
 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA 

CURSO DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES 

 

 

 

 

 

 

DANIELE SOUSA DE ALMEIDA 

 

 

 

 

 

OS EFEITOS DO TEMPO DE DESLOCAMENTO NA OFERTA 

DE TRABALHO FEMININO NA REGIÃO METROPOLITANA 

DE GOIÂNIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APARECIDA DE GOIÂNIA 

2021 



ii 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA 

CURSO DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIELE SOUSA DE ALMEIDA 

 

 

 

 

OS EFEITOS DO TEMPO DE DESLOCAMENTO NA OFERTA 

DE TRABALHO FEMININO NA REGIÃO METROPOLITANA 

DE GOIÂNIA 

 

 

 

 

 

Monografia apresentada na disciplina de Trabalho de 

Conclusão de Curso da graduação em Engenharia de 

Transportes da Faculdade de Ciências e Tecnologia da 

Universidade Federal de Goiás. 

 

Orientador(a): Prof. Dr. Paulo Henrique Cirino Araújo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APARECIDA DE GOIÂNIA 

2021  



iii 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de identificação da obra elaborada pelo autor, através do Programa de Geração 

Automática do Sistema de Bibliotecas da UFG. 

 

 

 
Sousa de Almeida, Daniele 

Os efeitos do tempo de deslocamento na oferta de trabalho 
feminino na região metropolitana de Goiânia [manuscrito] / Daniele 
Sousa de Almeida, Paulo Henrique Cirino Araújo. - 2021. 

XLV, 45 f.: il. 

 
 

Orientador: Prof. Dr. Paulo Henrique Cirino Araújo. 
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade 

Federal de Goiás, Campus Aparecida de Goiânia, Engenharia de 
Transporte, Goiânia, 2021. 

Bibliografia. 
Inclui siglas, abreviaturas, símbolos, lista de figuras, lista de 

tabelas. 
 

1. Tempo de deslocamento. 2. Mobilidade Urbana. 3. Oferta de 
Trabalho. 4. Mulheres. 5. Gênero. I. Cirino Araújo, Paulo Henrique. 
II. Cirino Araújo, Paulo Henrique, orient. III. Título. 

 
 
 
 

CDU 625 



iv 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA 

CURSO DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIELE SOUSA DE ALMEIDA 

 

 

 

 

OS EFEITOS DO TEMPO DE DESLOCAMENTO NA OFERTA 

DE TRABALHO FEMININO NA REGIÃO METROPOLITANA 

DE GOIÂNIA 

 
 

 

Monografia apresentada na disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso da graduação em 

Engenharia de Transportes da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Federal de 

Goiás. 

 

 

Aprovada por: 

 

________________________________________ 

Prof. (a) Dr. Paulo Henrique Cirino Araújo 

 

_______________________________________________ 

Prof.(a) Msc. Poliana de Sousa Leite 

(Examinador Interno) 

 

_______________________________________________ 

Prof. (a) Dr. (a) (Nome do Examinador 2) 

(Examinador Interno) 

 

Data: ____/____/_____ 



v 

 

   

 

TERMO DE CIÊNCIA E DE AUTORIZAÇÃO PARA DISPONIBILIZAR VERSÕES 

ELETRÔNICAS DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO 

NO REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL DA UFG 

Na qualidade de titular dos direitos de autor, autorizo a Universidade Federal de Goiás 

(UFG) a disponibilizar, gratuitamente, por meio do Repositório Institucional (RI/UFG), 

regulamentado pela Resolução CEPEC nº 1204/2014, sem ressarcimento dos direitos autorais, 

de acordo com a Lei nº 9610/98, o documento conforme permissões assinaladas abaixo, para 

fins  de  leitura,  impressão  e/ou  download,  a  título  de  divulgação  da  produção  científica 

brasileira, a partir desta data. 

1. Identificação do Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação (TCCG): 

Nome completo do autor: DANIELE SOUSA DE ALMEIDA  

  

Título do trabalho: OS EFEITOS DO TEMPO DE DESLOCAMENTO NA 

OFERTA DE TRABALHO FEMININA DAS REGIÕES 

METROPOLITANAS BRASILEIRAS 

2. Informações de acesso ao documento: 

Concorda com a liberação total do documento [X] SIM [  ] NÃO1 

 

Assinatura do(a) autor(a)2 

Ciente e de acordo: 

  

Assinatura do(a) orientador(a) 2 Data: ___/___/___ 

1 
Neste caso o documento será embargado por até um ano a partir da data de defesa. A extensão deste prazo 

suscita justificativa junto à coordenação do curso. Os dados do documento não serão disponibilizados durante o 

período de embargo. Casos de embargo: 

• Solicitação de registro de patente; 

• Submissão de artigo em revista científica; 

• Publicação como capítulo de livro; 

• Publicação da dissertação/tese em livro. 

2 
A assinatura deve ser escaneada.  

FCT
Faculdade de Ciência e 

Tecnologia



vi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico esse trabalho à minha mãe 

Carme Lúcia de Sousa, 

que abdicou dos seus próprios sonhos 

para priorizar a minha 

educação. Obrigado por tudo!  



vii 

 

AGRADECIMENTOS 

Primeiramente à Deus, pela sua infinita bondade e por sempre me abençoar em todos os meus 

passos.  

À minha família, minha mãe Carme, minhas irmãs Denise e Letícia e minha sobrinha Ana Luiza, 

obrigado por serem o meu porto seguro nessa vida e por todo o apoio ao longo desses anos que 

me dediquei aos estudos. Vocês são a minha fonte de amor. Obrigado por acreditarem nesse 

sonho junto comigo, eu não conseguiria sem vocês.  

As minhas amigas de infância Fernanda, Laylla, Renata, Juliana e Rayza, obrigado por serem 

meu ponto de apoio independente da distância.  

Ao meu melhor amigo Felipe que sempre acreditou em mim.   

A UFG pela bolsa permanência ao longo dos anos, nos quais me proporcionaram frequentar um 

curso em período integral. Obrigado todos os servidores e funcionários terceirizados do Campus 

Aparecida por todas as conversas nos corredores e incentivos ao longo dos anos. 

Ao meu orientador Paulo Henrique Cirino por acreditar no meu trabalho e no meu potencial nos 

momentos em que duvidei de mim.  

Gratidão por todos os professores do curso de Engenharia de Transportes, que contribuíram para 

a minha formação profissional, em especial aos professores que me incentivaram no momento 

delicado da graduação: Alex, João Paulo Silva, Marcelo e Willer. E aos demais docentes do curso 

de Engenharia de Transportes, meus agradecimentos pela formação pessoal e profissional que 

me proporcionaram. 

Ao longo dos anos, encontrei nos meus amigos da faculdade uma verdadeira família, obrigado 

especial aos meus amigos: Adail, Paulo Júnio, Milena, Gabriela, Camila, Kamila. Sou muito 

grata por ter vocês em minha vida nos momentos mais tristes e mais felizes dentro e fora da 

universidade. 

Aos colegas da Faculdade como um todo, para todos aqueles que vierem depois de mim: 

acreditem nos seus sonhos por mais difíceis que possam parecer! 

 

 

 

 

 



viii 

 

RESUMO 

As cidades estão se tornando cada vez mais complexas, o grau de urbanização está cada vez 

mais alto e a concentração das atividades econômicas não está distribuída no espaço, o que leva 

a um maior tempo de deslocamento. Por questões sociais ligadas ao papel da mulher, tais como 

o tempo dedicado a afazeres domésticos, os cuidados integrais com os dependentes, a 

desigualdade salarial em relação aos homens, as mulheres tendem a ocupações de meio período 

ou ocupações informais próximas ao local de residência. Esse é um mecanismo pelo qual, 

diretamente, o tempo de deslocamento nos grandes centros urbanos afetam diretamente a oferta 

feminina de trabalho. O presente trabalho utilizou uma análise de regressão linear múltipla 

considerando as características de renda, escolaridade, idade, raça, estado civil e presença de 

filhos, características próprias dos deslocamentos das mulheres da região metropolitana de 

Goiânia e o quanto cada uma dessas características afetam o deslocamento casa-trabalho e a 

oferta de horas no mercado de trabalho. Os resultados do modelo indicam que o tempo de 

deslocamento é uma variável significativa, além disso, para mulheres que se deslocam mais de 

120 minutos diariamente, impacta de maneira negativa, cerca de 5,59% de oferta de horas de 

trabalho. Outras observações referem-se ao maior tempo e maior impacto na oferta de trabalho 

quando se é uma mulher não branca e sem concluir um curso superior. 

Palavras-chave: Tempo de deslocamento; Mobilidade urbana; Oferta de trabalho; Gênero. 
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ABSTRACT 

Cities are becoming more and more complex, the degree of urbanization is increasing and the 

concentration of economic activities is not distributed over space, which leads to longer travel 

times. Due to social issues linked to the role of women, such as time dedicated to household 

chores, comprehensive care for dependents, wage inequality in relation to men, women tend to 

part-time occupations or informal occupations close to their place of residence. This is a 

mechanism by which, directly, commuting time in large urban centers directly affects women's 

labor supply. This study used a multiple linear regression analysis considering the 

characteristics of income, education, age, race, marital status and the presence of children, 

characteristics of women's displacement in the metropolitan region of Goiânia and how much 

each of these characteristics affect displacement. home-work and the supply of hours in the 

labor market. The model results indicate that commuting time is a significant variable, in 

addition, for women who commute more than 120 minutes daily, it negatively impacts about 

5.59% of working hours. Other observations refer to the longer time and greater impact on the 

job offer when you are a non-white woman and without completing a college degree. 

Keywords: Travel time. Labor market. Hours offered. Women. 
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1 INTRODUÇÃO 

As cidades estão cada vez mais complexas, com um crescente grau de urbanização e uma 

concentração de atividades econômicas não distribuídas espacialmente, gerando, assim, um 

elevado tempo de deslocamento pendular (VASCONCELLOS, 2001). Existem evidências, na 

literatura sobre economia regional, dos efeitos positivos promovidos pelos centros urbanos nos 

rendimentos dos trabalhadores e de um crescente número de indivíduos em busca de 

oportunidades nas regiões metropolitanas, atraídos, há cerda de três décadas, por melhores 

condições de vida (ANDERSSON, BURGESS e LANE (2007).  

Evidências encontradas por Lameira (2016) confirmam um impacto positivo nas 

diferenças salariais entre as capitais brasileiras e as suas regiões metropolitanas, demonstrando, 

portanto, que o trabalhador pendular arca com elevados custos de deslocamento, em detrimento 

de menores custos de moradia. O estudo de Fernandes (2008) já havia comprovado a propensão 

com que trabalhadores aumentam horas marginais nos deslocamentos entre casa e trabalho em 

relação à ganhos salarias, e, em termos de estimativas, evidenciou que uma hora adicional 

nesses percursos ocorrem motivadas por uma compensação 7,4% na remuneração mensal.  

Uma das principais consequências do modelo urbano atual é a parte significativa da 

população que não possui renda suficiente de arcar com os custos envolvidas no processo de 

busca por trabalho, afetando, diretamente, a participação no mercado de trabalho e as condições 

de ocupação (MACHADO, et. al. 2015). Segundo Lago (2007), esse fenômeno pode ser 

classificado como “descentralização perversa”, uma vez que moradores de áreas periféricas 

apresentam pouca acessibilidade e uma menor taxa de participação no mercado de trabalho e, 

consequentemente, uma maior taxa de desemprego e informalidade.  

O tempo de viagem é uma das características mais estudadas na área de transporte urbano.  

De certa forma, isso reflete muitos dados sobre o assunto (O censo demográfico e outras 

pesquisas sobre transporte urbano geralmente contêm a pergunta sobre o Tempo de viagem 

entre casa e trabalho), mas há outras razões para se estudar o tema. O tempo de deslocamento 

está intimamente relacionado com o bem-estar das pessoas e diretamente relacionado com o 

padrão de vida das pessoas. O tempo que as pessoas passam no tráfego urbano é crucial para a 

cidade e a política de tráfego principalmente no caso de congestionamentos em horário pico. 

(PEREIRA, 2013).  

O tempo de viagem casa trabalho também tem sido ponto discutido para o entendimento 

sobre as formas de organização social e econômica do espaço urbano (ALONSO, 1964), é 

considerado um ponto fundamental para tomada de decisão das pessoas e firmas no que diz 
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respeito à localização de residência e empregos (GORDON, RICHARDSON E JUN, 1991; 

LEVINSON E KUMAR, 1997), além de ser apontado como indicador relevante para análises 

de desigualdade social (HANSON E JOHNSTON, 1985; CRANE, 2007).  

O desenvolvimento urbano no Brasil depende diretamente de políticas públicas de 

transporte e desenvolvimento urbano das cidades. Políticas essas que garantem a acessibilidade 

urbana, que é a facilidade com a qual pessoas de diferentes grupos sociais e diferentes rendas 

conseguem acessar oportunidades, como emprego por exemplo. Portanto, essas políticas 

possuem um papel importante para o funcionamento da economia e são essenciais para a 

redução na desigualdade de acessos a oportunidades (PEREIRA, 2020). Para Bertolini et al., 

(2005), Preston e Rajé, (2007) e Van Wee (2016) a melhoria da acessibilidade urbana deveria 

ser questão central no planejamento e na avaliação de políticas de transporte.  

Existem evidências na literatura especializada em transportes de que as algumas 

características demográficas são relevantes, entretanto, pouco se discute recortes de gênero, 

classe e raça, e o quanto esses recortes são determinantes no tempo de deslocamento entre casa 

e trabalho.  

Parte desta literatura se dedicaram a explicar como os diferentes padrões de deslocamento 

de acordo com gênero está atrelado aos afazeres domésticos. MACDONALD (1999). Por 

questões sociais ligadas ao papel da mulher o tempo dedicado a afazeres domésticos e cuidados 

com os dependentes tende a ser maior e por receberem salários menores do que os homens, isso 

impacta no deslocamento, que é inferior, a opção para as mulheres seria de empregos de meio 

período ou ocupações informais próximo ao local de residência (UTENG, 2011).  

Wasmer e Zenou (2002) descrevem que o tempo de deslocamento afeta negativamente a 

busca por emprego. Para Guttierrez e Vanommeren (2010) a segregação residencial tem efeitos 

negativos sobre a força de trabalho em mulheres casadas, mulheres possuem um poder de 

barganha menor, especialmente as mulheres com filhos.  

Além de uma segmentação de gênero e uma análise segmentando mulheres com base em 

raça e classe, faz-se necessário o estudo do impacto da presença ou não de filhos, dentre outras 

características próprias dos deslocamentos das mulheres e o quanto cada uma dessas 

características afetam o deslocamento e a escolha de permanência ou não no mercado de 

trabalho.  

A participação feminina no mercado de trabalho em todo o mundo vem crescendo desde 

os anos 70, a literatura nacional estuda esse fenômeno sobre diferentes perspectivas, Cavaleri e 

Fernandes (1998) destaca evidências do peso do gasto com transporte público maior em 

famílias chefiadas por mulheres. Gomide (2003) identificou um padrão de deslocamento 
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pendular, concluindo que em relação aos homens as mulheres possuem uma maior frequência 

de viagens, os deslocamentos são mais curtos em tempo e distância, há maior variabilidade de 

uso dos modais e uma maior dependência do transporte público.  

As mulheres são a maioria da população brasileira, e isso também é demonstrado no uso 

do transporte público nas maiores cidades do país, em estudo sobre mobilidade urbana realizada 

no Estado de São Paulo 59% das viagens em transporte coletivo é feita por mulheres na faixa 

etária de 18 a 29 anos. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE 

(2018) demonstram que proporção de trabalhadores em ocupação por tempo parcial ainda é 

maior entre as mulheres, ou seja, o estudo aponta que as mulheres se dedicam até 30 horas 

semanais para o mercado de trabalho, o que confirma e demonstra a relação com a 

predominância feminina nos cuidados de pessoas e afazeres domésticos.  

No Brasil há poucos estudos sobre a análise da questão da mobilidade urbana com base 

na abordagem teórica de busca de emprego considerando os efeitos do tempo de deslocamento 

de casa ao trabalho, que levam em consideração as diferenças de gênero e fazendo os devidos 

recortes de classe, raça, demográfica e características familiares, como a presença ou não de 

filhos.  

Portanto, após esta contextualização, esta pesquisa pretende responder se o tempo dos 

deslocamentos de casa ao trabalho é um fator determinante no número de horas de trabalho 

formal ofertadas por mulheres.  

Nesse sentido, esse trabalho propõem um estudo da mobilidade de gênero, com recortes 

salariais, escolaridade e outros aspectos socioeconômicos. Dentre eles citam-se as 

características de cor ou raça, a as características da maternidade e a presença ou o número de 

filhos, as características familiares, geográficas e específicas ao trabalho.  

De forma geral, este estudo tem como objetivo avaliar os efeitos do tempo dos 

deslocamentos na oferta de trabalho por mulheres, na Região Metropolitana de Goiânia. Em 

específico, o estudo desses efeitos sobre as horas trabalhadas por mulheres que atuam no 

mercado de trabalho, considerando os seguintes objetivos específicos: 

i. Verificar se esses efeitos são distintos sob aspectos de cor ou raça e escolaridade;  

ii. Identificar se essa relação é distinta quanto ao número de filhos; 

iii. Identificar se essa relação é significativa em distintos extratos salariais e/ou na 

condição de mulheres que vivem com seus cônjuges. 
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 Em termos de estrutura, este Trabalho de Conclusão de Curso está dividido em cinco 

capítulos.  

No primeiro capítulo é apresentado uma contextualização do tema, considerando os 

aspectos de mobilidade urbana e a importância do recorte de gênero no estudo dos 

deslocamentos nas principais metrópoles brasileiras.  

O segundo capítulo trata dos principais estudos identificados na literatura internacional e 

nacional que avaliaram a relação entre as características femininas no deslocamento entre casa 

e trabalho, além de apresentar as principais metodologias utilizadas para estudar essa respectiva 

relação.  

O capítulo três se dedica na descrição das etapas realizadas neste trabalho, bem como a 

metodologia específica, o modelo empírico e as variáveis que nele foram empregadas. 

O quarto capítulo quatro é composto pelos principais resultados, suas análises decorrentes 

e, por último, o quinto capítulo apresenta as considerações finais do trabalho.  

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

O tempo de deslocamento de casa ao trabalho tem se elevado substancialmente nas 

regiões metropolitanas brasileiras durante a última década, por esse motivo têm sido uma 

característica muito estudada na área de transporte urbano. Esse fenômeno tem implicações 

fortes sobre o bem-estar dos indivíduos, porém as consequências desse problema não se 

distribuem uniformemente entre a população (PERO, 2015).  

Por estar associado ao bem-estar das pessoas e estar diretamente relacionado aos níveis 

de congestionamento das cidades, o tempo gasto no transporte urbano pelas pessoas é de 

interesse central para as políticas urbanas e de transporte. Entretanto, os estudos publicados que 

analisaram as variações de tempo de deslocamento ou sua evolução ao longo do tempo, poucos 

se delimitaram as áreas metropolitanas ou de países subdesenvolvidos (PEREIRA,2013).  

Esse fenômeno está diretamente associado ao tipo de urbanização dos países, verificam-

se dificuldades na adaptação das teorias dos países desenvolvidos para os países 

subdesenvolvidos, que historicamente apresentaram processos de urbanização acelerado e 

retardatário ao mesmo tempo, como é o caso do México, Brasil e Argentina (RIVIÈRE D’ARC, 

2014). Embora trate-se de realidades distintas do Brasil, ou de outros países subdesenvolvidos, 

as discussões presentes na literatura internacional oferecem um ponto de partida interessante 

para avaliarmos os descolamentos (PERO,2015).  
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Como é o caso dos estudos de Levinson e Kumar (1994) que chegaram a tempo de 

deslocamentos estáveis nas cidades americanas, explicado pela teoria de que trabalhadores 

optavam por mudar de emprego ou de local de residência para reduzir o tempo de deslocamento. 

Entretanto, existem estudos que criticam essa teoria, afirmando que o existiriam dificuldades 

em mudar de localização, uma vez que o trabalhador está inserido em núcleo familiar, ou seja, 

sua escolha afeta outros membros de uma mesma família, além dos custos de transportes são 

considerados também os custos de terra e/ou alugueis em áreas próximas às contratações de 

emprego, o que impediria os trabalhadores, em especial aqueles de baixa renda, que morassem 

perto do seu local de trabalho (CERVERO e WU,1998).  

Esse segundo caso está mais concordante com a realidade brasileira, que apresentou uma 

piora nas condições de transporte urbano das principais áreas metropolitanas desde 1992, com 

aumento do tempo de deslocamento casa-trabalho (PEREIRA,2013). Além disso, em pesquisa 

realizada por Lameira (2016) que buscou a relação entre deslocamento e horas de trabalho, 

chegou à conclusão de que a base da mobilidade pendular é o motivado pelo trabalho e o 

trabalhado arca com os custos do deslocamento, em contrapartida de menores custos de 

habitação.  

A região metropolitana do Rio de Janeiro apresenta a maior média de tempo de 

deslocamento casa-trabalho do Brasil (CENSO, 2010), o que está relacionado ao grande 

número de movimentos pendulares, e em determinadas regiões uma grande participação no 

mercado informal. Uma vez que cerca de 30% dos trabalhadores gastam até 45 minutos no 

deslocamento casa-trabalho no mercado forma, e empreendedores e trabalhadores autônomos 

gastam em torno de 15 minutos. O que demonstra um aumento da imobilidade dos mais pobres, 

apresentando uma tendencia de isolamento territorial em regiões metropolitanas, quanto mais 

longe da oferta de emprego, menor é a acessibilidade e maior é a instabilidade de renda. 

(MIHESSEN,2014). Populações de baixa renda dos grandes centros urbanos brasileiros está 

sendo privada do acesso aos serviços públicos de transporte coletivo, o que agrava a exclusão 

social (GOMIDE,2003).   

Outra evidência refere-se a diferença de tempo de viagem entre casa e trabalho está 

relacionada com a estrutura espacial urbana, características de emprego, status socioeconômico 

dos trabalhadores e suas características sociodemográficas como sexo, idade e situação familiar 

(McLafferty e Preston, 1996; Levinson e Kumar, 1997; Giuliano e Narayan, 2003; Schwanen, 

Dieleman e Dijst, 2004; Crane, 2007; Susilo e Maat, 2007; Veneri, 2010). Além disso, 

características da estrutura urbana, como densidade demográfica, concentração de ofertas de 
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empregos e a dimensão territorial são fatores relacionados ao tempo médio que trabalhadores 

gastam em seus deslocamentos para o trabalho (PEREIRA,2013).  

Nos atributos pessoais, gênero e renda são apontados como importantes no tempo de 

deslocamento. Poucos estudos analisam as diferenças de tempo de viagem com base na renda 

e nível de gênero e seu comportamento ao longo dos anos e em diferentes regiões. Estudos 

realizados por McLafferty e Preston nos Estados Unidos (1996), Klein (2007), Crane e 

Takahashi (2009); Susilo e Maat (2007) salientam que a diferença no tempo de viagem entre 

homens e mulheres ainda existe, e essa diferença, na verdade, aumentou entre 1985 e 2005 

(Crane, 2007).  

Crane e Takahashi (2009) mostram que as diferenças de deslocamento entre homens e 

mulheres variam de acordo com a cor/raça e idade, sugerindo relações complexas. Ademais, 

chegaram em outras dados importantes que revelam que mulheres realizam viagens mais curtas 

quando comparado aos homens, tanto em tempo, quanto em deslocamento, essas viagens são 

relacionadas a crianças e a casa.  

Na literatura nacional, as tendências do tempo gasto pelos trabalhadores no Brasil em 

seus deslocamentos casa-trabalho variam de acordo com o nível de renda e o sexo. Fernandes 

(2018) apresentou resultados analisando os cenários brasileiros considerando um recorte de 

gênero, que indicam que ser mulher tem um impacto negativo na inserção no mercado de 

trabalho, que filhos afetam negativamente a seleção de emprego e, por outro lado, tem impacto 

positivo no deslocamento, já mulheres solteiras e com filhos possuem um menor poder de 

negociação de salários.  

É possível identificar que as diferenças de deslocamentos variam – espacialmente – entre 

as principais regiões metropolitanas do país, apresentando uma limitação nos estudos já 

realizados. Além disso, não existe um consenso no tipo de método utilizado, apenas um fator 

em comem quando a fonte de dados utilizadas, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílio – PNAD, uma vez que no Brasil não existe uma pesquisa a nível nacional concebida 

para fins de análise de estudo do transporte urbano e por tanto associar a variável tempo de 

viagem em deslocamentos com as demais características individuais. No entanto, é a única 

pesquisa em nível nacional que possui informações sobre tempo de deslocamento entre casa e 

trabalho dos indivíduos que estão inseridos no mercado de trabalho (PEREIRA, 2013). 

O Quadro 2.1 apresenta uma síntese da literatura consultada. 



Os efeitos do tempo de deslocamento na oferta de trabalho feminino na região metropolitana de Goiânia 
 

Trabalho de Conclusão de Curso Curso de Engenharia de Transportes Universidade Federal de Goiás 7 
 

Quadro 2.1. Resumo das evidências sobre a relação entre deslocamento e outras características demográficas e sociais. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

Autor Ano Região Método Fonte de Dados Resultados 

 

FERNADES, J.G., et al. 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

Regiões Metropolitanas Brasileiras 

 

 

 

 

 

Estratégia de Roodman 

 

 

 

Censo 2010 

 

 

Uma hora a mais de deslocamento é 

compensada por um aumento de 7,4% no 

salário e o impacto do tempo de 

deslocamento no salário é subestimado; 

Ser mulher tem um impacto negativo, porém 

se casada esse efeito é menor e filhos afetam 

negativamente a seleção de emprego e, por 

outro lado, tem impacto positivo no 

deslocamento; 

 

ARAUJO, V.F. e RIBEIRO, E.P. 

 

 

 

2001 

 

 

 

Regiões Brasileiras 

 

 

Índice de Dissimilaridadee de 

Ducan&Ducan 

Índice de Dissimilaridade Padronizado por 

tamanho 

 

 

 

 

 

PNAD 1995 

 

 

 

 

Mulheres solteiras com filhos tem o menor 

poder para negociação do salário. 

Diferença de salário ocorre dentro da mesma 

ocupação e diferença de atributos produtivos 

parcela muito pequena de diferença salarial; 

40% da força de trabalho feminina deveriam 

ser realocadas para eliminar sua super ou 

sub-representação em determinadas 

ocupações. 

 

CAVALERI, C.H. e FERNANDES, R. 

 

 

 

1998 

 

 

 

Regiões Metropolitanas Brasileiras 

 

 

Equação de salário 

Mínimos quadrados; 

Correlação 

 

 

PNAD 1989 

 

 

Salários de homens são superiores aos das 

mulheres e salários dos indivíduos de cor 

branca são superiores aos de cor preta e 

parda. 

 

CRANE, R. 

 

 

1978 

 

 

 

 

 

EUA 

 

 

 

 

 

 

 

Análise descritiva de dados em painel 

 

 

 

 

 

 

 

AHS  2005 

 

 

 

 

Mulheres fazem mais viagens curtas (em 

tempo e distância) e fazem viagens 

relacionadas a crianças e a casa 

Mulheres que usam transporte público 

gastam duas vezes mais tempo que aquelas 

que usam carro. 

 

LAMEIRA, V.C. 

 

 

2010 

 

 

Rio de Janeiro e São Paulo 

 

 

Abordagem hierárquica 

 

 

Censo 2010 

 

Diferencial salarial com base na mobilidade 

pendular por motivo de trabalho. O 

trabalhador pendular arca com o custo de 

deslocamento 
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Desde 1970, o aumento da participação feminina no mercado de trabalho resultou em 

uma das mais importantes transformações sociais já ocorridas. A população economicamente 

ativa feminina cresceu 260% entre 1970 e 1990. Esse movimento tem sido analisado, sob 

diversas perspectivas na literatura econômica recente no Brasil. De maneira geral, as evidências 

sugerem que essa inserção tem se caracterizado por acentuadas diferenças em termos de 

rendimentos (Araujo e Ribeiro (2001); Cavalieri e Fernandes (1998)). De acordo com dados da 

PNAD do IBGE, o rendimento médio feminino era apenas 57% do masculino em 1990 e de 

41% em 1995.  

Apesar dos avanços das décadas anteriores, as barreiras para as mulheres entrarem no 

mercado de trabalho se mostram presente, os dados anteriores sugerem que as brasileiras 

atingiram um “teto” de participação difícil de ser ultrapassado, entre 1995 e 2015 a participação 

pouco oscilou, indicando que ainda quase metade da população feminina economicamente ativa 

está fora do mercado de trabalho. Aquelas que entram no mercado de trabalho se deparam com 

algumas barreiras para encontrar uma posição. 

O índice de Desenvolvimento de Gênero (IDG) apontou que as mulheres no Brasil 

estudam mais, com uma média de anos de estudo maior, porém possuem uma renda 41,5% 

menor que os homens. As mulheres são discriminadas no mercado de trabalho, uma vez que 

mesmo igualmente qualificadas para um cargo, recebem pagamento inferior no desempenho de 

uma mesma função, o que se denomina na literatura de discriminação salarial. Como pode ser 

analisado na Figura 2.2: 

Figura 2.1. Desigualdade de Gênero (Renda nacional per capita) 

Fonte: PNUD - ONU (2019).  

Infográfico elaborado pela autora. 
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Existe ainda a segregação ocupacional, no qual implica que homens e mulheres sejam 

segregados em diferentes ocupações, mas também que as ocupações nas quais as mulheres estão 

concentradas sejam mal remuneradas. O estudo realizado pelo IBGE aponta que 37,4% das 

mulheres brasileiras ocupam algum cargo de gerência, seja como diretora ou gerente. O dado 

faz referência ao ano de 2019 e apresenta uma queda de 1,7% em relação ao registrado 

anteriormente, em 2016, que ilustra bem o cenário de segregação ocupacional.  

Tanto as mulheres brancas como as negras têm mais anos de estudo que os homens 

brancos e negros respectivamente, porém isso não garante a elas melhor participação no 

mercado de trabalho. O acesso às oportunidades e às maiores rendas segue a seguinte ordem: 

homens brancos, mulheres brancas, homens negros e mulheres negras. Em 2015, a taxa de 

desemprego entre as brasileiras negras em idade ativa era o dobro da taxa encontrada entre 

homens brancos e apenas pouco mais da metade delas participava do mercado de trabalho 

O Retrato das Desigualdades de Gênero e Raça apresenta a série histórica de resultados 

do cruzamento das variáveis de sexo, raça/cor e renda, acompanhadas entre 1995 e 2015. Eles 

mostram que as maiores desigualdades na distribuição dos trabalhos reprodutivos, dificuldades 

de entrada e permanência no mercado de trabalho formal e, consequentemente, as rendas mais 

baixas, recaem sobre mulheres negras. 

Segundo o relatório, o número de lares chefiados por mulheres aumentou 

significativamente no Brasil nos últimos 20 anos, especialmente nas áreas urbanas. Em 1995, 

cerca de 25% dos domicílios urbanos tinham mulheres como responsáveis, enquanto em 2015 

essa proporção foi de 43%. 

As famílias chefiadas por mulheres não são somente aquelas nas quais não há presença 

masculina, em 34% delas há a presença de um cônjuge. Por um lado, essa ampliação do número 

de famílias chefiadas por mulheres possa parecer uma mudança no padrão de comportamento 

social, demonstrando maior aceitação de modelos menos tradicionais de família. Por outro lado, 

é elevado o número de famílias em que as mulheres não têm cônjuges e têm filhos, e nesses 

casos, tais famílias se encontram em maior risco de vulnerabilidade social, uma vez que a renda 

média das mulheres é inferior ao dos homens.  

Segundo a Organização Internacional do Trabalho, os trabalhadores domésticos 

representam parte importante da força de trabalho global, mas constituem-se em um grupo 

particularmente vulnerável. Essa vulnerabilidade também se reflete na renda das mulheres. Em 

2015, a renda da trabalhadora doméstica negra correspondia a 88% do valor do salário-mínimo 

e a 84% da renda média das trabalhadoras domésticas brancas. O trabalho doméstico é a 

ocupação de 18% das brasileiras negras. 
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Ainda de acordo com o Retrato das Desigualdades de Gênero e Raça, em 2015, as 

mulheres brasileiras trabalharam, em média, 7,5 horas a mais que os homens por semana. Elas 

gastaram 25 horas por semana em média com os trabalhos domésticos enquanto os homens 

dedicaram apenas 10 horas do seu tempo para essas atividades. Os dados do estudo revelam 

também que quanto menor a renda, maior é a desigualdade entre mulheres e homens em relação 

ao tempo dedicado para o trabalho doméstico.  

É importante ressaltar que exercer atividade remunerada não afeta as responsabilidades 

assumidas pelas mulheres com as atividades domésticas, apesar de reduzir a quantidade de 

horas dedicadas a elas. As mulheres ocupadas continuam se responsabilizando pelo trabalho 

doméstico não-remunerado.  

O acúmulo de funções pelas mulheres resulta no que ficou conhecido como tripla jornada 

de trabalho, que inclui as atividades relativas ao trabalho remunerado, trabalho doméstico não 

remunerado e os cuidados com família nuclear e estendida. Esse conceito, entretanto, não deixa 

de ser uma simplificação da divisão do trabalho, pois muitas vezes as mulheres ocupam seu 

tempo com outras atividades, como os estudos, por exemplo. 

Os deslocamentos feitos para acompanhar e cuidar de outras pessoas são chamados de 

“mobilidade do cuidado”. Eles incluem idas aos serviços de educação, saúde, visitas a parentes 

ou amigos, saídas para atividades de lazer, enfim, quaisquer viagens nas quais uma pessoa, seja 

criança, idosa ou com alguém com saúde debilitada, por exemplo, precisa ser acompanhada por 

outra pessoa. Em geral, recai sobre às mulheres e mães a grande maioria desses deslocamentos.  

A presença de um filho ou enteado pequeno, com idade entre cinco e nove anos, é o fator que 

mais impacta o padrão de mobilidade das mulheres, segundo a pesquisa de origem e destino da 

região metropolitana de São Paulo.  

Nesse sentido, a localização das escolas, postos de saúde e hospitais têm grande efeito 

sobre a mobilidade e o padrão de viagens das mulheres, que nem sempre conseguem realizar 

todos os deslocamentos desejados.  

Os deslocamentos das mulheres que se encontram nesse cenário de obrigações com as 

atividades de cuidado e exercem atividade remunerada não obedecem ao movimento pendular 

para as quais foram desenhados os sistemas de transportes. Seus deslocamentos estão 

distribuídos de maneira mais heterogênea, tanto em relação aos dias e horários quanto aos 

destinos, e são definidos em grande parte por esta desigualdade na divisão sexual do trabalho.  

A manutenção da divisão do trabalho doméstico baseada em gênero segue 

responsabilizando as mulheres pela maior parte das tarefas do trabalho reprodutivo. Assim, 

mulheres que precisam conciliar uma ocupação remunerada com os afazeres domésticos e com 
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tarefas de cuidados, acabam buscando empregos de tempo parcial ou o mercado de trabalho 

informal, sujeitando se a trabalhos com remunerações mais baixas e instáveis. 

Após essa revisão bibliográfica, analisou-se uma lacuna no que diz respeito a relação de 

outros fatores além do gênero, quais características impactam no tempo de deslocamento e 

como esses tempos de deslocamento variam de acordo com a raça, o nível de renda, a presença 

de filhos, a estrutura familiar ou o grau de escolaridade.  

Neste Contexto, cabe ressaltar que os trabalhos que analisaram a relação do tempo de 

deslocamento e mercado de trabalho, utilizaram diferentes metodologias, como demonstrado 

no Quadro 2.2. 

Quadro 2.2. Metodologias utilizadas em trabalhos anteriores.  

Autor Ano Fonte de Dados Método 

FERNADES, J.G., et al. 2018 Censo 2010 Estratégia de Roodman 

ARAUJO, V.F. e RIBEIRO, E.P. 2001 PNAD 1995 

Índice de Dissimilaridadee de 

Ducan&Ducan/ 

Índice de Dissimilaridade 

Padronizado por tamanho 

CAVALERI, C.H. e FERNANDES, R. 1998 PNAD 1989 
Equação de salário/Mínimos 

Quadrados/Correlação 

CRANE, R. 1978 AHS 2005 
Análise descritiva de dados em 

painel 

LAMEIRA, V.C. 2010 Censo 2010 Abordagem hierárquica 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

 

No caso dos EUA em estudo realizado por Crane (1978) fica evidente a existência de 

dados de deslocamentos mais robusto de toda a população, com o denominado dado em painel, 

mostrando a evolução ao longo dos anos e podendo servir de estudos mais aprofundados na 

literatura quanto as características sociais e espaciais e comparar com diferentes regiões do país. 

Ainda segundo o quadro 2, fica evidente que as pesquisas brasileiras utilizam dados do 

Censo Demográfico ou do IBGE, entretanto, fica ainda mais evidente que não existe um 

consenso na literatura nacional a respeito da metodologia aplicado, o que varia de acordo com 

o enfoque de cada pesquisa. Pesquisas de revisão e análise mais simples utilizam apenas de 

uma análise descritiva e pesquisas na área econômica utiliza de estratégias econômicas variadas 

conforme o objetivo de cada pesquisa. Até mesmo aquelas que buscam relacionar apenas o 

tempo de deslocamento e o mercado de trabalho utilizam estratégicas econométricas distintas. 
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3 METODOLOGIA 

Nesta seção são apresentados os procedimentos metodológicos, mostrando os fluxos de 

cada etapas, em seguida, de acordo com a revisão metodológica realizada na seção anterior, 

fez-se a proposição de um modelo empírico, e por último a descrição dos dados e fontes dos 

dados. 

3.1 ESTRUTURAÇÃO DA METODOLOGIA  

O desenvolvimento deste trabalho é composto por um fluxo de etapas conforme ilustrado 

na Figura 3.1.  

Figura 3.1: Fluxo de etapas da metodologia.  

Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

 

Conforme a Figura 1 a pesquisa está dividida em 3 etapas, que são subdivididas conforme 

tópicos, na revisão de literatura encontrou-se as principais variáveis utilizadas a respeito do 

deslocamento. Conforme levantamento identificou-se a lacuna em relação algumas variáveis 

relacionadas a gênero, raça, renda, presença de filhos, entre outras que serão abordadas nesse 

estudo para explicar a influência no tempo de deslocamento e nas horas ofertadas. As variáveis 

que serão utilizadas para avaliar a influência no tempo de deslocamento e consequentemente 

nas horas de trabalho ofertadas, estão ilustradas na Figura 3.2. 

 

 

 

 

• VariáveisEstudo da 
Literatura

• Coleta de 
Dados

• Tratamento 
estatístico

Análise 
Preliminar

• Estimação 
dos modelos

• Análise dos 
efeitos 

marginais

Análise 
empírica



Os efeitos do tempo de deslocamento na oferta de trabalho feminino na região metropolitana de Goiânia 
 

Trabalho de Conclusão de Curso Curso de Engenharia de Transportes Universidade Federal de Goiás 13 
 

 

Figura 3.2: Variáveis que afetam o tempo de deslocamento e horas trabalhadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

 

Para essa análise de variáveis serão utilizados dados do Censo Demográfico 2010. O 

tratamento estatístico envolve as variáveis para aquelas mulheres que se encontravam no 

mercado de trabalho no momento da pesquisa, pois apenas as mulheres empregadas possuem 

dados de horas trabalhadas e tempo de deslocamento. 

  Definido estas variáveis, a análise empírica consiste na estimação de modelos 

estatísticos para analisar a relação e o impacto dessas variáveis na oferta de horas trabalhadas 

por mulheres no mercado formal, e validar esses estimadores, isto é, apurar a significância de 

cada variável no modelo. Por fim, serão calculados os efeitos marginais de outras variáveis ora 

não mencionadas nesse estudo, mas que ainda podem influenciar a variável horas trabalhadas. 

Assim, o modelo poderá ser utilizado para controle de políticas públicas mais adequadas 

conforme a característica a variável que mais afeta na oferta de horas de trabalhadoras para 

além do tempo de deslocamento. 
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3.2 MODELO EMPÍRICO 

Essa seção é dedicada ao detalhamento do modelo econométrico básico e os seus 

procedimentos de estimação, bem como sua especificação e relação com as variáveis elegidas. 

Em consideração a natureza dos dados, por se tratar de variáveis quantitativas contínuas, 

como é o caso da oferta de horas trabalhadas e, para entender a influência do tempo de 

deslocamento e outras variáveis, o modelo empírico proposto recai sobre as técnicas de 

regressão linear múltipla. Segundo Gujarati (2019), o modelo de regressão mais simples 

possível é o de duas variáveis, uma dependente e apenas uma explanatória. No caso desse 

estudo será adotada a regressão linear múltipla, ou seja, modelos lineares nos parâmetros, 

podendo ou não ser lineares nas variáveis. Dessa forma, neste estudo, o modelo proposto terá a 

seguinte especificação: 

𝐻𝑇𝑖 =  𝛿𝑇𝑖 + 𝛼𝑆𝑖 +  𝛽
𝑘

𝑀𝑖𝑘 +  𝛾
𝑙
𝐷𝑖𝑙 + 휀𝑖                                              (1) 

 

Em que 𝐻𝑇𝑖 é caracterizada como a variável dependente e expressa o número de horas de 

trabalho ofertadas pela i-ésima mulher; 𝑆𝑖 é uma variável independente e representa os salários 

recebidos; 𝑇𝑖 também se configura como uma variável explanatória e expressa o tempo de 

deslocamento no trajeto casa-trabalho; 𝑀𝑖𝑘 é um conjunto de variáveis que descrevem as 

mulheres do ponto de vista socioeconômico; 𝐷𝑖𝑙 é um conjunto dummies ou variáveis binárias 

que caracterizam as mulheres quanto ao local de residência nas regiões metropolitanas e a 

Unidade da Federação (UF) de origem; e 휀𝑖 é um termo de erro aleatório que reúne um conjunto 

de variáveis não-observáveis. 

Além disso, explica-se também que 𝛽𝑘 é um conjunto de estimadores capazes de captar 

as variações das características específicas às mulheres sobre as horas de trabalho ofertadas. 

Ainda, em termos explicativos, 𝛼 é um parâmetro que explica a magnitude com que as horas 

de trabalho ofertadas estão relacionadas aos salários obtidos. Da mesma forma, 𝛾𝑙 representa 

um conjunto de estimadores que explicam os efeitos específicos de residência das mulheres e, 

por último, 𝛿 é o estimador que expressa o impacto do tempo de deslocamento no número de 

horas de trabalho ofertadas pelas mulheres. Esse último estimador é o mais importante nesta 

especificação e cumpre com o principal objetivo desta pesquisa, avaliar a magnitude com que 

o tempo de deslocamento afeta a participação das mulheres no mercado de trabalho e será 

interpretado como um efeito marginal. Vale ressaltar, ainda, que alguns fatores incluídos em 

𝑀𝑖𝑘 serão testados como instrumentos nesta regressão, permitindo, assim, avaliar possíveis 
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heterogeneidades dos efeitos do tempo de deslocamento. Esses recortes, tradicionalmente 

utilizados na literatura vigente, permitirão testar os propósitos específicos deste trabalho. 

De acordo com Gujarati (2019), para estimar os parâmetros desta regressão será utilizado 

o método dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO). O princípio do método é minimizar a 

soma dos quadrados residuais e proporcionar estimativas pontuais, não-tendenciosas e de 

variância mínima para 𝛽�̂�, �̂�, 𝛾�̂� e 𝛿. Alguns aspectos de ajuste deste modelo de regressão serão 

verificados, tais como padrões de heterocedasticidade e multicolinearidade. Para avaliar a 

ausência de Heterocedasticidade será utilizado o teste formal de White e, para a 

multicolinearidade, um conjunto de estimativas de correlação entre as variáveis explanatórias.  

De posse de estimativas não viesadas e tratadas as propriedades de ajuste do modelo de 

regressão, as estimativas 𝛽�̂�, �̂�, 𝛾�̂� e 𝛿 serão submetidas a testes individuais de significância 

estatística. Assim, cumprida essa rotina, o seguinte efeito marginal será interpretado: 

𝑑𝐻𝑇
𝑑𝑇𝑖

⁄ =  �̂�    ;     �̂� < 0                                               (2) 

Em que �̂� expressa o a variação média no número de horas trabalhadas por mulheres em 

relação a variações marginais no tempo de deslocamento casa-trabalho. Espera-se que essa 

estimativa, de acordo com a revisão de literatura, seja negativa e reflita a renúncia por horas 

trabalhadas em detrimento de maiores deslocamentos urbanos. 

3.3 DADOS E FONTE DOS DADOS 

Os dados utilizados no presente estudo são do Censo Demográfico de 2010 realizado pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O censo constitui a principal fonte de 

referência quando o assunto é sobre as condições de vida da população em todo o país, com os 

resultados possibilitam uma análise das características socioeconômicas da população 

brasileira. Os dados do Censo não foram construídos para discutir especificamente a questão de 

mobilidade de gênero, e diferente de outros países, o Brasil não possui pesquisas a nível 

nacional sobre transportes, entretanto, o censo possibilita uma fonte de dados de características 

socioeconômicas da população brasileira e por consequência características do objeto de 

estudo, mulheres no mercado de trabalho e seus deslocamentos nas regiões metropolitanas 

brasileiras.  

  O censo é conduzido através de entrevista presencial, e a metodologia de amostra no 

censo de 2010 utilizou-se de frações diferentes das usadas anteriormente, variando conforme o 

número de habitantes de dos municípios, em função da facilidade operacional, de aplicação e 

de controle.  seleção é aleatória, independente em cada setor censitário, de acordo com a fração 
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amostral definida para o município, e de forma que seja espalhada geograficamente por toda a 

extensão do setor censitário. Os resultados são segmentados de acordo com temas que são 

divididos em: variáveis geográficas, variáveis do registro do domicílio e variáveis do registro 

de emigração internacional, variáveis de registro de mortalidade e variáveis de registro de 

pessoas.  

  As variáveis de registro de pessoa são de interesse dessa pesquisa, por ter os seguintes 

subtemas: região geográfica, região metropolitana, sexo, idade, coe ou raça, escolaridade, 

estado civil, natureza da união, trabalho remunerado, ocupação, atividade, rendimentos brutos, 

horas trabalhadas habitualmente por semana, o tempo habitual gasto de deslocamento de sua 

casa até o trabalho, quantidade de filhos, composição familiar, entre outras variáveis.  

   As perguntas referentes das variáveis-chave deste estudo, foram originalmente 

construídas pelo IBGE, podendo ser categóricas ou não. Nesse sentido, o Quadro 3 exemplifica 

as variáveis que serão empregadas nessa pesquisa e uma breve descrição: 

Quadro 3.1: Variáveis que serão empregadas nessa pesquisa. Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

Sigla Nome da Variável Descrição 

𝐻𝑇 Horas trabalhadas 
Variáveis contínua que expressa o número de 

horas trabalhadas em empregos formais. 

𝑇 Tempo de deslocamento 
Variáveis contínua número de horas gasto com o 

deslocamento entre casa-trabalho. 

𝐷𝑖𝑁 Dummy regional 

 Variável binária que assume valor idêntico a 1 se 

a mulher reside numa determinada região e, caso 

contrário, valores iguais a zero. 

𝑀𝑖𝑁𝐹 Número de Filhos 
Variável discreta que expressa o número de 

filhos de uma mulher; 

𝑀𝑖𝑆𝑜𝑙𝑡 Estado Civil 

Variável binária que assume valores idênticos a 1 

se a mulher for solterias e, caso contrário, valores 

iguais a zero. 

𝑆𝑖 Salários 
Valores salariais auferidos por mulheres no 

exercício profissional, expresso em reais. 

   

As variáveis selecionas no Quadro 3 são aquelas apontadas na literatura como variáveis 

que podem explicar a relação com a oferta de horas trabalhadas de mulheres no mercado de 

trabalho formal. Portanto, o modelo é composto por essas 5 variáveis, incluindo ainda a variável 

de tratamento T, que representa as horas gastas no deslocamento, dessa forma medirá o efeito 

marginal sobre a oferta de horas de trabalho. É importante ressaltar que embora o censo possua 

informações sobre essas variáveis, foi realizado uma análise empírica de acordo com critérios 

preestabelecidos para uma amostragem e refinamento da base de dados.  

Utilizou-se uma amostragem para a Região Metropolitana de Goiânia, o tipo de recorte 

foi feito para analisar o comportamento de mulheres, que no momento da coleta de dados 
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realizadas pelo IBGE declararam atividades laborais e recebendo rendimentos dessa ocupação 

principal, além disso, declararam realizar deslocamentos diárias para essas atividades.  

3.4 ÁREA DE ESTUDO 

O foco deste trabalho está nas trabalhadoras que residiam na região metropolitana de 

Goiânia, regulamentada pela Lei Complementar º 78, de 25 de março de 2010, na qual é 

composta por 20 municípios, sendo eles: Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia, Aragoiânia, 

Bela Vista de Goiás, Bonfinópolis, Brazabrantes, Caldazinha, Caturaí, Goianápolis, Goianira, 

Goiânia, Guapó, Hidrolândia, Inhumas, Nerópolis, Nova Veneza, Santo Antônio de Goiás, 

Senador Canedo, Terezópolis de Goiás e Trindade, conforme o mapa de localização abaixo: 

 

Figura 3.3: Mapa de localização da Região Metropolitana de Goiânia 

Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 
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Tabela 3.1: Características dos municípios da Região Metropolitana 

Município da Região 

Metropolitana 
População 

Área total 

(Km2) 

PIB per capita 

(2008) 

Abadia de Goiás 6.876 146,8 7 460 

Aparecida de Goiânia 455.657 288,3 22 349 

Aragoiânia 10.308 218,183 10 709 

Bela Vista de Goiás 29.975 1275,849 17 152 

Bonfinópolis 9.706 123,427 9 177 

Brazabrantes 3.703 123,072 29 765 

Caldazinha 3.804 249,691 13 477 

Caturaí 5.070 205,078 13 552 

Goianápolis 11.231 169,013 18 676 

Goiânia 1.516.113 728,841 31 819 

Goianira 44.289 212,552 9 668 

Guapó 14.209 517,255 7 712 

Hidrolândia 21.706 953,729 14 273 

Inhumas 52.866 613,349 11 254 

Nerópolis 29.850 204,217 16 623 

Nova Veneza 9.853 123,377 11 962 

Santo Antônio de Goiás 6.283 132,805 21 479 

Senador Canedo 115.371 248,291 24 459 

Terezópolis de Goiás 8.043 106,913 25 325 

Trindade 127.599 710,328 16 276 

Fonte: Resultados da pesquisa (2021) 

 

 A tabela 3.1 apresenta alguns dados descritivos da região metropolitana de Goiânia, na 

qual se observa diferenças significativas em termos de tamanho populacional e de território, 

densidade demográfica e produto interno bruto (PIB) per capita. Em termos populacionais, por 

exemplo, Goiânia é mais de quatrocentas vezes maior do que Brazabrantes, o município com 

menor número de habitantes da região metropolitana. Em contrapartida é a segunda mais rica, 

ficando atrás apenas da Capital. Em linhas gerais, as cidades mais próximas de Goiânia tendem 

a ser mais ricas e a apresentar maiores níveis de densidade demográfica, além dessa relação 

econômica, um número alto de deslocamento pendular, principalmente entre os munícipios de 

Aparecida de Goiânia, Goianira, Senador Canedo e Trindade.  
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4 RESULTADOS 

Nesta seção, incialmente, têm-se uma breve descrição dos dados utilizados, os dados 

utilizados no presente estudo são do Censo Demográfico de 2010 realizado pelo IBGE. A 

seguir, apresentam-se as estimativas das principais variáveis, em específico, o efeito do tempo 

de deslocamento sobre o número de horas ofertadas para as mulheres da região metropolitana 

de Goiânia. Portanto, essa parte do trabalho está seccionada em duas subseções. 

4.1 ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS 

A amostra utilizada nas análises empíricas restringe-se a mulheres que trabalhavam no período 

de 25 a 31 de julho de 2010. A amostra utilizada nas análises estava interessada apenas nas 

mulheres da região metropolitana de Goiânia.  Além disso, a amostra restringe-se a mulheres 

que respeitam alguns critérios, como: (i) idade entre 15 e 65 anos, considerada a idade ativa; 

(ii) mulheres com até 9 filhos; (iii) renda anual total na ocupação de até R$100.000,000. 

Após os recortes citados, o número de observações representava 87,68% da amostra 

apresentavam uma idade média das mulheres estudadas de 37,48 anos. A Tabela 4.1 representa 

a participação total de cada idade antes do recorte de idade ativa, e a Figura 4.1 o histograma 

com frequência de cada idade após o recorte.  

Figura 4.1: Histograma com a idade das mulheres da amostra. 

 Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 
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Para fins de controle estatístico, buscando uma amostra mais próxima da realidade e 

excluindo outliers, foram considerados apenas renda total na ocupação principal de 1 a 100.000 

reais de valor de rendimento bruto mensal, além disso, a renda total agregada foi considerada, 

portanto, a renda inclui os ganhos do cônjuge, se houver, caracterizando, portanto, uma renda 

média total de 2.372,49 reais. 

Como a presença de filhos pode ser um determinante importante nas decisões de 

deslocamento e oferta de trabalho, foi analisada essa variável para mulheres que declararam ter 

de zero a nove filhos no total. A Tabela 4.1. representa o número de filhos totais das mulheres 

estudadas, 90,57% das mulheres tinham até 4 filhos, numa amostra de 31.274 mulheres, a média 

de filhos corresponde apenas a 1,67 filhos. Podemos ainda observar uma grande parte da 

amostra que não possui nenhum filho. 

 

Tabela 4.1: Número de filhos das mulheres da amostra. 

Nº de Filhos Frequência Percentual Acumulado 

0 10306 32,95 32,95 

1 3774 12,07 45,02 

2 8970 28,68 73,70 

3 5276 16,87 90,57 

4 1578 5,05 95,62 

5 614 1,96 97,58 

6 336 1,07 98,66 

7 196 0,63 99,28 

8 112 0,36 99,64 

|9 112 0,36 100   

Fonte: Resultados da pesquisa (2021) 

 

Segundo a literatura discutida anteriormente, para um dado tempo médio, os 

deslocamentos podem ser caracterizados por diferenças consideráveis nas distâncias 

percorridas ou nos modais escolhidos. O ideal seria analisar esses indicadores para a região de 

estudo, entretanto, as pesquisas nacionais não contêm informações acerca do tipo de transporte 

e da distância percorrida. A pergunta referente ao tempo médio de deslocamento pendular, 

variável-chave desse estudo, originalmente construída pelo IBGE, é uma variável categórica, 

dividida nos seguintes intervalos: (i) até cinco minutos; (ii) de seis a trinta minutos; (iii) entre 

trinta minutos e uma hora; (iv) entre uma e duas horas; e (v) duas horas ou mais. Todas as 

categorias se referem apenas a um dos trechos casa-trabalho, e não ida e volta. No cálculo do 
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tempo médio de deslocamento em minutos, optou-se por utilizar apenas os deslocamentos da 

última categoria, entre uma e duas horas, para entender os casos críticos, de mulheres que 

gastavam muito tempo deslocando-se e avaliar o quanto os outros critérios de controle poderiam 

afetar a oferta de horas de trabalho, para além do tempo de deslocamento. Além disso, podendo 

permitir a comparação com outros estudos sobre o tema que utilizam dados da PNAD, e possui 

a categoria aberta de tempos de deslocamento divididas entre: 15, 45, 90 e 120 minutos. 

No Censo, o tempo de deslocamento existe apenas para pessoas ocupadas e que declararam 

fazer viagens diárias de casa direto para o local de trabalho. Foram incluídas dummies, para 

mulheres que se deslocavam mais de 120 minutos e para aquelas que deslocavam menos que 

isso, sendo a amostra representada por 87,53% de mulheres declararam deslocarem-se mais que 

120 minutos no trajeto casa trabalho, conforme Tabela 4.2: 

 

Tabela 4.2:Tempo de deslocamento das mulheres da amostra. 

Tempo de Deslocamento Frequência Percentual Acumulado 

<120 minutos 3.260 12,47 12,47 

>=120 minutos 22.876 87,53 100 

Fonte: Resultados da pesquisa (2021) 

 

Os dados de raça do IBGE são divididos em cinco categorias, sendo elas: branca, preta, 

amarela, parda e indígena. Foram incluídas dummies de raça, dividido em categorias de 

mulheres brancas e mulheres não brancas. Sendo possível observar na Tabela 4.3 que a maioria 

das mulheres na amostra eram brancas, representando 60,84% da amostra. 

 

Tabela 4.3: Raça das mulheres da amostra. 

Raça Frequência Percentual Acumulado 

Branca 19028 60,84 60,84 

Não Branca 12246 39,15 100 

Fonte: Resultados da pesquisa (2021) 

 

No que se refere a características referentes à estrutura familiar, o estado civil é definido 

por uma dummy que assume o valor 1 para mulheres declararam viver com o cônjuge s e zero 

para mulheres separados, divorciados, viúvas e solteiros, sendo aquelas que não vivem com 

cônjuge. A Tabela 4.4 representa essa divisão, sendo a maioria das mulheres, cerca de 61,32% 

declararam viver com seus cônjuges. 
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Tabela 4.4: Estrutura Familiar das mulheres da amostra. 

Vive com o Cônjuge Frequência Percentual Acumulado 

Não 12098 38,68 38,68 

Sim 19176 61,32 100 

Fonte: Resultados da pesquisa (2021) 

 

Por fim, foram analisadas as variáveis de nível de educação, sendo as categorias de 

mulheres que não concluíram um curso superior e mulheres que finalizaram um curso superior. 

A Tabela 4.5 demonstra essa divisão, podendo perceber que a maior parte das mulheres da 

amostra não concluíram um curso superior, apenas 10,60% das mulheres concluíram algum 

curso superior, o que pode ser decisivo para oferta de horas de trabalho, uma vez que essas 

mulheres não tenham tanto poder de barganha na escolha de trabalhos. 

 

Tabela 4.5:. Educação (nível superior) das mulheres da amostra. 

Concluiu curso Superior Frequência Percentual Acumulado 

Não 325.340 89,40 89,40 

Sim 38.562 10,60 100 

Fonte: Resultados da pesquisa (2021) 

 

Dito isso, a Tabela 4.6 apresenta as estatísticas descritivas das variáveis consideradas na 

regressão para a amostra.  

Tabela 4.6: Resumo das estatísticas descritivas da amostra. 

Variáveis Média Desvio Padrão 

Renda (R$) 2.342,49 4663,49 

Filhos 1,67 2,00 

Tempo de Deslocamento (minutos) 104,00 39,60 

Idade (anos) 37,47 12,90 

Fonte: Resultados da pesquisa (2021) 

 

As estatísticas referentes as características das mulheres indicam uma idade de 37 anos, 

considerando dentro do intervalo de idade economicamente ativa, apenas aquelas mulheres que 

declararam ter uma ocupação no período estudado, a renda domiciliar não própria feminina é 

substancialmente maior, compara com apenas a renda de sua ocupação principal, a renda 

mensal média dessas mulheres era de R$873,77 enquanto renda média familiar era de 
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R$2342,49. Além disso, o número de filhos é cada vez menor, não passando de 2 filhos por 

família.  

Por meio das informações apresentadas na subseção de estatística descritiva, nota-se que 

as mulheres que vivem na região metropolitana de Goiânia e deslocam-se para trabalhar gastam 

em média mais de 100 minutos no trajeto casa-trabalho. 

4.2 RESULTADOS ESTATÍSTICOS 

A partir da análise descritiva desses dados e com foco no objetivo principal deste estudo, 

em relação aos procedimentos estatísticos, realizou-se a estimação de modelos utilizando um 

software dedicado para processos estatísticos para verifica o efeito do tempo de deslocamento 

de mulheres na oferta de horas trabalhas semanalmente na região metropolitana de Goiânia e 

suas características.  

Separou-se a amostra entre mulheres que se deslocavam abaixo e acima de 120 minutos, 

os resultados estão apresentados na Tabela 4.7, podendo observar que as mulheres que se 

deslocam mais possuem uma renda ligeiramente menor, um número de filhos parecidos, cerca 

de 2 filhos, comparado com mulheres que deslocam menos que 120 minutos. A maior parte das 

mulheres que se deslocam mais de 120 minutos vivem com o cônjuge e acabam ofertando um 

número menor de horas de trabalho, sendo em sua maioria mulheres não brancas. 

Tabela 4.7: Diferenças entre deslocamentos abaixo e acima dos 120 minutos. 

 

Deslocamento  

< 120 min. 

Deslocamento  

>= 120 min 

 Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão 

Renda Familiar 2752,4 4987,634 2701,692 5082,466 

Número de Filhos 1,7 1,6 1,8 1,6 

Vive com Cônjuge (Sim=1) 54,4% 9,81 60,3% 4,89 

Horas trabalhadas por semana 39,9 13,129 37,709 15,493 

Raça (Brancos=1) 48,3% 1,41 37,4% 1,27 

Fonte: Resultados da pesquisa (2021) 

 

O critério de efetividade do modelo foi a significância estatística dos parâmetros estimados 

para cada uma das variáveis. Para tal verificação, utilizou-se modelos de regressão linear 

simples. Essas regressões foram controladas por aspectos que, segundo a literatura, podem 

afetar a oferta de horas trabalhadas, a saber, renda, filhos, tempo de deslocamento, idade, raça, 

estado civil, escolaridade. A seguir, os resultados expressos na Tabela 4.8 referem-se às 

estimativas dos modelos de regressão estimados para tais variáveis.  
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Tabela 4.8: Estimativas econométricas do impacto do tempo de deslocamento e outras variáveis na oferta de horas trabalhas para as mulheres da Região 

Metropolitana de Goiânia. 

 

 
Regressão Raça Estado Civil Educação 

Variáveis  B NB VC NVC CS NCS 

Renda 
0,1923*** 

(0,0014) 

0,1642*** 

(0,0020) 

0,220*** 

(0,0020) 

0,1925*** 

(0,0018) 

0,2239*** 

(0,0033) 

0,00694*** 

(0,0032) 

0,2367*** 

(0,0017) 

Filhos 
0,0027*** 

(0,0009) 

0,0028*** 

(0,0014) 

0,0019 

(0,0011) 

-0,0004 

(0,0012) 

0,0059*** 

(0,0018) 

0,0067*** 

(0,0023) 

-0,0005*** 

(0,0009) 

Tempo de 

Deslocamento 

-0,0559*** 

(0,0035) 

-0,0332*** 

(0,0056) 

-0,0643*** 

(0,0045) 

-0,0475*** 

(0,0047) 

-0,0730*** 

(0,0068) 

0,2163*** 

(0,0076) 

-0,0575*** 

(0,0039) 

Idade 
-0,0047*** 

(0,0001) 

-0,0051*** 

(0,0002) 

-0,0044*** 

(0,0002) 

-0,0041*** 

(0,0002) 

-0,005*** 

(0,0002) 

-0,0035*** 

(0,0003) 

-0,0048*** 

(0,0012) 

Constante 
2,4712*** 

(0,0098) 

2,6535*** 

(0,0146) 

2,3049*** 

(0,0136) 

2,4629*** 

(0,0131) 

2,3128*** 

(0,0214) 

3,1819*** 

(0,0243) 

2,2218*** 

(0,0117) 

Medidas de Adequabilidade 

Nº Observações 251.890 106.986 144.904 150.150 58.800 35.414 216.476 

F 5038,6*** 1809,16 3320,46 3220,49 1262,27 129,15 5148,81 

R 0,0741 0,0634 0,0840 0,0790 0,0791 0,0144 0,0869 

R2 0,0741 0,0633 0,0839 0,0790 0,0790  0,0869 

Fonte: Resultados da pesquisa (2021) 

 

Nota 1: Os parâmetros estimados assinalados com ***, são estatisticamente significativos aos níveis de 5%. Além disso, em parênteses se encontram os seus 

respectivos erros-padrões. 

Nota 2: Os modelos de regressão linear simples foram controlados pelas variáveis de Raça (Brancos e Não Brancos), Estado Civil (Vive com o Cônjuge e Não 

Vive com o Cônjuge) e Educação (Concluiu Curso Superior e Não Concluiu Curso Superior).
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A adequabilidade de todos os modelos de regressão estimados foi testada por meio da estatística 

F. É um teste que avalia a significância global ou conjunta de todos os parâmetros da seleção.  

Verificou-se que a probabilidade de os parâmetros serem, conjuntamente, igual a zero foi 

inferior a 5%. Dessa forma, torna-se possível afirmar que, tanta individualmente quanto 

conjuntamente todos os parâmetros estimados são significativos e diferentes de zero. Isso 

implica que os efeitos do tempo de deslocamento não são apenas significativos, mas são 

decisivos para explicar o número médio de horas de trabalho ofertado pelas mulheres da Região 

Metropolitana de Goiânia. 

Como podemos observar, os resultados expressos na Tabela 4.8 revelam que o tempo de 

deslocamento afeta negativamente a oferta de horas trabalhadas semanalmente entre as 

mulheres, ou seja, só mudando a situação nos casos em que as mulheres terminaram um curso 

superior, nesse caso, o tempo de deslocamento afeta positivamente na oferta de horas de 

trabalho. Sendo as variáveis de Mulheres Não-Brancas e Sem concluir um curso superior mais 

significativas, impactando negativamente o tempo de deslocamento. Portanto, para essas 

mulheres o tempo de deslocamento afeta mais ainda na oferta de horas trabalhadas. Tais 

parâmetros explicam uma diferença clara de deslocamentos associadas a questões raciais e de 

escolaridade. 

Ao estimarmos a equação (1), podemos inferir que mulheres que possuíam tempo médio 

de deslocamento de mais de 120 minutos, tinham um incremento médio na renda de 

aproximadamente 19,23%, com nível de significância estatística de 5%. Porém esse incremento 

é menor quando introduzimos variáveis de controle, como mulheres Brancas e com curso 

Superior completo. 

Além do tempo de deslocamento, a idade dessas mulheres também apresentou um efeito 

negativo em relação a oferta de horas trabalhadas, em todas as características consideradas, 

tanto para mulheres brancas e não brancas, mulheres que terminaram ou não um curso superior 

e mulheres que vivem ou não com cônjuge, a idade afeta negativamente no número de horas 

ofertadas no mercado de trabalho, sendo mais expressivo para mulheres brancas. 

O tempo de deslocamento casa-trabalho para mulheres não brancas afeta negativamente 

cerca de 6,43% a oferta de outras trabalhadas, e para mulheres que não vivem com o cônjuge 

afeta cerca de 7,30% no número de horas ofertadas semanalmente. 

Podemos ainda observar que a questão racial é bem significativa quando analisamos apenas 

mulheres brancas e não brancas, a diferença de impacto nas horas ofertadas para mulheres não 

brancas é quase o dobro do impacto para mulheres brancas. 
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Outra variável importante na literatura refere-se a presença de filhos, que afeta 

negativamente a oferta de horas trabalhadas apenas quando a mulher vive com o cônjuge ou 

quando a mulher não concluiu um curso superior, nas demais circunstâncias a presença de um 

filho faz com que as mulheres dediquem mais horas de trabalho formal. Para aquelas mulheres 

que decidem ter filhos, já que de acordo com os dados de estatística descritiva grande parte da 

amostra de mulheres que trabalham não possuem filhos 

O tempo de deslocamento casa-trabalho para mulheres não brancas afeta negativamente 

cerca de 6,43% a oferta de outras trabalhadas, e para mulheres que não vivem com o cônjuge 

afeta cerca de 7,30% no número de horas ofertadas semanalmente. 

Ainda podemos observar que, não se encontrou parâmetros estatisticamente significativos 

para a variável número de filhos em mulheres não brancas, isto é, não podemos afirmar se há 

relação entre o número de filhos e mulheres não brancas e o número de filhos viver com o 

cônjuge. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho trouxe uma análise empírica sobre as dinâmicas sociais e econômicas 

referentes à mobilidade urbana da Região Metropolitana de Goiânia, resultados que nos permite 

entender ainda mais a forma que se dá a oferta de horas de trabalho para mulheres. Com base 

nos dados do Censo 2010, aplicou-se uma estratégia econométrica que estimar as horas 

ofertadas pelas mulheres no mercado de trabalho e analisando principalmente o impacto do 

tempo de deslocamento. Nesse caso, analisou-se apenas as mulheres que declararam ter uma 

ocupação e declararam realizar deslocamento diários de casa para o trabalho, caso contrário, 

teriam problemas de viés de seleção. 

A hipótese que permeia a análise é de que para determinadas mulheres o tempo gasto 

com deslocamento afeta na oferta de horas de trabalho, uma vez que, mulheres desempenham 

outras atividades além do trabalho formal, e um tempo alocado com deslocamento pode ser 

determinante na oferta de horas para o trabalho formal, tal afirmação pode mudar conforme as 

características de renda, presença de filhos, viver ou não com um cônjuge e ter concluído um 

curso superior.  

Tais hipóteses foram testadas com a base de dados do Censo de 2010, apenas para a 

Região Metropolitana de Goiânia. A análise dos resultados revela que é a principal conclusão 

a hora ofertada pela trabalhadora sofre uma variação negativa na medida que o tempo de 

deslocamento aumenta, principalmente, para as mulheres passam mais de 2 horas se deslocando 

até o trabalho. Verificou-se que para aquelas mulheres que se deslocavam mais de 120 minutos, 

o tempo de deslocamento afeta cerca de 5,59% a menos na oferta de horas de trabalho. A idade 

dessas mulheres também tem um impacto negativo, principalmente de mulheres brancas.  

A presença de filhos afeta negativamente na oferta de horas de trabalho apenas para 

mulheres que viviam com o cônjuge e para mulheres que não possuíam curso superior 

completo. Para as demais características dessas mulheres, a presença de um filho afetava 

positivamente na oferta de horas trabalhadas, mesmo que os deslocamentos afetassem 

negativamente.  Esses resultados sugerem uma disposição maior das mulheres com filhos em 

realizarem viagens diárias mais longas.  

Outra interpretação possível é o impacto positivo no deslocamento da redução do poder 

de barganha. 

Conforme esperado, o nível de escolaridade tem impacto positivo no tempo de 

deslocamento. A magnitude desse impacto é particularmente alta na equação horas, em que ter 
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ensino superior completo está associado a ganhos 21,63% maiores em relação a mulheres sem 

curso superior completo que apresentam uma associação negativa. 

Apesar das limitações do presente estudo e do seu caráter apenas descritivo, levanta-se 

uma questão de caráter teórico e metodológico para as pesquisas sobre tempo de viagem casa-

trabalho. A análise de dados de deslocamento apenas de mulheres de uma determinada Região 

Metropolitana. Isto sugere a necessidade de novos estudos sobre as relações entre vida 

doméstica, mundo do trabalho e papéis de gênero que analisem de maneira crítica as relações 

teóricas correntes nos estudos aplicados ao contexto nacional.  

Assim, futuras pesquisas deveriam ir além de análises mais gerais sobre a relação entre 

renda e tempo de viagem. Em termos teóricos, metodológicos e empíricos, um mais estudo 

aprofundado, com perguntas referentes a mercado de trabalho e mobilidade urbana, pode ser 

muito útil na medida em que ele possibilita entender como o aumento do tempo de 

deslocamento, o modo de transporte utilizado, e outras informações para moldar o padrão de 

mobilidade urbana de diferentes características do público feminino afetam e podem determinar 

a sua presença no mercado de trabalho. 

 As análises deste trabalho, limitou-se a um estudo exploratório dos dados do Censo, 

apenas para a Região Metropolitana. Apesar de apresentar limitações e muitos dados 

incoerentes, esta base de dados possui potencial para estudos mais amplos, a nível nacional, 

para comparações e estudos comparativos entre diferentes regiões metropolitanas no País, ou 

ainda, uma comparação entre região metropolitana e demais municípios de um estado. Em todo 

caso, estudos futuros devem se manter atentos às desigualdades socioeconômicas e recortes de 

gêneros que caracterizam os deslocamentos urbanos. 

 Por fim, conclui-se que o tempo de deslocamento pode não ser determinante na oferta 

de horas de trabalho, entretanto, é um fator que contribui para tal, como as demais variáveis 

socioeconômicas. Portanto, políticas públicas devem considerar fatores de local de moradia e o 

tempo gasto com deslocamento dessas trabalhadoras, principalmente quando diz respeito ao 

deslocamento daquelas trabalhadoras que utilizam transporte público. 

 

 

 

 

 

 

  



Os efeitos do tempo de deslocamento na oferta de trabalho feminino na região metropolitana de Goiânia 
 

Trabalho de Conclusão de Curso Curso de Engenharia de Transportes Universidade Federal de Goiás 29 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

ALONSO, W. Location and land use. Cambridge: Harvard University Press, 1964 

ANDERSSON, F.; BURGESS, S. e LANE, J. I. Cities, matching and the productivity gains of agglomeration. Journal of 

Urban Economics, vol. 61: 112–128, 2007.  

BERTOLINI, L.; CLERCQ, F.; KAPOEN, L. Sustainable accessibility: a conceptual framework to integrate transport 

and land use plan-making. Two test-applications in the Netherlands and a reflection on the way forward. 

Transport Policy, v. 12, n. 3, p. 207-220, 2005.  

CAVALIERI, Cláudia Helena; FERNANDES, Reynaldo. Diferenciais de salários por gênero e cor: comparação entre 

regiões metropolitanas brasileiras. Brazilian Journal of Political Economy, v. 18, n. 1, 1998. 

CERVERO, R.; WU, K. L. Sub-centering and commuting: evidence from the San Francisco Bay Area. Urban Studies, v. 

35, p. 1059-1076, 1998. 

CRANE, R. Is there a quiet revolution in women’s travel? Revisiting the gender gap in commuting. Journal of the 

American planning association, v. 3, n. 7, p. 298-316, 2007. 

CRANE, R.; TAKAHASI, L. Sex changes everything: the recent narrowing and widening of travel differences by gender. 

Public works management & policy, v. 4, n. 13, p. 328-337, 2009. 

FERNANDES, Julia Guerra, et al. Tempo de Deslocamento e Emprego: Diferenças de Gênero nas Metrópoles Brasileiras. 

ANPEC 2018. 

GOMIDE, A. A. Transporte urbano e inclusão social: elementos para políticas públicas. Texto para Discussão, IPEA, n. 

960, 2003. 

GORDON, P.; RICHARDSON, H. W.; JUN, M. J. The commuting paradox: evidence from the top twenty. Journal of the 

American Planning Association, v. 57, p. 416-420, 1991. 

GUTIERREZ, E.; VANOMMEREN, J. Labour supply and commuting. Journal of Urban Economics, v. 68, n. 1, p. 82–89, 

2010. 

HANSON, S.; JOHNSTON, I. Gender differences in work-trip length: explanations and implications. Urban geography, 

v. 6, n. 3, p. 193-219, 1985. 

LAGO, L. C. Trabalho, moradia e imobilidade espacial na metrópole do Rio de Janeiro. Cadernos Metrópole, n. 18, 2007. 

LAMEIRA, Verônica De Castro et al. Mobilidade pendular para trabalho e diferenciais de rendimentos nas aglomerações 

urbanas brasileiras: um estudo a partir do Censo 2010. In: Anais do XLII Encontro Nacional de Economia 

[Proceedings of the 42nd Brazilian Economics Meeting]. ANPEC-Associação Nacional dos Centros de Pós-Graduação 

em Economia [Brazilian Association of Graduate Programs in Economics], 2016.  

LEVINSON, D. M.; KUMAR, A. The rational locator: why travel times have remained stable. Journal of the American 

Planning Association, v. 60, p. 319-332, 1994. 

LEVINSON, D. M.; KUMAR, A. The rational locator: why travel times have remained stable. Journal of the American 

Planning Association, v. 60, p. 319-332, 1994 

LEVINSON, D.; WU, Y. The rational locator re-examined. Transportation, v. 32, p. 187-202, 2005. 

MACDONALD, H. Women’s employment and commuting: Explaining the links. Journal of Planning Literature, v. 13, p. 

267–283, 1999. 

MACHADO, A. F.; HERMETO, A. M.; ANTIGO, M. Evolução do diferencial de rendimentos entre setor formal e 

informal no Brasil: o papel das características não-observadas. Revista de Economia Contemporânea, v. 12, p. 250, 

2008. 

MCLAFFERT, S.; PRESTON, V. Spatial mismatch and employment in a decade of restructuring. The professional 

geographer, n. 48, v 4, p. 420-431, 1996. 

PEREIRA, Rafael Henrique Moraes; SCHWANEN, Tim. Tempo de deslocamento casa-trabalho no Brasil (1992-2009): 

diferenças entre regiões metropolitanas, níveis de renda e sexo. Texto para   Discussão, 2013. 



Os efeitos do tempo de deslocamento na oferta de trabalho feminino na região metropolitana de Goiânia 
 

Trabalho de Conclusão de Curso Curso de Engenharia de Transportes Universidade Federal de Goiás 30 
 

PEREIRA, Rafael HM et al. Desigualdades socioespaciais de acesso a oportunidades nas cidades brasileiras–2019. 2020.  

PERO, Valéria; STEFANELLI, Victor. A questão da mobilidade urbana nas metrópoles brasileiras. Revista de Economia 

Contemporânea, v. 19, n. 3, p. 366-402, 2015. 

PRESTON, J.; RAJÉ, F. Accessibility, mobility and transport-related social exclusion. Journal of Transport Geography, v. 

15, n. 3, p. 151-160, 2007.  

RIVIÈRE D’ARC, H. Pode-se falar, nestes anos 2000, de um modelo latino-americano de cidade ou metrópole? Ponto de 

vista de uma europeia. Caderno Metrópole, São Paulo, v. 16, n. 31, p. 139-147, jun. 2014. 

RIVIÈRE D’ARC, H. Pode-se falar, nestes anos 2000, de um modelo latino-americano de cidade ou metrópole? Ponto de 

vista de uma europeia. Caderno Metrópole, São Paulo, v. 16, n. 31, p. 139-147, jun. 2014.  

SUSILO, Y. O.; MAAT, K. The influence of built environment to the trends in commuting journeys in the Netherlands. 

Transportation, v. 34, p. 589-609, 2007. 

UTENG, T. Gender and mobility in the developing world. World Development Report 2012: Gender equality and 

development, World Bank, 2011. 

VAN WEE, B. Accessible accessibility research challenges. Journal of Transport Geography, v. 51, p. 9-16, 2016.  

VASCONCELLOS, Eduardo Alcântara. Transporte urbano, espaço e eqüidade: análise das políticas públicas. Annablume, 

2001. 

WASMER, E.; ZENOU, Y. Does city structure affect job search and welfare? Journal of Urban Economics, v. 51, n. 3, p. 

515–541, 2002. 

 

 


