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RESUMO
A presente pesquisa busca analisar os impactos do crescimento econômico e da desigualdade de renda
sobre a pobreza dos meios urbano e rural dos estados brasileiros considerando os efeitos provindos
dos ńıveis iniciais de desenvolvimento e desigualdade. Para tanto calculou-se as elasticidades renda
e desigualdade da pobreza por meio de um painel dinâmico espacial. Dentre outras conclusões, os
resultados demonstraram que a redução da pobreza ocorre de uma maneira mais intensa quando
associada às reduções nos ńıveis de desigualdade. Concluiu-se também que uma poĺıtica pública de
combate à pobreza por meio do crescimento econômico ou da redução das desigualdades, aplicada
ao meio urbano ou rural obterá maiores resultados se aplicada com uma durabilidade mais extensa.
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ABSTRACT
The present research seeks to analyze the impacts of economic growth and income inequality on
the urban and rural poverty of the Brazilian states, considering the effects of the initial levels of
development and inequality. In order to do so, the income elasticities and the inequality of poverty
were calculated through a spatial dynamic panel. Among other conclusions, the results showed that
poverty reduction occurs more intensely when associated with reductions in levels of inequality. It
was also concluded that a public policy of combating poverty through economic growth or reduction
of inequalities applied to the urban or rural environment will obtain more results if applied with a
longer duration.
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ANÁLISE ESPACIAL DOS EFEITOS DO CRESCIMENTO ECONÔMICO E DA
DESIGUALDADE DE RENDA SOBRE A POBREZA NOS MEIOS URBANO E

RURAL DO BRASIL

1 INTRODUÇÃO

A pobreza em seu conceito básico refere-se a algum tipo de privação, que pode ser somente
material ou incluir elementos de ordem cultural e social, em face dos recursos dispońıveis de uma
pessoa ou famı́lia. Essa privação pode ser de natureza absoluta, relativa ou subjetiva (KAGEYAMA;
HOFFMANN, 2006).

Na visão de Araujo, Alves e Besarria (2013), no Brasil, os problemas com a pobreza existem
desde o peŕıodo da colonização, agravando-se com o desenvolvimento da sociedade, o surgimento da
indústria e os avanços tecnológicos. Embora a pobreza seja tratada como um fenômeno persistente
no Brasil, estudos de Ramos (2015) e Rocha (2006) demonstram uma trajetória decrescente desse
fenômeno em peŕıodos como o final da década de 1990 e no decorrer dos anos 2000.

Como mecanismo propulsor das variações negativas nas condições de pobreza, Araujo, Alves e
Besarria (2013) destacam os efeitos proporcionados pelo crescimento econômico e as poĺıticas públicas
de caráter redistributivo. Além disso, Rocha (2006) destaca o papel da educação e do mercado de
trabalho no combate à pobreza.

Como anota Ravallion (2001), o crescimento econômico desempenha um papel importante
na redução dos ńıveis de pobreza. Para o autor, o crescimento proporciona aos indiv́ıduos maiores
possibilidades de obtenção de renda, o que fornece maiores chances de acesso a bens e serviços básicos.

São encontrados, entretanto, com grande frequência na literatura econômica, estudos que tra-
tam o crescimento como um mecanismo necessário para a redução da pobreza, porém não o tratando
como suficiente. Essa abordagem pode ser vista nos estudos de Figueiredo, Annegues e Souza (2014),
Araújo, Tabosa e Khan (2012), Araujo, Marinho e Guaracyane (2017) e Tabosa, Irffi e Guimaraes
(2014). Nesses estudos, é destacado o fato de que o crescimento age como mecanismo redutor da
pobreza, porém, esse mecanismo teria maior eficiência se aplicado junto a medidas redistributivas.

Ney e Hoffmann (2008), no entanto, indicam que os impactos do crescimento econômico e da
concentração de renda no Brasil podem mostrar distintos aspectos, a depender da situação censitária.
Essa perspectiva é analisada por Araújo, Tabosa e Khan (2012) em um estudo voltado para a região
Nordeste do Brasil. De acordo com os autores descritos, a pobreza rural é mais senśıvel a alterações
no crescimento econômico, enquanto a pobreza urbana denota maior sensibilidade às alterações na
desigualdade de renda.

A pobreza consiste em fenômeno de mensuração dif́ıcil em vista dos seus determinantes mui-
tas vezes intanǵıveis.Araujo, Marinho e Guaracyane (2017) consideram que os ńıveis iniciais de
desigualdade e desenvolvimento atuam como determinantes da pobreza, devendo ser considerados na
formulação de poĺıticas que visem à redução do número de pobres.

Sob uma metodologia espacial, Souza et al. (2017) constataram que a pobreza nos estados
brasileiros é afetada também pelos efeitos da proximidade espacial. Com isso, alterações no cresci-
mento econômico ou nos ńıveis de desigualdade dos estados brasileiros levaria a um transbordamento
espacial da pobreza.

Haja vista essas considerações, a pesquisa que se segue busca resposta para o problema: qual
o impacto do crescimento econômico e da desigualdade de renda sobre a pobreza nos meios urbano
e rural dos estados brasileiros? Para tanto, a pesquisa leva em consideração a hipótese de que
a pobreza nos meios urbano e rural dos estados brasileiros exprime uma situação de dependência
espacial, fazendo com que as variações nos determinantes da pobreza em certo estado provoquem
mudanças na pobreza dessa Unidade da Federação e em seu conjunto de vizinhos.

Com isso, o objetivo desta pesquisa é analisar os impactos do crescimento econômico e da
desigualdade de renda sobre a pobreza dos meios urbano e rural dos estados brasileiros levando em
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consideração os efeitos dos ńıveis iniciais de desenvolvimento e desigualdade. Cabe ressaltar a ideia
de que a contribuição literária deixada pelo trabalho que se segue consiste na inovação da abordagem
técnica e metodológica aplicada ao estudo da pobreza, a qual é capaz de proporcionar resultados
mais robustos perante o problema focalizado

Para tanto, o presente trabalho é subdividido em cinco sessões, incluindo esta breve in-
trodução. A segunda, que se segue, engloba o embasamento teórico e literário sob o qual o trabalho
está fundamentado. A terceira refere-se ao arcabouço metodológico utilizado. A quarta discute os
resultados encontrados e as discussões constrúıdas sobre o tema. Por fim, têm-se as considerações
finais.

2 REVISÃO DE LITERATURA

Este módulo destina-se a exprimir breve contexto literário sobre os estudos que tratam da
pobreza e seus condicionantes. Nesse sentido, apresentam-se aqui as principais conclusões encontradas
nos estudos que verificam o impacto do crescimento econômico e da desigualdade de renda sobre a
pobreza.

2.1 Crescimento econômico e pobreza

Existe uma vasta quantidade de estudos que tratam da pobreza e suas relações com o cres-
cimento econômico, dentre eles, se destacam as abordagens de Nallari e Griffith (2011), Ravallion
(2004) e Bourguignon e Morrisson (2002).

Ravallion (2004) destaca que geralmente o crescimento econômico ocorre de uma maneira que
beneficia os mais pobres. O referido autor, no entanto, ainda destaca que os fatores que tornam a
distribuição dos ganhos do crescimento favorável aos pobres, em alguns casos podem expressar um
custo para o crescimento econômico.

De acordo com a abordagem de Kakwani, Pernia et al. (2000), o crescimento econômico só
ocorrerá em benef́ıcio dos mais pobres se a renda desses demonstrar elevação superior ao verificado
pela renda dos considerados não pobres, o que promoveria uma redução na desigualdade. Nesse
sentido, o crescimento favorece a camada social mais pobre se esse estiver aliádo a uma queda na
pobreza maior do que aquela que se teria se todas as rendas tivessem aumentado de acordo com a
mesma taxa.

Embora a pobreza seja mais frequentemente vista como consequência da baixa renda média, há
razões para pensar que os efeitos dados pela alta desigualdade inicial também impedem o crescimento
futuro em favor dos pobres no futuro. Em muitos páıses em desenvolvimento, esse fenômeno pode
ocorrer de modo plauśıvel, em decorrência da existência de falhas que impedem que algumas pessoas
explorem o desenvolvimento gerado pelo crescimento (RAVALLION, 2004).

Promover o crescimento favorável aos mais pobres requer uma estratégia deliberadamente
tendenciosa em favor deles, de tal modo que os pobres se beneficiariam proporcionalmente mais do
que os ricos. Esse resultado reduziria rapidamente a incidência da pobreza, de modo que aqueles na
parte inferior da curva de distribuição de consumo teriam recursos para atender às suas necessidades
básicas mı́nimas (KAKWANI; PERNIA et al., 2000).

Tochetto et al. (2004) indicam que existe uma série de abordagens que buscam explicar como
o crescimento econômico age como fator redutor dos ńıveis de pobreza, de maneira que os autores
destacam os aspectos espaciais do crescimento, os padrões setoriais, o grau de intensidade e uso dos
fatores de produção, o grau de desigualdade da renda e da riqueza, as dimensões não econômicas,
o padrão e a qualidade do gasto público e o impacto ambiental provocado pelo crescimento. Além
disso, ainda destacam que aspectos como as falhas nos mercados de crédito e de capitais, o grau
de dualismo das economias, a distorção nos mercados de câmbio e imperfeições em outros mercados
também exercem seu papel na conversão do crescimento em redução da pobreza.
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Bourguignon (2004) explica que uma melhor estratégia de desenvolvimento econômico deve
estar fundamentada sobre as interações de distribuição de renda e crescimento e não de pobreza
com o crescimento unicamente. Nesse sentido, o autor indica que as medidas desenvolvimentistas
devem ser direcionadas para a eliminação da pobreza por meio de mecanismos que promovam, tanto
o crescimento quanto uma redução nas desigualdades.

Datt, Ravallion e Murgai (2016) fazem uma análise setorial dos impactos do crescimento
econômico sobre a pobreza. Para os autores, o decĺınio da pobreza ocorre mais rápido com maiores
ńıveis de crescimento, sendo que esse ocorra em sua modalidade pró-pobre. Além disso, os autores
indicam que o crescimento do consumo urbano impulsiona os ganhos dos pobres rurais e urbanos.

Oliveira e Jacinto (2015) avaliam se o crescimento econômico brasileiro recente favoreceu
a camada mais pobre por meio da redução da desigualdade de renda e incremento nos ńıveis de
renda média, considerando situações censitárias distintas. Eles conclúıram que houve uma mudança
significativa na qualidade do crescimento econômico, beneficiando, principalmente, a população pobre
da área urbana. Eles observaram, contudo, que esse movimento foi acompanhado por um aumento
no número dos estados com crescimento de natureza empobrecedora nas áreas rurais.

Ribeiro, Araujo e Feitosa (2015) examinam os impactos do crescimento econômico sobre a
pobreza considerando os meios urbano e rural dos estados brasileiros. No estudo, eles constataram
que, embora o crescimento econômico ocorra em favor dos mais pobres no Brasil como um todo,
apenas as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste experimentaram um padrão de crescimento redutor
de pobreza e de desigualdade de renda.

Araújo, Tabosa e Khan (2012) demonstram, por meio do cálculo das elasticidades renda e
desigualdade da pobreza, que, no Brasil, o crescimento econômico desempenha variados papeis na
redução da pobreza, a depender da situação censitária. Constatam que a pobreza rural é mais senśıvel
ao crescimento econômico se comparada à pobreza urbana. Assim, contudo, como verificado por
Figueiredo, Annegues e Souza (2014), Hoffmann (2005), Araújo, Tabosa e Khan (2012), demonstram
que o crescimento econômico se torna um mecanismo mais eficiente na redução da pobreza, seja ela
urbana ou rural, se estiver associado a medidas redistributivas.

Ney e Hoffmann (2008) afirmam que a pobreza nos meios rural do Brasil, pode ser reduzida
por meio do crescimento econômico, tanto rural quanto urbano. Os autores destacam, entretanto,
o papel fundamental da redução das desigualdades no meio rural, de modo que, o crescimento deve
ocorrer em prol da redução das disparidades na distribuição dos recursos para que a redução da
pobreza rural seja mais eficiente.

2.2 Concentração de renda e pobreza

A literatura que associa a condição de pobreza aos efeitos procedentes das desigualdades na
distribuição dos recursos é bem ampla. Destacam-se, por exemplo, as abordagens de Fosu (2014), At-
kinson e Bourguignon (2014), Bourguignon (2015), Bourguignon (2017), Ravallion (2014) e Ravallion
et al. (2017).

O crescimento geralmente ajudou a reduzir a incidência de pobreza absoluta, porém, esse fato é
menos frequente em páıses com maiores ńıveis de desigualdade. Com isso, a alta desigualdade consiste
em uma ameaça de paralisação do progresso futuro contra a pobreza, atenuando as perspectivas de
crescimento. Assim, as percepções de aumentar as lacunas absolutas nos padrões de vida entre os ricos
e os pobres nas economias em crescimento também são consistentes com a evidência (RAVALLION,
2014).

Bourguignon (2017) fez um estudo sobre a desigualdade na distribuição de renda e analisa os
determinantes sociais e econômicos da realidade econômica mundial recente que elevou o padrão de
vida de mais de meio bilhão de pessoas em páıses emergentes. Para o autor, o ganho de qualidade
de vida das pessoas proveio principalmente, da redução das disparidades entre os mais ricos e a
camada social mais pobre. Bourguignon (2017) ainda exprime que a redução da desigualdade deve
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ser tachada como um dos principais mecanismos de redução da pobreza.
Bourguignon (2004) explica que as melhores estratégias de combate à pobreza, geralmente,

estão ligadas a mecanismos de redistribuição dos recursos. Essa perspectiva também foi adotada por
Atkinson e Bourguignon (2014).

Barros, Foguel e Ulyssea (2006) em um estudo sobre as caracteŕısticas da desigualdade e sua
evolução recente no Brasil. Ele determina que o comportamento dos ńıveis de concentração de renda
enfrentado pelo Brasil nas últimas décadas expressa, elevados impactos sobre a redução da pobreza
e da extrema pobreza. Ainda explicam que esse fato só ocorre porque uma queda na desigualdade
de renda só existe quando a renda média dos mais pobres cresce mais rapidamente do que a renda
média nacional.

Barros, Henriques e Mendonça (2000), a desigualdade na distribuição da renda e das opor-
tunidades de inclusão econômica e social representa o principal determinante dos elevados ńıveis de
pobreza que afligem a sociedade brasileira. Além disso, os autores indicam a importância do estabe-
lecimento de estratégias de combate à pobreza que não descartem a via do crescimento econômico,
mas que enfatizem, sobretudo, o papel de poĺıticas redistributivas que enfrentem a desigualdade.

Barros et al. (2010) afirmam que, apesar da acentuada queda nas disparidades relacionadas
à distribuição de renda, a desigualdade de renda brasileira permanece extremamente elevada. Além
disso, ainda demonstram que as melhorias na distribuição de renda derivada do trabalho por traba-
lhador e na renda não derivada do trabalho foram os principais fatores responsáveis pela redução dos
ńıveis de pobreza no Brasil.

Figueiredo, Annegues e Souza (2014) desenvolveram um estudo no qual foram verificados os
impactos do crescimento econômico e da desigualdade de renda no Brasil considerando estimações
não paramétricas para os munićıpios, e estados brasileiros. Verificaram que, tanto para os estados
quanto para os munićıpios a elasticidade desigualdade é superior à elasticidade renda, evidenciando
que a pobreza denota maior sensibilidade a alterações nos ńıveis de desigualdade se comparado a
alterações no crescimento econômico.

Araújo, Tabosa e Khan (2012) também analisam o impacto do crescimento econômico e da
desigualdade de renda na pobreza, por meio do cálculo das elasticidades renda e desigualdade para
os meios urbano e rural dos estados da região Nordeste do Brasil. Eles demonstram que a pobreza
urbana possui maior sensibilidade a alterações nos ńıveis de desigualdade se comparada com a pobreza
rural. Constatam, entretanto, que tanto para o meio urbano quanto para o meio rural, a elasticidade
desigualdade é superior à elasticidade crescimento da pobreza, demonstrando a importância das
medidas de redistribuição dos recursos no combate à pobreza.

3 METODOLOGIA

Este módulo destina-se a mostrar os instrumentos utilizados para buscar resposta para o
problema aqui abordado. Serão expostos os métodos a serem utilizados, bem como o tratamento
concedido aos indicadores em questão. Para responder à problemática descrita na seção introdutória,
se faz necessário o uso de um conjunto de técnicas responsáveis pelo tratamento dos dados esboçados
no espaço e no tempo. O recurso metodológico aqui utilizado consiste em uma adaptação da abor-
dagem desenvolvida por Kalwij e Verschoor (2004) para o uso com técnicas econométricas capazes
de considerar os efeitos da proximidade espacial.

A ideia básica definida no estudo de Kalwij e Verschoor (2004) consiste no fato de que os
autores consideram que as elasticidades renda e desigualdade da pobreza variam, dependendo do
inverso do ńıvel inicial de desenvolvimento - o qual é dado pela razão entre a linha de pobreza e a
renda familiar per capita inicial - e do ńıvel inicial de desigualdade.

Os detalhes metodológicos da adaptação feita à abordagem de Kalwij e Verschoor (2004) são
disponibilizados nas subseções que se seguem.
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3.1 Matriz de proximidade espacial

O primeiro passo a ser considerado é modelar a vizinhança das unidades espaciais de uma
maneira numérica. Para tanto, foi constrúıda uma matriz de proximidade espacial que consiste em
um instrumento capaz de identificar vizinhos de uma determinada região por meio da representação
de áreas em termos numéricos. Com base na especificação dada por Almeida (2012), a matriz de
vizinhança possui a seguinte estrutura:

Wij =

{
1, se i e j são vizinhos

0, se i e j não são vizinhos
(1)

A matriz é constrúıda a partir de um conjunto de n áreas A1, . . . , An, resultando em uma
matriz W (1)(nxn) onde cada um dos elementos Wij representa a medida de proximidade entre Ai e
Aj.

3.2 Estimação dinâmica para dados espaciais em painel

Tendo em vista que os dados são distribúıdos em tempo e espaço, considera-se inicialmente o
modelo convencional de efeitos fixos dado por:

yt = αt +Xtβ + εt (2)

De tal modo, α1, . . . , αt é um vetor que corresponde aos efeitos fixos, y é a variável depen-
dente e X é a matriz de variáveis independentes. Utilizando o procedimento de incorporação dos
efeitos espaciais dados por Elhorst (2010) chega-se a um modelo geral de efeitos fixos que engloba a
dependência espacial incluindo defasagens espaciais para que se tenha o controle da autocorrelação
espacial, sendo dado por:

yt = α + ρW1yt +Xtβ +W1Xtτ + ξt (3)

com ξt = λW2ξt + εt

Onde W1yt é a variável dependente espacialmente defasada, W2ξt são os erros espacialmente
defasados, W é a matriz de vizinhança e λ e ρ são os parâmetros espaciais escalares, sendo τ um
vetor de coeficientes espaciais.

Já o modelo geral de efeitos aleatórios com dependência espacial é dado por Almeida (2012)
como:

yt = ρW1yt +Xtβ +WXtτ + ξt (4)

com ξt = α + λWξt + εt

Neste trabalho, as estimações efetuadas pressupõem de que a pobreza não responde pontual-
mente às alterações no crescimento econômico e na desigualdade de renda, em vista da necessidade
de tempo para a absorção das mudanças por parte das pessoas. Almeida (2012) indica que essa
especificação pode ser feita por meio da inserção da defasagem temporal da variável dependente no
conjunto de regressores. Almeida (2012) indica que, nesse procedimento, existem duas fontes de
endogeneidade: a endogeneidade temporal, que ocorre visto que E(W1ytεt) 6= 0; e a endogeneidade
temporal, a qual ocorre por que E(yt−1εt) 6= 0. Havido esses fenômenos, as estimativas via MQO são
enviesadas e inconsistentes.

Um estimador convencional de modelos dinâmicos para dados em painel com especificação
espacial como dado na Equação 5 elimina, contudo, os efeitos fixos por meio do processo da diferen-
ciação das variáveis.

∆yt = ρ∆Wyt−j + δ∆tt−1 + ∆Xtβ + ∆WX1τ + ∆εt (5)

6



Embora a Equação 5 elimine os efeitos fixos no processo de diferenciação, a variável dependente
defasada temporalmente ainda é endógena, porquanto yt−j é correlacionado com εt. Para tanto,
Arellano e Bover (1995) e Blundell e Bond (1998) propuseram a utilização do estimador Sistema GMM
para painel dinâmico. Esse estimador utiliza instrumentos para formar as condições de momento e
torna a estrutura da modelagem mais eficiente, lidando com os efeitos fixos não observados e com o
problema de endogeneidade, presente na defasagem temporal da variável dependente.

Para corrigir a endogeneidade espacial, utiliza-se a proposta de Kukenova et al. (2009), de
modo que, se estima a Equação 5 por meio do Método de Generalizado de Momentos na sua forma
sistêmica, usando apenas a especificação do modelo Lag espacial, no qual ρ 6= 0, τ = 0 e λ = 0.

Nesse procedimento, são utilizadas defasagens espaciais e temporais para instrumentalizar
∆Wyt e yt−1. Assim como indicado por Junior et al. (2016), as defasagens da variável dependente
em ńıvel são instrumentos para a equação em primeira diferença e as defasagens dessas variáveis em
primeira diferença são instrumentos válidos para a equação em ńıvel1. A consistência do método é
dada pelo fato de que esses instrumentos não estão correlacionados com o termo de erro. Almeida
(2012) indica que a consistência do método GMM é verificada pela estat́ıstica de Sargan.

Nesta pesquisa, busca-se captar os impactos da desigualdade de renda e do crescimento
econômico sobre um conjunto de indicadores de pobreza. Com isso, segue-se a proposta de Kalwij
e Verschoor (2004), os quais indicam que a pobreza varia conforme se modificam as suas interações
com o crescimento, a desigualdade e o desenvolvimento. Adaptando a Equação 5 para a abordagem
de Kalwij e Verschoor (2004) considerando o método GMM, obtêm-se:

∆lnP0it = β0 + ρ∆WlnP0it−j + δ∆lnP0it−j + β1∆ln[yit] + β2[∆[lny]lnGit−1]

+ β3∆ln[yitln[
Zit

y it−1

] + β4∆lnGit + β5∆[lnGit]ln[Git−1]

+ β6∆[lnGitln[
Zit

y it−1

] + β7lnGi0 + β8[ln[
Zit

y it−1

]]lnGit

∆lnP1it = β0 + ρ∆WlnP1it−j + δ∆lnP1it−j + β1∆ln[yit] + β2[∆[lny]lnGit−1]

+ β3∆ln[yitln[
Zit

y it−1

] + β4∆lnGit + β5∆[lnGit]ln[Git−1] (6)

+ β6∆[lnGitln[
Zit

y it−1

] + β7lnGi0 + β8[ln[
Zit

y it−1

]]lnGit

∆lnP2it = β0 + ρ∆WlnP2it−j + δ∆lnP2it−j + β1∆ln[yit] + β2[∆[lny]lnGit−1]

+ β3∆ln[yitln[
Zit

y it−1

] + β4∆lnGit + β5∆[lnGit]ln[Git−1]

+ β6∆[lnGitln[
Zit

y it−1

] + β7lnGi0 + β8[ln[
Zit

y it−1

]]lnGit

Onde P0, P1 e P2 são os indicadores de pobreza utilizados; y é a renda média familiar per
capita, G é a desigualdade de renda representada pelo ı́ndice de Gini; [∆[lny]lnGit−1] e [yitln[Zit

y it−1
]

representam respectivamente, as interações entre a variação da renda média familiar per capita e o
ı́ndice de Gini inicial do estado i; e o inverso do ńıvel inicial de desenvolvimento [Zit

y it−1
] (linha de

pobreza dividida pela renda familiar per capita inicial); [lnGit]ln[Git−1] e [lnGitln[Zit

y it−1
] represen-

1De acordo com Araujo, Marinho e Guaracyane (2017), uma variável independente é estritamente exógena se não
está correlacionada com os termos de erro passados, presentes e futuros; fracamente exógena, se só está correlacionada
com os termos de erro passados; e endógena se está correlacionada com os erros passados, presentes ou futuros. Nesse
sentido, as variáveis explicativas dos modelos posteriormente estimados são subdivididas em dois grupos, sendo o
conjunto de instrumentos, contendo as defasagens espacial e temporal da variável dependente e as variáveis explicativas,
endógenas ao modelo.
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tam, respectivamente, as interações entre o ı́ndice de desigualdade de Gini e o ı́ndice de desigualdade
inicial do estado i e o inverso do ńıvel inicial de desenvolvimento.

Para a obtenção das elasticidades renda e desigualdade, torna-se necessário considerar os
efeitos das interações, obtendo:

εyit(P0,1,2) = β1 + β2ln[Git−1] + β3[ln[
Zit

y it−1

]

(7)

εGit(P0,1,2)
= β4 + β6[ln[

Zit

y it−1

]

Onde εyit(P0,1,2) e εGit(P0,1,2)
são respectivamente as elasticidades renda e desigualdade em sua

forma dinâmica.

3.3 Dados

Para indicar a pobreza utiliza-se os ı́ndices P0, P1eP2, os quais são dados respectivamente por:

P0 =
q

n
, p1 =

1

q

q∑
i=1

(
z − yi
z

) , p2 =
1

q

q∑
i=1

(
z − yi
z

)2 (8)

Onde P0 informa proporção de pobres, q representa a quantidade de pobres, n representa o
número de indiv́ıduos, z denota a linha de pobreza e y diz respeito a renda familiar per capita2. Para
a construção desse ı́ndice considera-se como pobre o indiv́ıduo detentor de um montante inferior à
linha de pobreza. Para tanto, a linha de pobreza utilizada é informada pelo Instituto de Estudos do
Trabalho e Sociedade (IETS). A desigualdade na distribuição de renda será medida pelo ı́ndice de
Gini e utilizar-se-á como proxy para o crescimento econômico a renda familiar per capita.

Os dados utilizados foram obtidos por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domićılios
(PNAD) disponibilizada anualmente pelo IBGE3. A escolha da PNAD como fonte de dados deu-se
em detrimento da sua periodicidade anual e sua abrangência nacional. Os dados estão dispostos em
um peŕıodo de 11 anos (2004 a 2014)4. Ressalta-se que a utilização desse peŕıodo se dá pela disponi-
bilidade de informações referentes ao meio rural para todas as unidades da Federação estudadas. As
análises são feitas para o meio rural e o meio urbano, sendo esses delimitados pela PNAD por parte
de cada uma das 26 unidades da Federação, incluindo também o Distrito federal.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nesse segmento trazem-se os resultados encontrados com o método utilizado, bem como as
discussões para com o arcabouço literário existente acerca do tema.

O número de pessoas consideradas pobres no Brasil denotou uma tendência decrescente du-
rante a década de 1990 Barros (2008). Esse comportamento é observado na Figura 1 para os anos
de 2000 e ińıcio dos anos de 2010, tanto para o meio urbano quanto para o meio rural.

É posśıvel visualizar uma correlação positiva entre as mudanças na proporção de pobres e na
desigualdade de renda em ambas as situações censitárias estudadas. Essa correlação pode ser expli-
cada considerando os resultados demonstrados por Araújo, Tabosa e Khan (2012), os quais afirmam

2Os valores monetários foram atualizados para o ano de 2015 por meio do Índice Nacional de Preços ao Consumidor
(INPC).

3Tendo em vista a indisponibilidade da PNAD para o ano de 2010, os valores referentes a esse ano foram obtidos
por meio da média aritmética dos anos anterior e sucessor.

4O ano de 2015 não foi incorporado nas estimações tendo em vista a indisponibilidade da linha de pobreza pelo
IETS para esse peŕıodo.
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que grande parte das variações na pobreza rural e urbana provém das mudanças na concentração de
renda.

Ressalta-se que a desigualdade de renda possui distintos efeitos sobre a pobreza a depender da
situação censitária. Observa-se que, em média, o meio rural possui menores ńıveis de concentração de
renda, contudo, Araújo, Tabosa e Khan (2012) identificam o fato de que a pobreza no meio urbano
possui maior sensibilidade às alterações nos ńıveis de desigualdade, enquanto a pobreza rural é mais
senśıvel às alterações no crescimento econômico.

Por meio da Figura 1, também é posśıvel observar que a pobreza, seja ela do meio urbano ou
do meio rural brasileiro, mostra uma tendência de decréscimo superior à queda nos ńıveis de desigual-
dade. Visualmente, verifica-se que, embora tenha decrescido no peŕıodo estudado, a concentração de
renda é um fenômeno mais persistente e menos volátil do que a pobreza.

Figura 1: Média da proporção de pobres e da desigualdade de renda nos meios urbano e rural do
Brasil.

Fonte: Elaboração dos autores.

Visando a encontrar o valor das elasticidades renda e desigualdade da pobreza, utilizou-se
uma abordagem espacial para o modelo dinâmico especificado por Kalwij e Verschoor (2004). Os
resultados desse procedimento estão esboçados na Tabela 1. A inclusão do aspecto temporal nas
estimações implica a obtenção de resultados dinâmicos e não apenas estáticos. Já a incorporação
do fator espacial permite captar os efeitos da localização geográfica sobre a pobreza local. Nesse
sentido, a correção da endogeneidade por meio da instrumentalização dos regressores endógenos será
feita considerando a especificação de Junior et al. (2016), os quais utilizam duas defasagens temporais
e espaciais como instrumentos em uma estimação dinâmica espacial. Nesta pesquisa, serão utilizadas
até duas defasagens, de modo que a validade dos instrumentos será verificada por meio da estat́ıstica
de Sargan.

Para estabelecer as defasagens espaciais utilizou-se uma matriz de pesos espaciais que forne-
cesse melhor ajuste ao modelo, conforme feito também por Junior et al. (2016)5. Tal procedimento
é fundamentado por LeSage e Pace (2014), os quais demonstraram que a escolha da matriz de pesos

5Foram feitas estimações com as matrizes do tipo Queen, Rook e K vizinhos com K = 1; K = 2; K = 3; K = 4; K
= 5 e K = 10.
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espaciais não muda os efeitos marginais das estimações, tendo em vista que o mais importante é a
adequada especificação do modelo6.

Para a estimação referente ao hiato quadrático da pobreza no meio urbano, foram utiliza-
das duas defasagens espaciais e uma defasagem temporal para instrumentalizar os componentes
endógenos do modelo referente à proporção de pobres. Em relação às demais estimações, foram
utilizadas uma defasagem espacial e uma defasagem temporal.

No que diz respeito ao meio urbano, o componente temporal de primeira ordem apresentou
sinal negativo e foi estatisticamente significante, confirmando a hipótese de persistência da pobreza,
conforme encontrado por Araujo, Marinho e Guaracyane (2017). Em relação à defasagem espacial
de primeira ordem, observa-se que o coeficiente foi positivo e estatisticamente significante para a
proporção de pobres e o hiato da pobreza, o que indica a existência de um transbordamento espacial
dos pobres no meio urbano. Para o hiato quadrático, o componente espacial é positivo apenas após
a inserção de duas defasagens. Esse comportamento também foi encontrado por Junior et al. (2016)
para as atividades industriais no Brasil e Paci e Usai (2008) para o setor industrial italiano. Nessa
oportunidade, os autores atribuem o sinal negativo da defasagem espacial de primeira ordem ao
efeito da polarização das atividades industriais. No que diz respeito ao hiato quadrático da pobreza,
o sinal negativo da defasagem espacial de primeira ordem pode provir das diferenças de renda no
meio urbano dos estados brasileiros.

No que diz respeito ao crescimento econômico e suas interações com o inverso do desenvolvi-
mento inicial, verifica-se que o sinal obtido foi positivo para a proporção de pobres (0,9723) e para
o hiato quadrático da pobreza (3,7026), denotando significância estat́ıstica para esses indicadores.
Esse resultado indica que, no meio urbano, as variações no crescimento econômico provocam maiores
reduções nos ńıveis de pobreza em áreas onde o ńıvel de desenvolvimento inicial é mais elevado, assim
como verificado por Araujo, Marinho e Guaracyane (2017) para as Unidades da Federação brasileiras.

No que diz respeito ao meio rural, verifica-se que, em relação à proporção de pobres, a defasa-
gem temporal exprimiu significância estat́ıstica e sinal negativo, assim como verificado por Araujo,
Marinho e Guaracyane (2017) para o Brasil como um todo, indicando que, a no meio rural, a pobreza
apresenta uma persistência intertemporal. Comparando os valores dos coeficientes das defasagens
temporais para os indicadores do meio rural com os coeficientes obtidos para essa mesma variável no
meio urbano, verifica-se que esses valores são mais elevados para os indicadores de pobreza rural, o
que aponta a persistência da pobreza ocorre de uma maneira mais intensa nessa situação censitária.

Assim como verificado para o meio urbano, as interações do crescimento econômico com o
inverso do desenvolvimento inicial apresentaram sinal positivo e significância estat́ıstica para as es-
timações referentes à proporção de pobres, indicando que no meio rural, uma variação no crescimento
reduz a pobreza em maiores proporções nas áreas onde o ńıvel de desenvolvimento inicial é mais ele-
vado.

Em relação ao hiato da pobreza no meio rural, os resultados obtidos com as defasagens espaci-
ais indicam a existência do efeito transbordamento. Já em relação à defasagem temporal, verifica-se
a existência do fator persistência, tanto para o hiato da pobreza quanto para o hiato quadrático.

Além disso, em relação ao hiato da pobreza, observa-se que o coeficiente das interações do
crescimento econômico com a desigualdade inicial no meio rural demonstra que alterações nos ńıveis
de renda reduzem a distância entre a renda dos pobres e a linha de pobreza em maior magnitude em
áreas onde a desigualdade inicial é menor.

6Para as estimações esboçadas na Tabela 1, utilizou-se uma matriz de contiguidade do tipo Queen, tendo em vista
que essa matriz mostrou maior adequabilidade aos dados e maior validade dos instrumentos.
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Tabela 1: Resultados das estimações para os indicadores de pobreza.

Meio Urbano
P0 P1 P2

Constante -0,2154* -0,0531 0,1834
Defasagemespacialt−1 0,1515** 0,3201*** -0,0007
defasagemtemporalt−1 -0,2119*** -0,2351*** -0,3348***
Defasagemespacialt−2 - - 0,0001***
∆ln[yit] 1,6968* 0,2752 2,7198
∆ln[yit]lnGit−1 3,1317** 4,2292** 9,7948***
∆ln[yit]ln[Zit

y it−1
] 0,9723*** -0,7272 3,7036***

∆lnGit -3,8248*** -1,2315 -2,6399
∆[lnGit]ln[Git−1] -6,0711*** -9,6894*** -15,2941***
∆[lnGit]ln[Zit

y it−1
] -2,0671*** 1,9633** 3,7036***

lnGit−1 -0,3241* -1,2315 -0,6227
[ln[Zit

y it−1
]] -0,0575 0,1020 0,1255

Teste de Sargan 277,636 245,962 233,272
(Prob = 0,1914) (Prob = 0,6946) (Prob = 0,6448)

Meio Rural
Constante -0,5385** -0,1261 0,2726
Defasagemespacialt−1 0,1972*** 0,1951*** 0,0012
defasagemtemporalt−1 -0,2249*** -0,2683*** -0,3820***
∆ln[yit] 2,2329* 3,0517 4,0492
∆ln[yit]lnGit−1 2,4219* 5,1207** 7,2587**
∆ln[yit]ln[Zit

y it−1
] 2,0969*** -1,2002 0,8890

∆lnGit 0,2036 0,9970 -1,8688
∆[lnGit]ln[Git−1] 0,9401 -0,9758 -5,7569
∆[lnGit]ln[Zit

y it−1
] -2,5166*** -1,2002 -0,9170

lnGit−1 -0,5621** -0,2715 0,1310
[ln[Zit

y it−1
]] -0,2066** -0,1075 -0,9170

Teste de Sargan 266,928 237,469 230,176
(Prob = 0,3380) 237,469 (Prob = 0,8158) (Prob = 0,8929)

Fonte: Elaboração dos autores.
Nota: Valores sucedidos dos śımbolos ***; ** e * denotam significância estat́ıstica a 1%, 5% e 10%

de confiabilidade, respectivamente.

Com apoio nos resultados esboçados na Tabela 1, é posśıvel obter as elasticidades renda e desi-
gualdade da pobreza em seu aspecto dinâmico. Os resultados desse procedimento estão esboçados em
apêndice na Tabela 3. Para facilitar a compreensão e a visualização, a Tabela 2 traz as elasticidades
dinâmicas para o Brasil e suas grandes regiões em termos de média.

Os resultados obtidos com as elasticidades dinâmicas corroboram o que foi demonstrado nos
estudos de Figueiredo, Annegues e Souza (2014), Barros, Foguel e Ulyssea (2006), Araujo, Marinho
e Guaracyane (2017), Hoffmann (2005) e Araújo, Tabosa e Khan (2012), os quais demonstram que
a redução da pobreza ocorre de uma maneira mais intensa quando associada às reduções nos ńıveis
de desigualdade.

As elasticidades-renda obtiveram valor superior (em termos absolutos) no meio rural, enquanto
as elasticidades-desigualdade foram superiores nas estimações referentes ao meio urbano, assim como
determinado porAraújo, Tabosa e Khan (2012). Tal fato indica que uma poĺıtica pública de combate
à pobreza por meio do crescimento econômico surtirá maiores efeitos no meio rural, enquanto uma
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poĺıtica de combate à pobreza fundamentada sobre a redução das disparidades obterá melhores
resultados no meio urbano.

Tabela 2: Elasticidades renda e desigualdade da pobreza em valores médios.

Meio Urbano
P0 P1 P2
ER ED ER ED ER ED

Brasil -1,4826 2,5573 -2,7176 3,8697 -4,2705 5,3822
Norte -1,3866 2,3474 -2,7600 4,2241 -4,5897 6,0210
Nordeste -1,1416 1,8612 -2,5109 3,7757 -4,1177 5,3508
Sudeste -1,7954 3,2051 -2,8406 3,7042 -4,1713 5,3508
Sul -2,2863 4,2115 -3,1096 3,7314 -4,2885 4,8447
Centro-Oeste -1,5022 2,6027 -2,6911 3,7299 -4,1413 5,1373
Meio Rural

P0 P1 P2
ER ED ER ED ER ED

Brasil -1,8569 2,6677 -5,4961 - -5,5955 -
Norte -1,8726 2,8204 -5,3491 - -5,2614 -
Nordeste -1,0928 1,7207 -4,9991 - -5,6703 -
Sudeste -2,3550 3,1609 -5,9243 - -5,7966 -
Sul -3,1579 4,0235 -6,6453 - -6,1089 -
Centro-Oeste -2,0948 3,0212 -5,5816 - -5,4258 -

Fonte: Elaboração dos autores.
Nota: ER = Elasticidade renda; ED = Elasticidade desigualdade.

A Figura 2 demonstra o comportamento das elasticidades renda e desigualdade da proporção
de pobres no Brasil urbano e rural por meio do cálculo das médias anuais das elasticidades. É posśıvel
visualizar um comportamento crescente das elasticidades desigualdade, enquanto as elasticidades
renda denotam um comportamento decrescente. Esse resultado permite concluir que a pobreza está
ficando mais senśıvel às alterações no crescimento econômico e nos ńıveis de desigualdade.

Do ponto de vista econômico, esse resultado permite concluir que uma poĺıtica pública de
combate à pobreza por meio do crescimento econômico ou da redução das desigualdades obterá
maiores resultados se aplicada com uma durabilidade mais extensa, tendo em vista que, com o
decorrer dos anos, verifica-se a tendência de elevação das elasticidades renda e desigualdade da
pobreza.
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Figura 2: Média anual das elasticidades renda e desigualdade da proporção de pobres.

Fonte: Elaboração dos autores, com base nos dados da PNAD – IBGE.
Nota: ER = Elasticidade renda; ED = Elasticidade desigualdade.

Ante o exposto, reforçam-se as conclusões tomadas na literatura anteriormente citada, deter-
minando que o crescimento econômico é um fator de elevada importância na redução da pobreza,
entretanto, as poĺıticas públicas que visem à redução dos ńıveis de pobreza surtirão maiores efeitos
quando associadas a medidas redistributivas.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Buscou-se a partir dessa investigação analisar os impactos do crescimento econômico e da
desigualdade de renda sobre a pobreza dos meios urbano e rural das Unidades Federativas brasileiras
levando em consideração os efeitos espaciais e temporais. Para tanto, fez-se uso de uma abordagem
econométrica capaz de obter o comportamento dinâmico das elasticidades renda e desigualdade da
pobreza, por meio de um painel dinâmico espacial.

Por via da inserção do componente espacial nas estimações, verificou-se um transbordamento
da pobreza nos meios urbano e rural das Unidades da Federação brasileiras. Já a inclusão do compo-
nente temporal permitiu concluir que a pobreza exprime um comportamento de persistência, tanto
no meio urbano quanto no meio rural.

Em suporte nos resultados encontrados, concluiu-se que a pobreza rural é mais senśıvel às
alterações no crescimento econômico, enquanto a pobreza no meio urbano denota maior sensibilidade
às alterações nos ńıveis de desigualdade. Por meio das interações entre o crescimento econômico
e o ńıvel inicial de desenvolvimento, verificou-se que as variações no crescimento no meio urbano
provocam maiores reduções nos ńıveis de pobreza em áreas onde o ńıvel de desenvolvimento inicial é
mais elevado.

Por meio do cálculo das elasticidades dinâmicas, verificou-se que o crescimento econômico
constitui um importante véıculo para a redução dos ńıveis de pobreza. Nota-se entretanto, que a
redução da pobreza, seja urbana ou rural, ocorre de uma maneira mais intensa quando associada às
reduções nos ńıveis de desigualdade.

Concluiu-se, também, que uma poĺıtica pública de combate à pobreza por meio do crescimento
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econômico ou da redução das desigualdades, aplicada ao meio urbano ou rural obterá mais resultados
se aplicada com uma durabilidade mais extensa.

Por fim, ressalta-se a importância do crescimento econômico e da redução das disparidades
na aplicação de medidas de combate à pobreza. evidencia-se, também, a necessidade de inclusão dos
efeitos dos ńıveis iniciais de desenvolvimento e desigualdade na formulação de meios de combate à
pobreza.
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perdida. Nova Economia, SciELO Brasil, v. 25, n. 3, p. 599–620, 2015.

RAVALLION, M. Growth, inequality and poverty: looking beyond averages. World development,
Elsevier, v. 29, n. 11, p. 1803–1815, 2001.

RAVALLION, M. Pro-poor growth: A primer. Policy Research Working Paper Series, 2004.

RAVALLION, M. Income inequality in the developing world. Science, American Association for the
Advancement of Science, v. 344, n. 6186, p. 851–855, 2014.

15



RAVALLION, M. et al. Inequality and globalization: A review essay. Journal of Economic
Literature, 2017.

RIBEIRO, L. L.; ARAUJO, J. A.; FEITOSA, D. G. Crescimento pró-pobre?: uma análise para os
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APÊNDICE A

Tabela 3: Estat́ısticas descritivas das variáveis utilizadas.

Média Desvio Padrão Mı́nimo Máximo
Urbano
P0 0,2221 0,1092 0,0239 0,5066
P1 0,0950 0,0509 0,0134 0,2585
P2 0,0602 0,0320 0,0110 0,1726
Renda 659,6702 296,0445 218,5760 2119,8100
Gini 0,5242 0,0389 0,4118 0,6160
Rural
P0 0,2108 0,1329 0,0152 0,6051
P1 0,0933 0,0596 0,0028 0,3086
P2 0,0632 0,0588 0,0005 0,7778
Renda 351,6614 186,3775 95,8190 990,4790
Gini 0,4619 0,0422 0,3603 0,6222

Fonte: Elaboração dos autores.
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