, no 

qual,  embora o rendimento médio tenha sido menor, a mediana possui maior valor que o de 

Brasília, significando que a metade da população recebia até 650,00 reais mensais  em 2000.  

No caso de Belém, embora o rendimento médio tenha sido bem inferior às outras duas 

cidades, esta medida também aparenta uma situação bem mais favorável se comparada ao 

rendimento mediano, que representa menos da metade do valor do rendimento médio do 

responsável pelo domicílio.  

 

A  desigualdade  de rendimentos também é vista à partir  da  distribuição por gênero e cor da 

população, conforme apresentado nas tabelas 3 e 4.  

A informação revela que os municípios do Norte do país, representado, neste caso, por 

Belém, se destacam quanto à desigualdade em relação aos rendimentos recebidos pelas mulheres e 

pelos homens. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Os dados de Brasília mostram que há uma situação mais favorável para as mulheres em 

comparação às outras duas cidades. Entre as três cidades, a capital do país  representa aquela na 

qual   a diferença entre os rendimentos dos dois sexos é menos acentuada.  No caso de Brasília não 

podemos dizer que a desigualdade de classe se reflete da mesma forma  na desigualdade de gênero. 

Na cidade de Belém, os resultados por gênero, mostram uma pior situação para as mulheres, 

já que os rendimentos dos responsáveis pelos domicílios do sexo masculino superam em 50% o 

rendimento das mulheres, contrastando com valores percentuais com diferenças bem menores entre 

os dois gêneros nas outras duas cidades. Contudo, no Rio de Janeiro, embora não seja tão 

evidenciada quanto em Belém, a desigualdade ainda é bem significativa, principalmente se 

comparada à Brasília.  

Quanto ao comportamento do rendimento por cor há uma desigualdade mais acentuada, 

considerando a média de rendimentos da população branca e preta, conforme se apresenta na tabela 

4:  

 

 

 

 

 

Tabela 3: Rendimento médio do responsável pelo 

domicilio em 2000 

Cidades 
Responsável 

feminino 

Responsável 

masculino 

Rio de Janeiro 990,76 1 484,47 
Brasília                           1095,86 1 668,36 

Belém 552,69 1 042,01 

Fonte: Censo Demográfico 2000. Resultados do Universo 
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Tabela 4: Média de rendimentos da população 

branca e preta ocupada em 2000 

Cidades 
População de 

cor branca 
População de 

cor preta 

Rio de Janeiro 787,39 321,34 

Brasília 820,42 456,82 

Belém 471,00 266,10 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2000  

 

 

Em geral, nas cidades em análise, a média de rendimentos da população branca representa o 

dobro da media de rendimentos da população de cor preta. No caso de Brasília, ao analisarmos a 

média de rendimentos por gênero, observamos uma diferença de rendimentos entre os sexos menor 

do que em relação à cor. Isto pode revelar a dificuldade de acesso da população negra, bem mais do 

que das mulheres, ao emprego nesta cidade, ou que, para esta população, são destinados empregos 

com valores de rendimentos inferiores.   

Algumas informações sobre a condição de ocupação da população permitem complementar 

a análise referente ao rendimento apresentada anteriormente  (tabelas 5  e 6), considerando que as 

situações extremas também são mais representativas em Brasília.  

 

 
Tabela 5: Condição da população  ocupada em 2000  (%)   

Cidades 
trabalhador 
domestico 

empregado empregador 
conta 

própria 
outros 

Rio de Janeiro 6,91 66,83 3,77 21,26 1,23 

Brasília 9,62 70,40 3,01 15,67 1,30 
Belém 10,40 58,25 2,18 26,94 2,23 

                          Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2000  

 

 

Em todas as cidades a proporção de empregados é superior a 50 %. O maior número de 

empregos domésticos encontrava-se em Belém em 2000. Brasília e Rio de Janeiro possuíam o 

maior percentual de empregados. Em relação ao trabalhador doméstico,  é interessante observar que 

Brasília possui, em termos percentuais, valores bem próximos ao de Belém. 

Quanto a representação dos empregadores, Belém ocupa a posição mais desfavorável  com o 

menor percentual. Esta cidade também contém o maior percentual de trabalhadores por conta 

própria, ao passo que Brasília possui o menor.   

No caso de Belém, a conta própria pode representar, em parte, o emprego informal e a 

menor oportunidade de ofertas de empregos formais e/ou público, ao contrário das outras duas 

cidades, que possuem uma maior oferta de empregos públicos.  As informações seguintes, contidas  

na tabela 6, sobre os empregados sem carteira assinada, reforçam tais argumentos.  

 
 

Tabela 6: Percentual de empregados sem carteira no 

total de empregados e no total de empregados 

domésticos 

Cidades 
sem carteira no total 

de empregados 

 

sem carteira no total 

do trabalhador 
domestico 

Rio de Janeiro 31,65 62,00 

Brasília 40,72 63,16 

Belém 47,22 73,96 

                          Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2000 
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Além de apresentar o maior percentual de trabalhadores domésticos (tabela 6), Belém possui 

a maior proporção destes trabalhadores sem carteira assinada. Rio de Janeiro e Brasília também 

apresentaram, em 2000 percentuais elevados, acima de 60%.  

Os percentuais de trabalhadores sem carteira são maiores no grupo dos trabalhadores 

domésticos do que no total de empregados. Belém mantém, de toda forma, os maiores percentuais 

também neste item e Brasília tem uma posição intermediária, se aproximando mais de Belém do 

que do Rio de Janeiro na proporção de empregados sem carteira assinada.  

Estes dois indicadores deixam bem evidentes aspectos já observados anteriormente quanto à 

posição de Brasília, oscilando entre as piores situações, intermediárias e melhores do conjunto de 

indicadores apresentados neste trabalho.  

 

 

4.Sobre os resultados de  2010 : Considerações preliminares 

 

 

Ainda em relação aos resultados de 2010, destacamos algumas medidas que  podem se 

aproximar daquelas utilizadas anteriormente para análise dos resultados de 2000, buscando traçar 

alguns aspectos relevantes e complementares para análise, embora, conforme mencionado 

anteriormente, não são estritamente comparáveis. Tais medidas constituem as médias e medianas da 

população  acima de 10 anos de idade com rendimento, conforme apresentado na tabela 7, obtidas a 

partir do questionário básico do Censo Demoográfico de 2010. 

 

 
Tabela 7:  Média de rendimentos e rendimento mediano da população de 10 

anos ou mais com rendimento   

Cidades Rendimento médio Rendimento mediano 

Rio de Janeiro  2 350, 30   1 000,00  

Brasília  2 793, 89   1 000,00  

Belém 1 122, 703    600,00  

            Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010  

 

 

Os resultados mostram que em relação à média de rendimentos da população com 10 anos 

ou mais, o comportamento quanto à posição das cidades permanece praticamente o mesmo que o 

analisado para os dados de 2000, na medida em que Brasília apresenta uma situação mais favorável, 

o Rio de Janeiro posição intermediária e Belém a pior delas. Em relação à mediana, entretanto, 

embora Brasília tenha apresentado um resultado relativo melhor se comparado a  2000, ainda assim, 

é a cidade em que os dois valores (média e mediana) apresentaram  um maior distanciamento entre 

si. Este fato pode ser reforçado na análise do comportamento do Índice de Gini nos dois períodos.  

O índice de Gini é utilizado para medir a concentração / dispersão em um conjunto de 

informações. Este índice é correntemente utilizado para medir a distribuição do rendimento e pode 

apontar para os níveis de desigualdades sócio-espaciais em diversos níveis geográficos. A variação 

do índice entre 0 e 1 representa, em ordem crescente, maior desigualdade na distribuição dos dados. 

Assim, quanto mais próximos de 1 os valores se situarem, maiores níveis de concentração de renda 

podem ser identificados.  

Em 2010 o Distrito Federal teve o maior índice de Gini do rendimento mensal (0,634) em 

relação a outras Unidades da Federação, corroborando a avaliação dos resultados em relação aos 

dados de rendimento analisados anteriormente. Em 2000, também representava o maior valor no 

conjunto das Unidades da Federação (0,630). Nos dois casos os valores estão mais próximos dos 

estados do Nordeste e do Norte do país. Contudo, o aumento do índice em 2010 no Distrito Federal 

não acompanhou a tendência de queda verificada na maioria absoluta das Unidades da Federação 
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(somente Amazonas e Roraima apresentaram, junto com o Distrito Federal  um aumento no índice 

de Gini) de acordo com os resultados da amostra relativos ao tema Trabalho e Rendimento (IBGE, 

2010b/IBGE, 2000 ).  

 

5.Considerações finais 

O presente trabalho, ao apresentar e analisar alguns resultados concernentes ao rendimento 

nos Censos Demográficos, buscou fornecer subsídios metodológicos, sobretudo para os estudos 

associados à pobreza, desigualdade social e econômica, qualidade de vida que utilizam esta variável 

como base para os mesmos. Desta forma, podemos identificar no decorrer do texto alguns cuidados 

que devem ser levados em conta ao se trabalhar com este tipo de informação como o nível de 

desagregação espacial e o tipo de medida a ser utilizada. Em relação às medidas utilizadas, os 

resultados decorrentes  podem levar a conclusões bem diferenciadas, conforme vimos no caso deste 

estudo quando utilizamos medidas como a média e mediana, por exemplo. O trabalho aponta, desta 

forma, a responsabilidade do pesquisador na escolha da medida e/ ou estatística que irá utilizar em 

suas análises, bem como a importância de se estabelecer as limitações das medidas a serem 

utilizadas e a conveniência da sua aplicabilidade, segundo os objetivos dos estudos em questão.  

Outro aspecto que deve ser considerado diz respeito à metodologia utilizada no próprio 

Censo, envolvendo a descrição dos conceitos utilizados e a construção dos indicadores 

propriamente ditos, envolvendo a tabulação dos resultados. No caso analisado, a modificação de 

alguns conceitos, como família, por exemplo, no Censo de 2010 deve ser considerada ao se 

trabalhar com este tipo de informação.  

A exploração desta variável para este trabalho também possibilitou identificar algumas  

dificuldades no que se refere ao objetivo de se estabelecer comparações temporais e espaciais. Em 

relação ao aspecto temporal, ressaltamos as características associadas às variações da moeda no 

decorrer do tempo, inerentes não somente às oscilações da conjuntura nacional, bem como da 

internacional. Neste contexto, aspectos como as oscilações do câmbio, o aumento do salário 

mínimo, a inflação, a correção monetária e uma diversidade de índices também devem ser 

considerados. Acrescenta - se ainda a dificuldade  de relacionar os aumentos reais de salário ao 

poder de compra efetivo. Em relação às diferenças espaciais, vale destacar os fatores associados às 

variações regionais dos preços e do custo de vida em geral.  

 Quanto à escolha das cidades, também cabe salientar que, embora possam expressar 

situações mais gerais, quer para o Brasil ou para Regiões ou Unidades da Federação nas quais se 

inserem, possuem suas singularidades. Neste caso, de forma mais evidenciada podemos enquadrar 

Brasília. O fato de ao mesmo tempo ser Capital Federal, Unidade da Federação e município, além 

de cidade Planejada, destaca- a em muitos aspectos da Região na qual está inserida. De certa forma, 

pode estar associado a generalizações ou mitos que se estabelecem ao se considerar informações 

derivadas de medidas mais correntemente utilizadas com a média, por exemplo, ou índices mais 

utilizados e divulgados nas pesquisas e principalmente na imprensa, atribuindo para as mesmas 

situações privilegiadas no conjunto das cidades brasileiras.  

Considerando que a diferenciação socioespacial se estabelece em diversas escalas e em diversos 

níveis de complexidade, este trabalho também pode contribuir   para os estudos  que visem retratar 

as diferenças locais na escala regional.    
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