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ESCALAS DE EQUIVALENCIA 

Jorge Santos (*) 

1 - lntroduc;ao 

0 rendimento e uma medida muito «crua» para comparar o bem-estar 
de dais agregados familiares. lsso e devido a que as famflias diferem em 
tamanho, sexo, composigao etaria, educagao e outras caracterlsticas: uma 
famflia de mais baixo rendimento pode ter mais bem-estar do que uma de 
mais alto rendimento se tiver par exemplo um tamanho mais pequeno e ou 
c riangas mais novas. 

As escalas de equivalencia sao numeros (numeros Indices) que nos 
permitem expressar o rendimento familiar na mesma unidade de referencia, 
para que sejam posslveis comparagoes entre famflias. 

A maneira mais simples de fazer essas comparag6es e calcular o 
rendimento per capita do agregado familiar. Embora constitua um 
melhoramento em relagao a consideragao unica do rendimento total, este 
procedimento e ainda muito deficiente: uma famflia de quatro adultos e 
bastante diferente de uma outra com dais adultos e duas criangas de tenra 
idade. As escalas de equivalencia fornecem-nos uma maneira mais sofisticada 
de contagem par cabega onde geralmente sao tornados em conta os efeitos 
do sexo e da idade. 

0 problema da construgao de escalas de equivalencia e formalmente 
identico ao da construgao de Indices de custo de vida. Neste ultimo caso 
comparamos os custos mlnimos necessaries a uma certa famflia para 
alcangar um certo nlvel de utilidaoe quando os pregos das mercadorias 
variam; no primeiro caso comparamos os custos mlnimos necessaries para 
uma famflia de uma dada composigao alcangar um certo nlvel de utilidade, 
com os custos mlnimos para uma famflia de «referencia» alcangar o mesmo 
nfvel de utilidade (supondo que ambas enfrentam os mesmos pregos). lsto e 

(1) s = escala de equivalencia = c (u, p, a) 
c (u, p, ao) 

onde c ( ) e a fungao de custo, u o nlvel de utilidade, p os pregos, a a 
composigao de qualquer famflia e aa a composigao da famflia de referencia. 

(*) Professor auxiliar do ISE. Membra do CISEP. 
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A compos1c;:ao da familia de referencia pode variar com o estudo 
especffico que se quer realizar: familia com um s6 adulto, com dais adultos, 
dais adultos e duas crianc;:as jovens, etc. 0 nfvel de utilidade e normalmente 
definido em relac;:ao ao consumo corrente e a composic;:ao familiar tratada 
como ex6gena. 

Esta maneira de encarar as escalas de equivalencia implica que e 
possfvel chegar exactamente as mesmas func;:oes de procura para diferentes 
tipos de familia desde que a sua composic;:ao seja modelada adequadamente. 
Contudo alguns economistas (1) rejeitam essa possibilidade. 

A hip6tese de modelar adequadamente os efeitos da composic;:ao familiar 
nas func;:oes de procura conduz a simplificac;:oes consideraveis: em vez de 
ter de estima-las para cada tipo de familia, uma (mica func;:ao procura pode 
ser estimada para todos eles. lsto e particularmente util porque habitualmente 
M dados insuficientes para considerar func;:oes de procura separadas. 

Embora as escalas de equivalencia sejam uteis na estimac;:ao de func;:oes 
procura, algumas vezes (como no presente estudo) estamos directamente 
interessados no calculo das pr6prias escalas de equivalencia. Grande atenc;:ao 
tem sido dada recentemente as escalas de equivalencia porque elas sao 
importantes em relac;:ao as polfticas governamentais de bem-estar, par 
exemplo na introduc;:ao de subsfdios familiares e exclusao de impastos para 
famllias grandes assim como na definic;:ao da linha de pobreza. 

Ha tres maneiras alternativas de calculo das escalas de equivalencia: 

1) Usando estudos nutricionais ou fisiol6gicos; 
2) Par decisoes polfticas, de voto ou convenc;:oes administrativas; 
3) lnvestigando os padroes de despesa das famllias. 

As escalas de equivalencia baseadas principalmente nas necessidades 
nutricionais tem sido largamente usadas. A maior parte delas comparam as 
necessidades energeticas (em calorias) de diferentes grupos (segundo a idade 
ou sexo) com saude normal, com as necessidades energeticas de um adulto 
do sexo masculine tambem com saude normal (a unidade de referencia). Par 
exemplo, se um adulto do sexo masculine necessita de 3000 calorias par 
dia e uma crianc;:a de 10 anos s6 2100 calorias, a escala de equivalencia 
e 1 para o adulto e 0,7 para a crianc;:a. 

As escalas de equivalencia usadas em Portugal para escolher as famllias 
de referencia para o actual IPC (fndice de prec;:os no consumidor), e sugerida 
pela OIT (2), e uma escala nutricional: 
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lndivfduos com menos de 2 anos ........ . 
lndivfduos de 2 a 3 anos ............................ . 
lndivfduos de 4 a 5 anos 
lndivfduos de 6 a 7 anos 

(1) Par exemplo, Allen (1942) e Forsyth (1960). 
(2) Tambem chamada escala de Atwater. 

0,2 
0,3 
0,4 
0,5 



lndivfduos de 8 a 9 anos 
lndivfduos de 10 a 11 anos 
lndivfduos de 12 a 13 anos 
Sexo feminino: de 14 a 59 anos .. 
Sexo masculine: de 14 a 59 anos . 
lndivfduos com mais de 60 anos 

0,6 
0,7 
0,8 
0,8 
1,0 
0,8 

Outra escala nutricional muito conhecida e a escala de Amsterdao, que 
foi usada par exemplo par Stone (1953): 

Grupe et8rio Masculine Feminine 

Menos de 14 anos 0,52 0,52 
14-17 anos. 0,98 0,90 
~ 18 anos . 1,00 0,90 

A principal objecc;;ao ao usa de escalas nutricionistas e serem baseadas 
em julgamentos normativos em detrimento do comportamento no mercado. 
lsto e, uma coisa e dizer o que um adulto ou crianc;;a deveria consumir em 
al imentac;;ao para adquirir as quantidades 6ptimas de calorias, protefnas, 
vitaminas (3), etc., outra coisa par vezes totalmente diferente e o que eles 
consomem na realidade. 

Nao ha tambem qualquer razao para as escalas de equivalencia se 
basearem somente no consumo em alimentac;;ao: as necessidades relativas 
noutros items de consumo (vestuario, calc;;ado, habitac;;ao, etc.) sao igualmente 
importantes. 

Como o segundo metoda de obter escalas de equivalencia (voto, decisoes 
administrativas, etc.) e claramente desprovido de qualquer base cientffica, 
resta-nos o terceiro metoda, isto e, a estimac;;ao de escalas de equivalencia 
pela investigac;;ao empfrica do comportamento de despesa das famflias. 

Existe consideravel literatura relacionada com esta estimac;;ao empfrica, 
podendo dizer-se que h8. basicamente tres metodos de resolver este problema: 
o metoda de Engel, o de Prais-Houthakker e o de Barten, embora estes 
ultimos possam ser considerados como uma generalizac;;ao da metodologia 
de Engel. 

1.1 - 0 m6todo de Engel 

0 estudo da relac;;ao entre a despesa em alimentac;;ao e o rendimento 
baseado em inqueritos de cross-section as famflias levou Ernest Engel em 
1857 a formular o que hoje se chama a primeira lei de Engel: as despesas 

(3) Saliente-se que as escalas nutricionistas na maior parte das vezes s6 tem em 
considerac;:ao o numero 6ptimo de calorias. 
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de alimentac;:ao aumentam com o rendimento mas a urn menor ritmo, ou par 
outras palavras, as despesas de alimentac;:ao sao inelasticas em relac;:ao ao 
rendimento. 

Uma implicac;:ao imediata e a de que a proporc;:ao de despesa total gasta 
em alimentac;:ao e mais alta para as famflias pobres do que para as ricas. 
Engel observou tambem que famflias maiores gastavam proporcionalmente 
mais em alimentac;:ao do que as mais pequenas. Concluiu entao que a 
proporc;:ao gasta em alimentac;:ao podia ser usada como uma medida indirecta 
de bem-estar: as famflias com a mesma percentagem gasta em alimentac;:ao 
teriam o mesmo nfvel de rendimento real, qualquer que fosse a sua 
composic;:ao (4). Se compararmos entao os rendimentos nominais de duas 
famflias nessa situac;:ao, teremos uma medida ou fndice do custo de alcanc;:ar 
o mesmo nfvel de bem-estar (5) quando a composic;:ao familiar e diferente, 
isto e, somas capazes de calcular uma escala de equivalencia. 

Seja s h a escala de equivalencia da famflia h. De (1) podemos ver que 
s h e uma func;:ao das caracterfsticas da famflia a h, ou seja 

(2) 

onde a h e urn vector das caracterfsticas da famflia, tais como o numero de 
crianc;:as em idade escolar, numero de adolescentes, numero de adultos, etc. 

A expressao (2) implica que as func;:oes de procura, as func;:oes de 
utilidade directa e indirecta e a func;:ao de custo serao as mesmas para todas 
as famflias se forem expressas na mesma unidade equivalents, digamos em 
termos de adulto equivalents per capita. 

No caso das func;:oes procura, podem ser escritas como 

(3) 

isto e, a procura do bern i par adulto equivalents e uma func;:ao da despesa 
total par adulto equivalents e dos prec;:os de todos os bens. 

A proporc;:ao de despesa total gasta no bern i, W;, e dada par 

wh_p;q7- p;g;[yhfs(ah),p] 
~- yh - yhfs(ah) 

pelo que W; e uma func;:ao de y Is (a), isto e 
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w=F[~] I I S (a h) 

(4) 0 mesmo podera ser dito em relaQao a outras mercadorias que nao a alimentaQao cujas 
proporQ6es variem sistematicamente com a despesa total. 

(5) ldentificado aqui com o rendimento real. 



Para quaisquer duas famflias h e r gastarem a mesma proporc;:ao do 
orc;:amento wi no bem i temos de ter 

yh Y' 
s (a h) s (a') 

Se a familia r e a familia de referemcia s (a') e igual a um, pelo que 

s (a h) = E 
Y' 

0 metodo de Engel e entao justificado desde que as func;:oes procura 
possam ser expressas como em (3). E claro que diferentes nfveis de 
proporc;:oes orc;:amentais w conduzirao geralmente a diferentes escalas de 
equivalencia. 

1.2 - Os m6todos de Prais-Houthakker e de Barten 

Escrevamos (3) de uma maneira simplificada, para a familia h: 

(4) ~i = 9i (~) 

Como os prec;:os p sao tornados como constantes a expressao acima 
representa uma curva de Engel (6). As escalas de equivalencia s no modelo 
de Engel (4) sao as mesmas para todas as mercadorias i. lsto implica, por 
exemplo, que as necessidades relativas das crianc;:as em relac;:ao aos adultos 
sao as mesmas, digamos em Ieite, alcool, tabaco, vestuario, etc., o que e 
absurdo. 

Sydenstricker e King (1921) reconheceram a necessidade de construir 
escalas diferentes para mercadorias diferentes (1), e o seu metodo foi mais 
tarde redescoberto e aperfeic;:oado por Prais e Houthakker (1955), que 
generalizaram a curva de Engel (4) para 

(5) !!..!_=gi(L) 
Si So 

Os Si sao chamados escalas especfficas das mercadorias e so e a 
escala de rendimento (uma media ponderada das escalas das 
mercadorias) (8). A interpretac;:ao de (5) e basicamente a mesma da de (4): 
a quantidade procurada por adulto equivalente de cada mercadoria e uma 

(6) Uma curva de Engel representa a rela9ao entre a despesa no bem i e o rendimento total 
y, quando os pre9os sao constantes. 

(7) No seu caso era s6 feita a divisao entre bens alimentares e nao alimentares. Os seus 
argumentos eram apresentados de uma maneira muito discursiva e um pouco confusa, e nao 
da maneira formalizada como Prais e Houthakker fizeram mais tarde. 

(B) Veja-se adiante. 
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fun~ao do rendimento par adulto equivalente. Mas agora temos deflatores 
diferentes para as despesas em cada mercadoria e para o rendimento. 0 
quociente y I so pode ser considerado como uma medida do bem-estar da 
famflia. 

Dentro de uma dada famflia, urn certo tipo de pessoa j e caracterizado 
par urn conjunto de ponderadores W;; para cada mercadoria i (9). Se houver 
a; pessoas de tipo j, o tamanho especffico da famflia para a mercadoria i 
e igual a 

S;= I W;;a; 
I 

A escala geral ou de rendimento so e dada par 

em que OS ponderadores W; sao uma media ponderada dOS ponderadores 
especfficos das mercadorias, isto e 

k·• W .. 
W·=I-'-'1 

I i ~k; 

Prais e Houthakker (1955) mostraram [usando a restri<;:ao adding-up que 
(5) deve satisfazer] que os ponderadores k; sao aproximadamente 
proporcionais a despesa na mercadoria i. 

Seja q; Is; = q i (a procura cor rig ida pel as necessidadces do bern 1). No 
modelo de Prais e Houthakker (5) q i e uma fun~ao s6 de y I So- o nfvel 
de bem-estar. Como os s; sao diferentes para cad a mercadoria, o modelo 
s6 e consistente com a teoria do consumidor se a fun~ao de utilidade e tal 
que as curvas de indiferen~a sao angulos rectos (algumas vezes chamadas 
curvas de indiferen~a de Leontieff) (1°). lsto e, o modelo de Prais-Houthakker 
implica que nao haja bens substitutes. 

Barten (1964) assumiu que a fun~ao de utilidade de qualquer famflia 
podia ser escrita como 

(6) U = f (.9:.2_, ::!.3_, · · · ' qn) 
S1 S2 Sn 

on de de novo os s; sao as esc alas especfficas das mercadorias e sao 
iguais a urn para a famflia de referencia. A equa~ao (6) significa que se 
qualquer famflia consumir exactamente S; vezes de cada mercadoria i como 
a famflia de referencia, experimentara o mesmo nfvel de utilidade. 
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, (9) Todos os ponderadores serao iguais a um para a referencia (por exemplo o adulto do 
sexo masculino). 

(10) V. Deaton e Muellbauer (1980), Muellbauer (1977). 



Seja pi= p; s;. No modelo de Barten o consumidor 

Maximiza u = f (q) 

Sujeito a '2 p; q; = '2 pi qi = y 

pelo que as suas fun<;:oes procura serao dadas par (1 1) 

~; =qi=g;(;.,. ... ':~) 

e a fun<;:ao de custo par 

y = c (u, q\ ... , p~) 

A conclusao e que varia<;:oes na compos1<;:ao familiar sao identicas a 
varia<;:oes nos pre<;:os. Mudan<;:as na composi<;:ao familiar modificam os pre<;:os 
quer absoluta quer relativamente. Ou «uma guloseima de um penny custa tres 
pence quando se tem mulher e filho» (1 2). 

1.3 - A estimat;iio dos modelos de Prais-Houthakker e Barten 

Suponhamos que se possui dados de cross-section relatives as despesas 
de consumo e ao rendimento de uma vasta variedade de famflias que diferem 
pela sua composi<;:ao. Criemos duas subamostras: uma relativa as famflias 
de referencia e outra que difere das famflias de referencia pela inclusao de 
uma pessoa adicional de tipo t. Ha n mercadorias e estimamos 
separadamente para cada subamostra as respectivas curvas de Engel. 

Os coeficientes da· escala de equivalencia sao iguais a um para as 
famflias de referencia. 0 problema e estimar as escalas especfficas e de 
rendimento para a pessoa t (1 3). 

(7) q; = g; (y) i=1, ... ,n 

e para a segunda subamostra 

(8) i=1, ... ,n 

Temos de determinar os (n + 1) coeficientes wit (i = 1, ... , n) 
(coeficientes especfficos das mercadorias) e Wr (coeficiente do rendimento) 
de tal maneira que as curvas de Engel h (y) coincidam com g (y) quando os 
coeficientes de equivalencia sao tidos em conta, isto e 

q - ..!!..!JY)_ - g' (-y -) 1
- (1 +Wit) -

1 
1 + Wt 

(11) Muellbauer (1977). 
(12) Gorman (1976). 
(13) Veja-se Cramer (1969). 

para todo i 
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Como Wt e uma fun9ao de wit, ha ao todo n coeficientes para serem 
estimados e n pares de compara9oes de estimativas de parametres 
disponfveis, pelo que nao existe qualquer aparente dificuldade (1 4). Contudo, 
como ambos os conjuntos de curvas de Engel (7) e (8) tem de satisfazer 
a restri9ao or9amental ou adding-up, em cada conjunto qualquer fun9ao pode 
ser derivada das (n-1) restantes. Como resultado ha s6 (n-1) pares 
independentes de estimativas de parametres, 0 que e insuficiente para 
determinar os n coeficientes especfficos wi(. lsto e um exemplo do problema 
da identifica9ao: s6 podemos calcular os valores relativos das escalas, nao 
os seus valores absolutos (1 5). 

Prais e Houthakker (1955) nao deram conta deste problema. Eles for am 
capazes de estimar os .coeficientes especfficos porque assumiram que os 
coeficientes de rendimento (Wt) eram iguais a um para todos os t (o que 
consideraram como uma mera simplificavao de calculo). 

Nicholson (1949) sugeriu que os coeficientes de rendimento das crian<;as 
podiam ser estimados se considerarmos as mercadorias para as quais os 
coeficientes especfficos das crian9as podem ser tornados como sendo iguais 
a zero. Essas mercadorias sao, por exemplo, tabaco, bebidas alc6olicas, e 
vestuario de homem ou de senhora. Os seus resultados foram 
desapontadores, principalmente devido ao facto destas mercadorias estarem 
sujeitas a erros importantes de observa98.o e terem geralmente maiores 
desvios do que as outras. 

No modelo de Barten, uma maneira de remover a falta de identifica9ao 
e considerar alguma varia9ao nos pre9os relativos das mercadorias, isto e, 
usar ao mesmo tempo dados cross-section e time-series. 0 mesmo nao pode 
ser feito em rela9ao ao modelo de Prais-Houthakker devido aos efeitos pre9o 
de substitui9ao serem nulos. 

0 modelo de Prais-Houthakker tem sido o mais usado dos dois modelos 
na estima9ao empfrica de escalas de equivalencia (1 6),. mas a maior parte 
dos autores nao presta a necessaria aten9ao ao problema da identifica9ao. 
Uma maneira muito vulgar de ultrapassar este problema tem sido usar as 
escalas de alimenta9ao obtidas pelos estudos de nutri9ao e em seguida 
calcular as restantes escalas para as outras mercadorias (1 7

). Contudo tem
-se chegado a conclusao que estas escalas podem ser muito sensfveis aos 

(14) E clara que a forma especffica das curvas de Engel conduzira a diferentes estimativas 
para os coeficientes. Supomos que a melhor especificac;:ao e adoptada. 

(15) A prova formal da falta de identificac;:ao no modelo de Barten pode ser encontrada em 
Muellbauer (197 4) e no model a de Prais·Houthakker em Muellbauer (1980). 

(16) Veja-se, por exemplo, Singh (1972), Singh e Nagar (1973), Blokland (1976), McCiements 
{1977 e 1978). 

(17) Um procedimento muito estranho ja que um dos principais objectivos dos modelos 
empiricos e precisamente evitar o uso de tais escalas nutricionistas. Tambem, dada a importiincia 
da alimentac;:ao no orc;:amento dos consumidores, a estimac;:ao de escalas empfricas para a 
alimentac;:ao deveria ser de primordial importancia. 

50 



valores iniciais assumidos pelas escalas nutricionistas (1 8), pelo que se pode 
duvidar da sua utilidade. 

Muellbauer (1977) estimou o modelo de Barten usando ao mesmo tempo 
dados de cross-section e time-series (1968-1973) para o Reino Unido. Estimou 
tambem o modelo de Prais-Houthakker baseado nos mesmos dados de cross
-section condicionado as escalas de alimentac;:ao estimadas para o modelo 
de Barten. Concluiu que os dais modelos forneciam resultados bastante 
diferentes, o de Barten dando valores muito mais baixos quer para as escalas 
de mercadorias quer para a escala geral. A principal razao reside na falta 
de substituic;:ao do modelo de Prais-Houthakker. 0 modele de Barten parecia 
ser um melhor metoda de incorporar os efeitos de composic;:ao das famflias, 
mas resultados preliminares obtidos par Muellbauer sugerem que ele exagera 
as efeitos de substituic;:ao. A conclusao geral parece ser a de que se deve 
par serias reservas a utilizac;:ao de ambos os modelos na estimac;:ao de 
sistemas completes de escalas de equivalencia. 

Na pratica o metoda de Engel e ainda muito usado, principalmente devido 
a sua simplicidade. Quando e aplicado, 0 objective nao e geralmente a 
obtenc;:ao de escalas de equivalencia para diferentes mercadorias, mas 
usualmente s6 para a alimentac;:ao, ou para algum cabaz de bens algumas 
vezes chamados de «necessidades» (incluindo par exemplo alimentac;:ao, 
bebidas, vestuario e cal<;:ado) (1 9). 

Como a alternativa a nao usar escalas empfricas e usar escalas 
nutricionistas que sao baseadas em necessidades de alimentac;:ao; e como 
a alimentac;:ao e de Ionge o item de despesa mais importante para a maier 
parte das famflias, a utilizac;:ao do metoda de Engel parece ser perfeitamente 
j ustificavel (2°). 

2 - Escalas de equivalencia empiricas para Portugal 

Numa primeira tentativa para estimar escalas de equivalencia para 
Portugal utilizaremos o metoda de Engel. Como e baseado na hip6tese que 
a despesa total em alimentac;:ao e um indicador do rendimento real (e bem
-estar) das famflias a acc;:ao mais imediata e estimar curvas de Engel para 
diferentes tipos de famflias onde a variavel dependente e precisamente essa 
proporc;:ao. Se para alem disso assumirmos que o coeficiente da variavel 
rendimento e o mesmo para cada tipo de familia e que diferentes 
composic;:oes s6 afectarao o termo constante seremos conduzidos a estimac;:ao 
de uma (mica func;:ao de Engel mas com varies conjuntos de variaveis dummy 
para ter em conta as caracterfsticas das famflias. 

(18) Veja·se McCiements (1977 e 1979) e Muellbauer [1979 a) e 1979 b)]. 
(19) Friedman (1952), Seneca e Taussig (1971 ). 
(20) Mas ha alternativas. Mais a frente usaremos um metodo proposto por Brown (1954}, 

baseado no modelo de Prais-Houthakker. 
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lsto foi feito para as regioes Norte, Centro, Lisboa e Sui para Portugal 
usando dados para cada familia individual (21). A propor9ao da despesa em 
alimenta9ao foi considerada em sentido lato, isto e incluindo bebidas. As 
variaveis dummy foram as seguintes: 

D1 - Patroes e isolados agrfcolas e nao agrfcolas. 
D2 - Trabalhadores agrfcolas e nao agrfcolas. 
D3 - Profissoes liberais, quadros tecnicos e superiores, etc. 
D4 - Nao activos. 
DO - Outros (servi9os, for9as armadas, etc.). 

As variaveis dummy AH ( < 25, 25-45, 45-65, ~ 65) referem-se a ida de 
do chefe de familia, NC (0, 1, 2, 3 e ~4) ao numero de crian9as, e 
urbana a localiza9ao da familia (centro urbano ou rural). 

Como nas regress6es se inclui uma constante excluem-se as variaveis 
DO, AH < 25 e NC = 0. E claro que estamos particularmente interessados nas 
escala3 de equivalencia para as crian9as. 

A unica variavel nao dummy-rendimento (despesa total) foi considerada 
quer em nfveis quer em logarftmos, isto e, as especifica96es para as curvas 
de Engel foram 

(9) 

e 

(10) w = a + k 1 D 1 + . . . + k n D n + b log y 

em que D; sao as variaveis dummy, k; os seus coeficientes e w a 
propor9ao da despesa total gasta em alimenta9ao. A expressao (10) e a curva 
de Engel de Working-Leser (22) «expandida» pelas variaveis dummy. Os 
resultados da estima9ao de (9) e (10) encontram-se nos quadros n.08 1 e 2, 
respectivamente. 

(21) Os dados referem-se ao inquerito as despesas familiares de 1973-1974. 0 numero de 
familias consideradas foi de 4338 no Norte, 4217 no Centro, 5632 em Lisboa e 1728 no Sui. 

(22) Working {1943); Leser {1963). 
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OUADRO N. 0 1 

Regressoes 

(Variavel dependents - Percentagem de despesa total gasta em allmentao;io e bebldas) 

Norte Centro Lisboa Sui 

Constante .. [ 63,8. 60,5. 54,9. 65,0. 

I 
(33,1) (31,9) (37,6) (19,3) 

01 [ 4,03. 3,28. 1,97. 0,60 
(Patroes). {7,38) {5,88) (3,21) (0,61) 

I 
02 . [ 2,41 • 2,82. 2,95. 3,10 * 
(Trabalhadores). {4,68) {4,80) (6,59) {4,03) 

I 
03 L= 3,46. - 0,15 - 1,74. 4,76 
(Executivos, etc.). 2,98) (- 0,1) (- 2,15) (1,51) 

I 
04 L= 1,83. - 0,96 - 1,33. - 1,01 
(Nao activos, etc.). 2,99) (- 1,36) (- 2,35) (- 0,95) 

I 
AH 25-45. [ 0,90 2,76 3,83. 1,94 

I 
{0,47) {I ,48) {2,66) (0,57) 

AH 45-65. [ 5,16. 6,19. 8,03. 4,34 

I 
{2,72) {3,35) (5,64) {1,30) 

AH ~65 [ 6,40. 7,63. 9,06. 5,21 

I 
{3,29) {4,02) (6,12) (1,54) 

NC= 1 [ 1,28. 0,14 2,00. 0,68 

I 
{2,07) (0,22) {3,97) (0,71) 

NC = 2 [ 2,35. 2,52. 3,57. 1,93 

I 
{3,51) {3,54) (5,85) {1,67) 

NC= 3 [ 3,70. 4,12. 5,86. 5,46. 

I 
{4,76) {4,59) (6,37) {2,90) 

NC~4. [ 6,76. 5,96. 10,36. 2,76 

I 
{9,47) (6,70) {9,54) {1,31) 

Urbano [ - 5 99. - 5,23. 0,58 - 5,10. 

{-14,3) (- 9,86) (1,54) (- 6,76) 
I 

Rendimento .. [ - 0,129. - 0,140. - 0,120. - 0,170. 
. {-37,0) (-34,2) {-40,2) (-21,7) 

R 2 (ajustado) . 0,39 0,33 0,30 0,32 

F 215,9 162,4 184,7 64,5 

Erro-padrao .. 12,4 13,1 13,0 12,8 

• Singificativo a 0.05. 
Observar;Oes. - Estatfstica t em par§nteses. 
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OUADRO N. 0 2 

Regressoes 

(Varhivel dep~ndente - Percentagem de despesa total gasta em alimentao;io e bebldas) 

Norte Centro Usboa Sui 

Con stante ( 171,5 * 170,2 * 171,5 * 162,0 * 
(45,6} (43,1) (50,6) (25,5) 

I 
D1 ( 4,67 * 4,04 * 1,91 * 0,52 
(Pat roes). (8,43) (7,22) (3,11} (0,52) 

I 
D2. ( 3.18 * 3,73 * 3,52 * 3,81 * 
(Trabalhadores). (6,10) (6,35} (7,90) (4,85) 

I 
D3. ( - 6,0 * - 4,67 * - 4,03 * 0,31 
(Executivos, etc.). (- 5,16} (- 3,02) (- 5,06} (0,1) 

I 
D4 .. ( - 1,93 * - 0,65 - 1,86 * - 0,78 
(Nao activos, etc.). (- 3, 10} (- 0,92) (- 3,29) (- 0,72) 

I 
Abl 25-45 ( 0,53 2,38 4,48 * 2,19 

I 
(0,28) (1,27) (3,11} (0,63) 

AH 45-65 ( 4,83 * 5,76 * 8,25 * 4,31 

I 
(2,51} (3,11} (5,79) (1 ,27) 

AH ~ 65 ( 4,29 * 5,08 * 6,99 * 3,49 
(2,18} (2,66) (4,72) (1 ,01) 

I 
NC = 1 ( 2,10 * 1,42 * 2,66 * 1,40 

I 
(3,34} (2,22} (5,27) (1 ,44) 

NC = 2 ( 3,56 * 3,66 * 4,13 * 2,41 * 

I 
(5,20} (5,09) (6,77) (2,04) 

NC = 3 ( 4,64 * 5,41 * 6,08 * 6,08 * 

I 
(5,86} (5,97) (6,61} (3,16) 

NC~4. ( 8,23 * 7,76 * 10,01 * 1,85 
(11 ,3) (8,62) (9,23} (0,87) 

I 
Urbano ( - 5,35 * - 4,80 * 1,80 * - 5,42 * 

(-12,5) (- 8,96) (4,69) (- 7,02) 
I 

LOG (rendimento) ( - 10,73 * - 11,03 * -11,53 * - 9,99 * 
(-34,9} (- 33,7) (-40,2) (-19,6) 

R 2 (ajustado} . 0,38 0,33 0,30 0,29 

F 201,1 159,4 184,6 56,6 

Erro-padrao . 12,6 13,1 13,0 13,0 

• Significative a 0,05. 
Observar;Oes. - Estatistica t em parEmteses. 
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Comecemos por estimar as escalas de equivalencia para as crianc;:as 
usando os resultados do quadro n. o 1 para as regioes Norte e Lisboa (vista 
que nas outras regioes nao obtivemos coeficientes significativos para todas 
as variaveis dummy referentes ao numero de crianc;:as). E evidente que as 
escalas de equivalencia variarao com o nfvel de rendimento (ou a proporc;:ao 
gasta em alimentac;:ao), mas e menos evidente se as caracterfsticas das 
famflias que nao o numero de crianc;:as afectarao as escalas de equivalencia 
para as crianc;:as. Para obter um quadro clara das propriedades das escalas 
de equivalencia que sao inerentes a especificac;:ao (9), podemos raciocinar 
como segue: 

De (9) considere-se, sem perda de generalidade, que as primeiras £ (£ < n) 
variaveis dummy se referem ao numero de crianc;:as. Seja tambem a famflia 
de referencia caracterizada pel as variaveis D 1, De+ 1, ... , D n, com 
i =I, ... , £ e assuma-se um certo nfvel de ren9imento y ;. 

Para esse nfvel de rendimento, a famflia de referencia tem a proporc;:ao 
de despesa total gasta em alimentac;:ao dada por 

W;=a +k;+ke+1 + ... +kn +by; 
ou 

com 

Para outra famflia j cuja caracterfstica diferenciadora e expressa pela 
variavel D i U =I, ... , £), o nfvel de rendimento que implica a mesma 
proporc;:ao w i e calculada de 

ou 

pelo que a escala de equivalencia e dada por 

(11) 
Yi k;-ki+by; k;-ki 

1 -= =--+ 
Y; by; by; 

E uma func;:ao decrescente do nfvel de rendimento de referencia y, e uma 
func;:ao crescente da diferenc;:a entre os coeficientes das variaveis dummy. 
E tambem independente das outras caracterfsticas da famflia de referencia 
(dadas por k). lsto significa que no nosso caso as escalas de equivalencia 
para as crianc;:as sao independentes quer da profissao de chefe de famflia, 
da sua idade ou da localizac;:ao da famflia (area urbana ou rural). 

Alem disso, a diferenc;:a entre os rendimentos de igual bem-estar, 
Yi- y, e igual a 

- - k;-ki-by, _ k,-k, 
Yi-Y;= -y,=--

b b 
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que e uma constante e e independente de nfvel de rendimento y. lmplica 
que o custo de uma crianQa adicional e sempre o mesmo, qualquer que seja 
o nfvel de rendimento da familia. 0 que nao quer dizer, evidentemente, que 
o custo do terceiro filho seja igual ao custo do primeiro, segundo ou qualquer 
outro. 

Do quadro n. o 1 as escalas de equivalemcia das famllias com um, dois, 
tres e quatro ou mais crianQas foram calculadas assumindo que a referencia 
e o casal sem filhos. As escalas sao apresentadas a seguir para quatro 
valores de y (30, 50, 80, e 150 000$) sob a hip6tese estandardizada da escala 
para a familia sem filhos ser igual a dois: 

Norte 

Nivel Familia Com Com Com Com 
de rendimento sem filhos 1 crian9a 2 crianc;as 3 crian9as ~ 4 crianc;as 

30 2 2,66 3,21 3,91 5,49 
50 2 2,40 2,72 3,15 4,10 
80 2 2,25 2,46 2,72 3,30 

150 2 2,13 2,24 2,38 2,70 

Lis boa 

Nivel Familia Com Com Com Com 
de rendimento sem filhos 1 crianc;a 2 crianc;as 3 crianyas ~ 4 crian9as 

30 2 3,11 3,98 5,26 7,76 

50 2 2,67 3,19 3,95 5,45 

80 2 2,42 2,74 3,22 4,16 

150 2 2,22 2,40 2,65 3,15 

Uma familia sem filhos na regiao Norte com um rendimento de 30 000$ 
estaria tao bem como uma familia com tres crianQas e com um rendimento 
de 58,7 (30 x 3,91 /2) mil hares de escudos. Em Lisboa esse valor seria de 78,9. 

A medida que o rendimento aumenta as escalas de equivalencia 
decrescem acentuadamente [uma consequencia de (11)]. As escalas de 
equivalencia sao mais elevadas em Lisboa do que no Norte, pelo que o custo 
de uma crian9a adicional e mais alto nessa regiao. Com efeito, os custos 
de crianQas adicionais em ambas as regioes sao os seguintes: 

Norte Lisboa 

1.a crianc;:a . 9,92 16,67 
2. a crianc;:a .......... 8,30 13,08 
3. a crianc;:a . 10,46 19,08 
4. a crianc;:a . 23,72 37,50 
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Estes resultados sugerem a existencia de economias de escala do 
primeiro para o segundo filho e deseconomias do segundo para o terceiro. 

Se usarmos as curvas de Engel (10) e adoptarmos o procedimento 
anterior, chegaremos a seguinte expressao: 

que significa que a escala de equivalencia de uma crianQa adicional e uma 
constante, independente do nfvel de rendimento. Variara a medida que a 
crianQa considerada seja a primeira, a segunda, etc. 

0 custo de uma crianQa adicional e agora uma funQao crescente do 
rendimento, 

Usando os dados do quadro n. o 2, as escalas de equivalencia sao como 
segue: 

Familia Com Com Com Com 
sem filhos 1 crian9a 2 crianc;as 3 crian<;as ~ 4 crianyas 

Norte 2 2,44 2,78 3,08 4,30 
Centro. 2 2,28 2,78 3,26 4,04 

Lisboa 2 2,52 2,86 3,36 4,76 

As escalas para Lisboa sao outra vez mais altas do que as das outras 
regioes. Se compararmos estas escalas com as calculadas a partir do quadro 
n. o 1 poderemos concluir que elas sao pr6ximas das obtidas para o nfvel 
de rendimento 50 na regiao Norte e entre 50 e 80 em Lisboa. 

Este exercfcio e os resultados obtidos servem para acentuar a 
importancia da especificaQao das curvas de Engel nos valores finais obtidos 
para as escalas de equivalencia. Essa especificaQao dependera bastante do 
usa que se pretende dar as escalas estimadas. Algumas vezes estamos 
interessados em «permitir» que as escalas de equivalencia variem com o 
rendimento par exemplo para fins fiscais (23), noutras ocasioes e suficiente 
obter escalas que sao independentes do rendimento. 

A metodologia adoptada pode ser criticada sob vanos aspectos. Em 
primeiro Iugar M a crftica geral de obtenQao de escalas de equivalencia com 
o metoda de Engel, mas este problema foi ja abordado; em segundo Iugar, 
como as curvas de Engel foram obtidas a partir de observaQ6es individuais 
e a despesa total foi usada como variavel independente, poderfamos ter obtido 

(23) Veja-se, por exemplo, Seneca e Taussig (1971) que usa ram fun<;oes de Engel 
quadraticas. 
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estimativas enviezadas para os nossos coeficientes (24
); em terceiro Iugar, 

estamos a ignorar os efeitos da idade e do sexo nas escalas de equivalencia 
para as crian9as; em quarto Iugar, as nossas famflias de referencia (famflias 
sem filhos) nao sao homcigeneas - podem ser par exemplo quer um casal 
sem filhos quer uma famflia de seis adultos; e finalmente assumimos que 
o coeficiente do rendimento e o mesmo para todos os tipos de fam'flias sem 
testar essa hip6tese. 

Para obviar a algumas destas crfticas usaremos outra metodologia que 
e baseada numa proposta par Brown (1954): 

Suponhamos que uma fun9ao de Engel duplamente logarftmica representa 
adequadamente a rela9ao entre a despesa individual e o rendimento (despesa 
total} em cada um dos (previamente) bem definidos e homogeneos tipos de 
famflia. E clara que esta hip6tese pode ser testada empiricamente. 

Sejam as diferen9as na composi9ao familiar modeladas adequadamente 
pela fun9ao de Engel de Prais-Houthakker (5). Nesse caso as fun96es de 
Engel podem ser escritas para cada tipo de famflia como 

(12) e; -c·( Y )d; 
~W;jaj- 1 ~Wjaj 
I I 

onde os w;i e wi sao novamente as escalas das mercadorias e a escala do 
rendimento, ai e o numero de pessoas do tipo j em cada famflia, c; e d; 
sao constantes e e; e a despesa no bem i. W;i e wi dependem s6 do tipo 
de pessoa, nao da categoria da famflia, par exemplo, as escalas de 
equivalencia para um adolescents sao consideradas as mesmas quaisquer 
que sejam a idade, sexo e numero das outras pessoas que com ele vivem 
na famflia. 

Como as escalas de equivalencia sao constantes para cada tipo de 
famflia h, podemos escrever W;h=4 w;iaio wh=4 wiai, e a fun9ao de 

I I 
Engel (12) e agora 

e; - ( Y ) d; --C;-
w;h · wh 

Quando esta fun9ao e estimada para cada tipo de famflia usando 

log e;= a;+ b; log y 

a estimativa de a; sera a estimativa de log W;h c; wh -d, e a estimativa de 
b; uma estimativa de d;. lsto significa que as elasticidades de rendimento 
deveriam ser as mesmas para cada tipo de famflia, dentro do erro de 
amostragem, o que pode ser igualmente testado pelo usa de uma analise 
de covariancia. 

(24) Veja-se Cramer (1969), Summers (1959), Prais (1959), Liviatan (1961) e Santos (1983). 
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Se as elasticidades rendimento sao as mesmas para cada tipo de familia, 
entao podemos escrever a curva de Engel (12) como 

(13) 

em que e;, y, ai e d; sao valores conhecidos. Se assumirmos alguns valores 
provaveis para Wj, o lado esquerdo de (13) e uma quantidade conhecida, 
pelo que podemos obter estimativas para os W;i pelos mfnimos quadrados. 
Estas estimativas dependerao e certo dos valores postulados para Wj, mas 
dentro de certos limites nao existira grande varia<;:ao. 

Para usar a metodologia acima descrita, as famllias foram classificadas 
em 11 tipos: 

1 - Um adulto. 
2- Casal. 
3 - Cl (casal e infante). 
4- C (II) (casal e dais ou mais infantes). 
5- CS (casal e crian<;:a). 
6- CS (I) (casal, crian<;:a e um ou mais infantes). 
7- C (SS) (casal e duas ou mais crian<;:as). 
8 - C (SS) (I) (casal, duas ou mais crian<;:as e um ou mais infantes). 
9- CA (casal e adolescents). 

10- CA (SI) (casal, adolescents e uma ou mais crian<;:as ou 
infantes). 

11 - C (M) (SI) (casal, dais ou mais adolescentes, com ou sem 
crian<;:as ou infantes). 

Estes tipos de famllias podem ser considerados como famllias «puras» 
ja que nao incluem quaisquer adultos para alem dos pais. Os infantes (I) sao 
definidos como tendo menos de 5 anos, as crian<;:as (S) 5 a 13 anos e os 
adolescentes (A) 14 a 17 anos. 0 objective e calcular as escalas de 
equivalencia para o adulto, o casal e para os infantes, as crian<;:as e os 
adolescentes. A familia de referencia e o casal. 

Uma maior desagrega<;:ao tendo em conta o sexo nao foi possfvel ja que 
conduzia a um numero de observa<;:oes insuficiente em certas categorias. Os 
onze tipos de famllias adoptados representam 2278 famllias no Norte (52,5% ), 
2499 no Centro (59,3 %), 3455 em Lisboa (61 ,3 %) e 1112 no Sui (64,4 %). 

As curvas de Engel para cada tipo de familia foram estimadas para tres 
agregados: alimenta<;:ao, alimenta<;:ao + bebidas, alimenta<;:ao + bebidas + ves
tuario + cal<;:ado, pelo que obteremos tres conjuntos de escalas de 
equivalencia correspondentes a esses agregados. 

Para cada tipo de familia a despesa media em cada agregado e a 
despesa media total foram calculadas para cada uma das oito classes de 
rendimento que as famllias disseram pertencer. As curvas de Engel foram 
estimadas pelo metoda dos mfnimos quadrados ponderados, tendo em conta 
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o numero de observa<(oes em cada classe. Este procedimento devera conduzir 
a estimativas consistentes do coeficiente do rendimento (25). 

Foram estimadas quatro curvas de Engel para cada caso (linear, semi
·logarftmica, duplamente logarftmica e Working-Leser), e examinados a 
significancia dos coeficientes, os R 2 e as representa<(oes graticas dos 
valores actuais e estimados, concluindo-se que a especifica<(ao duplamente 
logarftmica era no global tao boa como qualquer das outras. 

Para cada tipo de familia as curvas de Engel foram estimadas quando 
. havia pelo menos seis observa<(Cies. Os resultados para o agregado mais 

amplo encontram-se no quadro n. o 3 (26). Fez-se uma analise de covariancia 
para testar a igualdade de todas as inclina<(oes (elasticidades) a um valor 
comum. Esse valor comum e calculado a partir das regressoes individuais 
e representa a inclina<(ao media intra-classe (27). 0 correspondente F-teste 
rejeitou sempre essa possibilidade, pelo que as elasticidades sao 
significativamente diferentes entre os onze tipos de familias. 

Uma conclusao semelhante levou Forsyth (1960) a afirmar que as escalas 
de equivalencia nao podiam ser calculadas. Ele usou s6 seis observa<(oes, 
tambem respeitantes a medias de grupos. Contudo, como Kemsley observou 
na discussao do artigo de Forsyth, o calculo das variancias e covariancias 
a partir de medias de grupos nao fornece necessariamente valores identicos 
aos obtidos com as observa<(oes individuais. A nossa conclusao sabre a 
existencia de diferentes elasticidades tern de ser pais bastante cautelosa. Em 
qualquer caso a media das inclina<(Cies intra classe constitui a melhor aposta 
para um valor comum para as elasticidades, e como tal foi usada nos calculos 
subsequentes. 

Entrando essas estimativas para d; em (13) e sabendo o numero media 
de cada tipo de pessoa em cada classe de familia, os W;j foram calculados 
a partir de (13) usando OLS sob duas hip6teses: na primeira as escalas de 
rendimento para os infantes, crian9as e adolescentes foram igualadas a um; 
na segunda essas escalas foram igualadas a 0,6, 0,7 e 0,8 respectivamente. 
As melhores estimativas foram obtidas sem termo constante, e as estimativas 
dos coeficientes foram sempre estatisticamente significantes. 

As escalas de equivalencia obtidas a partir da segunda hip6tese estao 
indicadas no quadro n. o 4, de novo sob a hip6tese normalizadora de que 
o valor para um casal e 2. As escalas de equivalencia estimadas podem ser 
consideradas como «plausfveis», isto e, nao M nenhuma base a priori para 
as rejeitar. A excep<(ao e a regiao Sui em que ha a tendencia para os 
adolescentes (A) apresentarem valores inferiores aos das crian9as (S). A 
explica<(ao pode residir na falta de precisao que resulta do reduzido numero 
de observa<(oes em muitos tipos de familias nesta regiao. 
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(27) Veja-se Blalok (1979). 



0) .... 

Adulto. 
Casal 
Cl 
CS. 
CA 
C(ll). 
C(SS). 
C(SI). 
C(SS)(I) 
CA(SI) 
C(AA)(SI). 
Media intraclasse .. 

--

QUADRO N. 0 3 

Elasticidades rendimento por tipo de familia (fun{:oes de Engel duplamente logaritmicas) 

ALIMENTAI;AO+ BEBIDAS+ VESTUARIO+CALCADO 

Norte Centro Lisboa 

Elasticidade R' Elasticidade R' Elasticidade R' 

0,718 (,04) 0,98 0,742 (,05) 0,98 0,738 (,05) 0,97 

0,720 (,04) 0,98 0,667 (,05) 0,97 0,718 (,02) 0,99 

0,540 (,04) 0,97 0,486 (,08) 0,86 0,629 (,05) 0,96 

0,655 (,08) 0,92 0,592 (,07) 0,92 0,667 (,06) 0,95 

0,542 (,07) 0,92 0,581 (,10) 0,86 0,739 (,03) 0,99 

0,607 (,04) 0,97 0,583 (,06) 0,94 0,546 (,05) 0,95 

0,575 (,03) 0,99 0,629 (,05) 0,97 0,553 (,06) 0,93 

0,682 (,08) 0,92 0,702 (,04) 0,99 0,506 (,05) 0,95 

0,553 (,06) 0,94 0,689 (,04) 0,98 0,612 (,05) 0,96 

0,467 (, 15) 0,69 - - - -
0,694 (,06) 0,97 0,696 (,05) 0,97 0,695 (,14) 0,84 

0,674 - 0,663 - 0,692 -

Sui 

Elasticidade R' 

0,706 (,07) 0,96 
0,741 (,05) 0,98 
0,502 (,09) 0,88 

- -
0,593 (,05) 0,97 
0,654 (,07) 0,95 
0,765 (,08) 0,96 
0,691 (,14) 0,82 
0,654 (,09) 0,91 

- -
0,636 (,21) 0,70 

0,700 -



Outra conclusao e a de que nao existe variac;:ao substancial entre regi6es 
pelo que podemos ser legitimamente tentados a construir escalas de 
equivalencia para o continente como um todo. lsso foi feito a partir de uma 
media ponderada das escalas em cada regiao, sendo os ponderadores o 
numero de famflias «puras» nessa regiao. Essas medias estao tambem 
indicadas no quadro. 

QUADRO N. 0 4 

Escalas de equivalencia usando a metodologia de Brown 

ALIMENTACAD 

Norte Centro Lisboa Sui 
Media 

ponderada 

Adulto .. 1 '16 1,16 1,09 1,13 1,13 
Casal. 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
I. 0,44 0,43 0,46 0,37 0,44 
S. 0,50 0,57 0,57 0,66 0,56 
A .. 0,68 0,64 0,69 0,59 0,66 

ALIMENTACAD +BEBIDAS 

Norte Centro Lisboa Sui Media 
ponder ada 

Adulto 1,10 1 '11 1,10 1,13 1 '11 
Casal. 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
I .. 0,35 0,43 0,46 0,44 0,42 
S. 0,47 0,56 0,55 0,61 0,54 
A .. 0,72 0,65 0,70 0,63 . 0,68 

ALIMENTACAO +BEBIDAS+ VESTUARID+ CALCADO 

Norte Centro Lisboa Sui 
Media 

ponderada 

Adulto .. 1,07 1,07 1,05 1,09 1,06 
Casal 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
I. 0,49 0,49 0,49 0,50 0,49 
S. 0,57 0,63 0,61 0,68 0,61 
A. 0,82 0,77 0,79 0,72 0,78 

3 - Escalas de equivalincia e desigualdade 

As escalas de equivalencia surgem da necessidade de corrigir os valores 
do rendimento total das famflias pela sua composic;:ao, com o intuito de obter 
uma medida mais fiel · do bem-estar de cada familia e de poder fazer 
comparac;:oes entre elas. 
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Do que atras foi dito resulta que nao faz muito sentido, por exemplo, 
calcular valores para medidas de desigualdade referentes a distribui9ao dos 
rendimentos totais familiares. 0 quadro n. o 5 ilustra este ponto. Nele estao 
indicados os valores para o fndice de Gini para as quatro regioes e para 
tres variaveis: o rendimento total (y}, o rendimento total por unidade de 
consumo (y/unidade de consumo) e o rendimento total por adulto equivalente 
(y/adulto equivalente). 

Para obter as unidades de consumo utilizou-se a escala da OIT, e para 
obter os adultos equivalentes a escala estimada anteriormente para o 
agregado mais amplo (adulto- 1 ,06, casal - 2, I - 0,49, S- 0,61 e 
A- 0,78). 

OUADRO N. 0 5 

indices de Gini para varias definic;oes de rendimento 

Norte Centro Lisboa Sui 

y 0,376 0,397 0,360 0,365 

y/unidade de consume .. 0,245 0,284 0,274 0,251 

y/adulto equivalente 0,284 0,308 0,299 0,281 

Algumas conclusoes importantes se retiram do quadro: 

1) A considera9ao das escalas de equivalencia leva a uma redu9ao 
da medida de desigualdade de cerca de 30 % no caso da escala 
da OIT e de aproximadamente 22 % no caso da escala estimada 
em pi ricamente; 

2) Se tivermos mais «fe» na escala empfrica, a conclusao e a de 
que a escala da OIT subavalia a desigualdade; 

3} Em termos de ordena9ao das regioes por ordem de desigualdade 
a considera9ao das escalas de equivalencia faz modificar as 
nossas conclusoes: por exemplo, Lisboa que era a regiao mais 
igual em termos de rendimento total, passa para a segunda 
regiao mais desigual com qualquer das escalas. 

E evidente que ordenar distribui96es s6 com uma medida de 
desigualdade e altamente falfvel. Contudo, para as mesmas distribuiQoes foram 
tambem calculados os Indices de Atkinson para tres valores de e e 
basicamente as mesmas conclusoes sao atingidas, como se pode ver em 
Santos (1983}. 
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SANTOS, Jorge. - Escalas de equivalencia. 

RESUMO: 

Numa primeira parte efectua-se uma breve descri<;:ao dos metodos 
habitualmente utilizados e das dificuldades encontradas para estimar 
empiricamente escalas de equivalencia. A seguir estimam-se escalas de 
equivalencia para quatro regioes em Portugal, utilizando-se os dados do 
lnquerito as Despesas Familiares de 1973-1974 e os metodos de Engel 
e de Brown. Finalmente, analisam-se as consequencias para a desigualdade 
da considera<;:ao das escalas de equivalencia para deflacionar o rendimento 
total das famflias. 

SANTOS, Jorge. - Equivalence scales. 

ABSTRACT: 

A brief description of the most common approaches (and the 
difficulties found) for empirically estimating equivalence scales is made 
initially. Next, equivalence scales are estimated for four regions in Portugal 
using Engel's and Brown's approaches. The data refers to the Household 
Expenditure Survey 1973·1974. The paper is concluded by measuring the 
effects on inequality by consideration of the equivalence scales to deflate 
the families total income. 
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