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RESUMO 

 
O presente estudo analisa as relações entre pobreza, crescimento e desigualdade e seus efeitos 
nos meios urbano e rural do Brasil. Para tanto, o estudo é subdividido em dois capítulos, de 
modo que, no primeiro, busca-se verificar a existência de transbordamentos espaciais da 
pobreza nos meios urbano e rural das unidades de federação brasileiras. Além disso, a primeira 
parte desse estudo procura encontrar o valor da sensibilidade da pobreza nos meios urbano e 
rural do Brasil em relação a modificações nos níveis de crescimento econômico e desigualdade 
de renda, incluindo os efeitos da proximidade espacial dos estados. Nesse sentido utilizou-se 
uma metodologia capaz de captar o efeito vizinhança por meio da utilização de um painel de 
dados espaciais. Assim, foram calculadas as elasticidades renda e desigualdade da pobreza e o 
transbordamento espacial da pobreza referente às situações censitárias estudadas. Com o 
método utilizado, verificou-se que alterações no crescimento e nas desigualdades provocam 
transbordamentos espaciais da proporção de pobres no meio urbano, porém, esse 
comportamento é inexistente no meio rural brasileiro. Por meio da verificação da existência de 
spillovers espaciais no meio urbano, o ensaio mostra que medidas de combate à pobreza nessas 
áreas devem ser aplicadas nacionalmente. Já em relação ao meio rural, a inexistência de 
spillovers espaciais da proporção de pobres permite a aplicação de uma política pública de 
combate à pobreza rural, tanto no plano estadual como nacional. No segundo capítulo, 
demanda-se 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 dos níveis 
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 níveis de desigualdade. Concluiu-se também que uma 
política 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.  
 
Palavras chave: Pobreza. Desigualdade. Spillover Espacial. Painel Espacial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

ABSTRACT 
 

The present study analyzes the relationship between poverty, growth and inequality and its 
effects on urban and rural environments in Brazil. To do so, the study is subdivided into two 
chapters, so that, in the first, it seeks to verify the existence of space overflows of poverty in 
the urban and rural areas of the Brazilian federation units. In addition, the first part of this study 
seeks to find the value of the sensitivity of poverty in urban and rural environments in Brazil in 
relation to changes in levels of economic growth and income inequality, including the effects 
of spatial proximity of states. In this sense a methodology was used to capture the neighborhood 
effect through the use of a spatial data panel. Thus, income elasticities and inequality of poverty 
and spatial overflow of poverty were calculated for the census situations studied. With the 
method used, it was verified that changes in growth and inequalities cause spatial overflows of 
the proportion of the poor in the urban environment, however, this behavior is non-existent in 
the Brazilian rural environment. By verifying the existence of spatial spillovers in the urban 
environment, the essay shows that measures to combat poverty in these areas should be applied 
nationally. Regarding the rural environment, the lack of spatial spillovers from the proportion 
of the poor allows the implementation of a public policy to combat rural poverty, both at the 
state and national levels. In the second chapter, we want to analyze the impacts of economic 
growth and income inequality on urban and rural poverty in 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 greater results if applied with a longer duration. 
 
Keywords: Poverty; Inequality; Space Spillover. Space Panel. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

 A pobreza é um fenômeno de mensuração difícil, haja visto que compreende a junção 

de um conjunto de aspectos referentes às privações sociais sofridas pelas pessoas. O debate 

formado na literatura sobre o combate a esse fenômeno, entretanto, trata da tomada de medidas 

formuladas sobre o crescimento e a desigualdade. Nesse sentido, esses três aspectos se 

interligam, formando o denominado “triângulo” pobreza-crescimento-desigualdade. Com 

efeito, o estudo da pobreza deve estar centrado nesse triângulo, uma vez que os fatores denotam 

relação de dependência (BORGUIGNON, 2002). 

 Por sua vez, a desigualdade social é citada na literatura econômica como o fator que 

mais contribui para o status de pobreza. Estudos como os formulados por Anneegues et al., 

(2015), Araújo, Tabosa e Khan (2012), e Helfand, Rocha e Vinhais (2009) demonstram que a 

desigualdade de renda contribui em maior proporção para a formulação do fator pobreza do 

que, por exemplo, mecanismos como o crescimento econômico. 

 No Brasil, o caráter histórico da concentração de recursos, aliado ao crescimento 

econômico pouco regular, fazem da pobreza um problema socioeconômico de persistência 

histórica. Apesar da abrangência e intensidade da pobreza no Brasil haver apresentado uma 

queda após o final dos anos 1980 e no decorer dos anos de 1990 e 2000, esse fenômeno ainda 

se manifesta em grandes proporções no território brasileiro, influenciando diretamente a 

qualidade de vida e o contexto socioeconômico nacional (BARROS, 2009). 

 A pobreza, o crescimento e a desigualdade, porém, se expressam em configurações 

diferenciadas, quando observadas pela óptica da situação censitária das pessoas. Para Ney e 

Hoffmann (2009), a pobreza no meio rural brasileiro se dá de maneira mais intensa, se 

comparada ao meio urbano. Araújo, Tabosa e Khan (2012) analisam as elasticidades renda e 

desigualdade da pobreza referentes aos meios urbano e rural do Nordeste brasileiro e confirmam 

a perspectiva descita por Ney e Hoffmann (2009). 

Aliado a esses fatos, Ney e Hoffmann (2009) e Araújo, Tabosa e Khan (2012) 

demonstram que a pobreza e as desigualdades no meio rural necessitam de um tratamento 

político diferente daquele aconferido ao meio urbano.  

Haja vista essas considerações, este estudo busca analisar os impactos do crescimento 

econômico e da desigualdade de renda sobre a pobreza nos meios urbano e rural do Brasil.  

Para tanto, a pesquisa é constituída de um ensaio formado por dois capítulos, de forma 

que, no primeiro, busca-se verificar a existência de transbordamentos espaciais da pobreza nos 
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meios urbano e rural das unidades da Federação brasileiras assim como, verificar o valor da 

sensibilidade da pobreza nos meios urbano e rural do Brasil em relação a modificações nos 

níveis de crescimento econômico e desigualdade de renda, incluindo os efeitos advindos da 

proximidade espacial dos estados. Já no segundo capítulo, busca-se obter as elasticidades renda 

e desigualdade da pobreza na sua forma dinâmica para os meios urbano e rural do Brasil 

considerando os efeitos da proximidade espacial. 
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CAPÍTULO 1 - ELASTICIDADE RENDA E DESIGUALDADE DA POBREZA NOS 

MEIOS URBANO E RURAL DOS ESTADOS BRASILEIROS: UMA ABORDAGEM 

ESPACIAL 

 

1.1 INTRODUÇÃO 

 

 A condição de pobreza é um fato persistente em praticamente todos os países, 

diferenciando-se apenas quanto ao grau de severidade. A existência desse fenômeno expõe a 

camada social nele inserida a uma realidade de exclusão social extrema, o que causa uma 

privação de direitos sociais básicos.  

 No Brasil, assim como na maioria dos países latino-americanos, o aspecto histórico 

aponta elevada quantidade de pessoas em condição de pobreza. Tal situação, entretanto, 

demonstrou constante reversão, principalmente nos anos de 1990 e 2000. Segundo Barros 

(2009), durante meados dos anos de 1970, a quantidade de pessoas extremamente pobres 

chegava a atingir cerca de um quarto da população brasileira, denotando um quadro de 

agravamento nos dez anos subsequentes. A estabilidade econômica nos anos de 1990 - aliada 

ao crescimento econômico ali iniciado, provocou redução substancial na quantidade de pobres, 

de modo que, em 2008, a extrema pobreza atingia cerca de 8,8% da população. 

 Como argumento da redução da proporção de pobres em âmbito brasileiro, podem ser 

destacados o ritmo do crescimento econômico e suas consequências na dinâmica 

socioeconômica nacional. Dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2016) 

demonstram que em meados de 2003, o crescimento econômico foi responsável pela redução 

da extrema pobreza em 0,7 ponto percentual, elevando-se e chegando a atingir 1,6 ponto 

percentual, em meados de 2006. 

 Na visão de Hoffmann (2001), o crescimento econômico possui considerável redução 

nos níveis de pobreza no Brasil. Destaca o autor entretanto, que para a grande parte do País, a 

redução das desigualdades é expressa como escape emergencial da condição de pobreza. Além 

disso, o estudo descrito indica que o crescimento aplicado de modo insustentável, aliado a um 

panorama de instabilidade, contribui para que o quadro da desigualdade se agrave mais ainda, 

o que provoca uma elevação nos níveis de pobreza. 

 É fato que a melhoria nos indicadores socioeconômicos brasileiros foi dada em boa parte 

pelo crescimento econômico. Como comparação, nota-se que, entre os anos de 1990 a 2000, a 

concentração de renda passou por uma situação de agravamento em muitos países 
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desenvolvidos e em desenvolvimento. Utilizando dados do Banco Mundial e da Organização 

de Cooperação e de Desenvolvimento Económico (OCDE), Ramos (2015) constata essa 

afirmação, indicando que países como China e Suécia expressaram elevadas taxas de 

crescimento, porém, essas taxas foram acompanhadas de uma elevação da desigualdade. O 

percentual de pobres, entretanto, reduziu-se de modo bem mais significativo nesses países. No 

que diz respeito ao Brasil, nota-se que, com as taxas de crescimento obtidas, o País conseguiu 

obter redução generalizada da pobreza, aliada a uma diminuição também nos níveis de 

desigualdade (RAMOS, 2015). 

 A pobreza e a desigualdade, porém, demonstram modos diferenciados, quando 

observadas pela óptica da situação censitária das pessoas. Para Ney e Hoffmann (2009), a 

pobreza no meio rural brasileiro se dá de maneira mais intensa, se comparada ao meio urbano. 

Os autores destacam que fatores, como a má distribuição dos meios de produção agrícolas, o 

baixo nível educacional, a baixa remuneração do trabalho e a pouca ou nenhuma incidência de 

políticas sociais podem atuar como agravante da condição de pobreza nesse meio.  

 Além disso, Ney e Hoffmann (2009) demonstram que a alta concentração fundiária 

dificulta a obtenção de renda por meio de atividades agrícolas. Nesse sentido, a renda não 

agrícola pode complementar o rendimento familiar dos agricultores com pouca ou nenhuma 

terra e ainda fornecer os insumos necessários para a manutenção da lavoura e cobertura de 

prejuízos nessas atividades. 

 Assim, a hipótese formulada neste trabalho é a de que o meio urbano atua em 

determinadas ocasiões como fonte de obtenção de renda das pessoas situadas do meio rural com 

menor rendimento. Nesse sentido, possível choque econômico no meio urbano ou rural poderia 

ocasionar uma modificação na dinâmica socioeconômica de uma dessas áreas ou em ambas, 

proveniente da mudança de área por meio das pessoas pobres em busca de uma fonte de 

rendimento.  Haja vista essas considerações, questiona-se na presente pesquisa se existe um 

transbordamento espacial da pobreza nos meios urbano e rural dos estados brasileiros e o quanto 

o crescimento econômico e a desigualdade de renda interferem na condição de pobreza levando 

em consideração o fator vizinhança dos estados. 

 O objetivo desta investigação, portanto, é obter os valores das elasticidades renda e 

desigualdade da pobreza nos meios urbano e rural dos estados brasileiros. a existência de 

transbordamentos espaciais da pobreza nos meios urbano e rural das unidades da Federação 

brasileiras. A contribuição literária deixada por este trabalho na literatura econômica da pobreza 

advém da obtenção das elasticidades por meio de um procedimento capaz de englobar os efeitos 
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oriundos da proximidade espacial, o que permite a quantificação do transbordamento espacial 

da pobreza em decorrência de alterações no crescimento econômico e na desigualdade de renda. 

Para esse procedimento, serão utilizados dados da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD), disponibilizada anualmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). Serão consideradas as informações referentes aos meios urbano e rural dos 

26 estados brasileiros e do Distrito Federal para o período de 2004 a 2014. 

 Para tanto, este trabalho é subdividido em cinco seções, sendo que a primeira, refere-se 

à parte introdutória. A segunda descreve o embasamento teórico seguido na pesquisa e o 

terceiro segmento é destinado ao embasamento metodológico sob o qual o trabalho foi 

constituído. A quarta se destina à demonstração dos resultados e explanação das discussões e a 

quinta seção corresponde às conclusões. 

 

1.2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 Nessa sessão serão demonstradas as principais abordagens que tratam do tema da 

pobreza sobre as quais o presente trabalho encontra-se fundamentado. Além disso, essa sessão 

busca difundir o arcabouço teórico sobre a literatura econômica dos transbordamentos 

espaciais. 

 

1.2.1 Relação triangular: pobreza, crescimento e desigualdade 

 

 A existência de uma relação envolvendo os níveis de pobreza, crescimento econômico 

e desigualdade de renda é explorada na literatura para explicar as mudanças operadas em âmbito 

socioeconômico em diversas áreas. Esse conceito é utilizado, por exemplo, nos estudos de 

Ravallion (2001), Ravallion (2005), Dollar e Kraay (2000). Eles Adams Júnior (2004) e 

demonstram que a pobreza absoluta possui relação positiva com a desigualdade de renda e 

relação negativa com o crescimento econômico, constituindo a denominada relação triangular.  

 Com suporte num estudo sobre as interligações da pobreza com a desigualdade em 

âmbito global, Ravallion e Chen (1997) puderam concluir que, em países com menor 

desigualdade de renda, os níveis de pobreza têm elevado grau de sensibilidade ao crescimento. 

Em países com níveis de desigualdade mais elevados, entretanto, o crescimento econômico 

possui pouco efeito sobre a pobreza. O segundo caso foi comprovado em estudos relacionados 
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à pobreza no Brasil como, por exemplo, nas análises de Hoffmann (2005) e Tabosa, Irffi e 

Guimarães (2014). 

 Numa realidade mais recente, esse conceito foi utilizado por Fosu (2015) em um estudo 

sobre o progresso na redução da pobreza na África subsaariana. Além disso, a relação triangular 

entre pobreza, crescimento e desigualdade foi utilizada por Fosu (2010) em um estudo sobe 

redução da pobreza e desenvolvimento econômico em um aspecto global. Foi abordada ainda 

no estudo de Taques e Mazzutti (2010), onde foi verificado que a evolução nos níveis de 

crescimento econômico e a redução das desigualdades possuem ligação direta com o 

desempenho socioeconômico de determinada sociedade. 

 Para Ravallion (2016) existe um grande debate na literatura econômica sobre as 

questões que ligam o crescimento econômico à desigualdade de renda e a pobreza. De acordo 

com o referido autor, esse debate está ligado ao questionamento referente ao fato de o 

crescimento econômico globalizado ser capaz de facilitar o progresso contra a pobreza e as 

desigualdades. Ainda sobre o estudo de Ravallion (2016), esse questionamento se dá devido a 

uma visão clássica e ainda sustentada atualmente de que o crescimento econômico em uma 

economia capitalista é necessariamente desigual. 

 A relação triangular entre pobreza, crescimento econômico e desigualdade de renda foi 

abordada nos estudos de Borguignon (2002) e Marinho e Araújo (2012), como um fator de 

interação, de maneira que o crescimento econômico foi medido nesses estudos por meio dos 

níveis de renda per capita das pessoas. Assim, além de outros fatores, as oscilações referentes 

aos níveis de pobreza desse referem tanto a movimentações na renda quanto a oscilações na 

distribuição dos recursos. Essas interações são responsáveis por moldar a dinâmica 

socioeconômica de uma determinada região no decorrer do tempo. 

 É evidente em literatura o fato de que existe um comportamento interativo de pobreza 

com o crescimento econômico e desigualdade de renda. Datt, Ravallion e Murgai (2016), 

entretanto, realizam um estudo sobre os impactos das disparidades e do crescimento econômico 

na pobreza inserida na Índia, levando em consideração os efeitos do da urbanização daquele 

país. No referido estudo, foi destacado que as interações desses fenômenos mostram causas 

semelhantes, quando analisadas nos meios urbano e rural separadamente. Nesse procedimento, 

contudo, o crescimento econômico e a desigualdade de renda incidem na pobreza sob distintos 

graus de impacto em cada um dos meios descritos. 

 As relações entre crescimento econômico e desigualdade de renda estão inseridas na 

realidade brasileira sobre variados modos a depender da região analisada. Durante os anos de 



18 
 

 
 

2000 observou-se um crescimento econômico pautado em taxas crescentes, entretanto, esse 

fenômeno não foi capaz de eliminar as disparidades e heterogeneidades entre os estados e as 

regiões brasileiras. Nesse sentido, tem-se destaque para as regiões Norte e Nordeste, as quais 

expressam no referido período os maiores indicadores de desigualdade, aliados a elevados 

níveis de pobreza e baixas taxas de crescimento econômico. (MOREIRA, BRAGA e 

TOYOSHIMA, 2010).  

 A desigualdade de renda é caracterizada na literatura econômica como um dos principais 

determinantes da condição de pobreza, de maneira que esses fenômenos denotam relação direta 

entre sí, como obtido nos estudos de Coelho (2009), Hoffmann (2005) e Annengues et al., 

(2015). Cabe destacar a ideis de que, em países subdesenvolvidos, a pobreza geralmente possui 

uma alta sensibilidade a alterações nas disparidades, ou seja, existe nesses países uma alta 

interferência do efeito distributivo sobre a determinação da pobreza, sendo que, esse efeito, 

associado ao efeito crescimento, são responsáveis por grande parte da dinâmica da insuficiência 

de renda nessas áreas. (BOURGUIGNON 2002). 

 Ravallion (2014) elaborou um estudo sobre a desigualdade de renda em países em 

situação de desenvolvimento. Dentre os resultados obtidos, o autor demonstrou que é comum, 

nesses países, na maioria das vezes, que as elevações nos níveis de crescimento possam ser 

acompanhadas de elevações nos níveis de desigualdade. Nesse sentido, a relação positiva entre 

desigualdade e crescimento pode ter influência direta também sobre a pobreza.  

 Estudos elaborados sobre a pobreza no Brasil demonstam que políticas públicas de 

combate a esse fenômeno devem concentrar maiores esforços em relação à redução da 

desigualdade de renda. Em uma conjuntura mais recente, Castelar, Tabosa e Irffi (2013) 

concluíram, com base na utilização de um modelo dinâmico de dados em painel, que políticas 

públicas que estejam associadas à redução das desigualdades surtem mais efeitos sobre a 

redução da pobreza do que medidas fixadas apenas no crescimento econômico. 

 Na literatura econômica, as relações entre pobreza e cescimento econômico são 

expressas como tema complexo, com uma diversidade de estudos formulados sobre uma série 

de abordagens que buscam explicar essas interações.  

 A abordagem do crescimento pró-pobre, por exemplo, busca verificar se o crescimento 

econômico ocorre de modo a beneficiar a camada social mais pobre. Essa visão foi abordada 

nos trabalhos de Kakwani, Neri e Son (2010) e Neto Júnior e Figueredo (2014). Essa abordagem 

possui fundamentação econômica estruturada sobre três correntes. A primeira considera o 

crescimento como sendo pró-pobre, caso a renda média da população considerada pobre cresça 
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a uma taxa superior à renda média da população não pobre. De acordo com a segunda corrente, 

o crescimento é considerado pró-pobre se o aumento na renda média dos considerados pobres 

for proporcional ao crescimento da população pobre. Já a terceira indica que o crescimento é 

dito pró-pobre formulando-se uma comparação entre as variações na quantidade de pobres 

mantendo a desigualdade de renda constante. (NETO JÚNIOR; FIGUEREDO, 2014). 

 Além disso, a abordagem de Ravallion (2004) utilizada por Silveira Neto (2014) 

considera a perspectiva de crescimento pró-pobre formalizada tanto na indicação de redução da 

pobreza por meio de um indicador absoluto, o qual está associado à dinâmica da renda, quanto 

a exigência de que os considerados pobres apresentem variações nos níveis de renda maiores 

do que as variações observadas para os aqueles considerados não pobres. 

 A visão de crescimento por meio da abordagem pró-pobre foi verificada para o Brasil 

no estudo de Pinto e Oliveira (2010). Constataram os autores que esse tipo de crescimento 

colaborou em poucas proporções, no que diz respeito à redução da pobreza nos estados do País. 

Silveira Neto (2014) determina, entretanto que, tendo em vista a natureza do crescimento pró-

pobre por meio da dinâmica da renda, os anos de 2000 expressaram resultados mais favoráveis 

em relação à redução da pobreza, se comparado a períodos anteriores. 

  Em uma abordágem teórica, Barreto (2005) indica que o crescimento é um fator 

primordial para a redução da insidência da pobreza, de maneira que os efeitos desse processo 

atribuem maiores efeitos sobre os mais pobres, quando são acompanhados de políticas de 

caráter redistributivo, fato que concretiza a desigualdade como determinante da pobreza, que, 

por sua vez, se liga com o crescimento. 

 De acordo com Chu (2003), para que países subdesenvolvidos possam obter um estado 

de crescimento onde se possa ao mesmo tempo reduzir a pobreza é necessário que sejam 

instaladas medidas que reduzam as ineficiências ligadas aos incentivos da produção, 

principalmente no que diz respeito às pessoas com menores níveis de renda.  

 Em uma abordagem voltada para o Brasil, as relações entre pobreza e crescimento foram 

analisadas por Araújo, Figuerêdo e Salvato (2009). No referido estudo, os autores efetuam uma 

decomposição temporal da pobreza, com o intuito de mensurar o impacto do crescimento, o 

qual é dado pela renda, e da concentração de renda nos níveis de pobreza. Nesse sentido está 

comprovado no referido estudo que a pobreza exprime variações decorrentes de modificações 

na renda média e na desigualdade de renda.  

 

1.2.2 Spillovers espaciais 
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 O efeito spillover é descrito por Anselin, Varga e Acs (1997) como instrumento que 

possibilita a verificação de transbordamentos espaciais de determinada variável, em decorrência 

de mudanças nessa mesma variável ou em demais fatores que possuam interligação explicativa 

com o fenômeno estudado. Essa técnica permite identificar as movimentações espaciais 

decorrentes de alterações em períodos fixos ou ao longo do tempo, podendo ser útil na 

determinação do espaço no qual uma determinada política ou medida será aplicada. 

 As técnicas econométricas espaciais para verificação de transbordamentos são utilizadas 

geralmente, para analisar o comportamento de determinada variável ou medida nas localidades 

vizinhas àquela na qual se implantou tal medida ou oscilou-se tal variável. Como exemplo desse 

expediente, destaca-se o estudo de Yu, Jong e Storm (2013), onde foi investigado o efeito 

spillover relacionado à infraestrutura do sistema de transportes na China, tendo como base uma 

matriz de vizinhança do tipo contiguidade de ordem 1, aplicada às 29 províncias chinesas. 

 A análise do efeito spillover foi feita também no estudo de Anselin, Varga e Acs (2000), 

por meio metodologia espacial sobre uma base de dados cross-sectional sobre pesquisas 

universitárias. Na referida investigação, foi possível constatar que locais dotados de uma maior 

abrangência científica atraem maior número de investimentos em setores ligados às pesquisas 

realizadas. Nesse sentido, o estudo citado concluiu que a atração de investimentos incide não 

somente nas localidades onde as universidades estão situadas, mas também denotam efeitos 

sobre seus vizinhos, formando, com isso, um transbordamento espacial decorrente das 

pesquisas científicas. 

 No estudo desenvolvido por Álvares, Arias e Orea (2006), buscou-se verificar o 

transbordamento espacial decorrente da produtividade do capital público na Espanha. A 

mencionada pesquisa pôde demonstrar que, considerando vizinhos de primeira proximidade, a 

produtividade do capital público naquele país não possui transbordamentos espaciais, tendo 

efeitos aplicados apenas sobre as localidades nas quais a produtividade é aplicada. 

 Por meio de um banco de dados formado por informações estruturadas em dados em 

painel, Uchôa e Menezes (2012) utilizaram uma estimação por máxima verossimilhança para 

verificar o efeito spillover espacial da criminalidade nas unidades da Federação brasileiras. Para 

tanto, o estudo fez uso de um modelo lag espacial, o qual, segundo Almeida (2012), é capaz de 

informar a existência (ou inexistência) dos transbordamentos espaciais por meio da inserção da 

variável dependente espacialmente defasada no conjunto explicativo do modelo.  
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 Sob a perspectiva descrita por LeSage e Pace (2011), é de suma importância saber que 

os spillovers encontrados em um processo econométrico espacial são de natureza local, em 

oposição à autocorrelação global. Ainda segundo os autores, a confirmação dos spillovers 

espaciais relacionados a uma determinada variável podem fornecer impactos sobre as condições 

migratórias dos indivíduos residentes em condição de vizinhança. Entretanto, esse fenômeno 

não é explicitamente demonstrado. LeSage e Pace (2011) ainda destacam que uma das 

vantagens de se utilizar um modelo Lag espacial com dados em painel é que os spillovers 

espaciais são determinados também por meio dos efeitos diretos e indiretos obtidos com as 

estimações. De efeito, é possível verificar se a variável dependente muda em determinada 

região e em seus respectivos vizinhos caso ocorra uma mudança em uma variável explicativa 

em determinada área 

 Na literatura econométrica espacial, desenvolveram-se modelos capazes de identificar 

três tipos de efeitos que tratam de interações das unidades de espaço. O primeiro diz respeito 

às relações endógenas referentes à variável dependente, obtido por meio da estimação de um 

modelo SAR. O segundo tipo de efeito refere-se às ligações exógenas entre as variáveis 

explicativas utilizadas, obtido por meio da estimação de modelos do tipo SAC. Já o terceiro 

efeito é referente às interações relativas ao termo de erro, advindas das estimações de modelos 

do tipo SEM. (VEJA; ELHORST, 2013). 

 

1.3 METODOLOGIA 

 

 Nessa seção demonstram-se meios e instrumentos utilizados para responder a 

problemática abordada nesse trabalho. Além disso, serão mostrados os dados utilizados, bem 

como as fontes de obtenção e o tratamento dado para que se prossiga com os procedimentos 

estatísticos utilizados. 

 

1.3.1 Teste de estacionariedade para dados em painel 

 

 O problema de não estacionariedade ou raiz unitária é uma característica de dados com 

distribuições contidas em períodos. De acordo com Bueno (2008), a estacionariedade ocorre 

quando uma série flutua em torno de uma média fixa e se a variância dessa série é constante ao 

longo do tempo. Além disso, Bueno (2008), destaca que a constatação da estacionariedade é 

fundamental para que se permita proceder às inferências estatísticas sobre os parâmetros 
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estimados com base na realização de um processo estocástico. Nesse sentido, antes de efetuar 

qualquer procedimento estatístico, é necessário que seja verificada a condição de 

estacionariedade dos dados. Esse procedimento pode ser feito por meio de um procedimento 

autorregressivo do tipo: 

 𝑡 = 𝑡− + 𝑡 (1.1) 

 

 Em que 𝑡 é o termo de erro estocástico denominado ruído branco, caso possua média 

zero, variância constante e não seja autocorrelacionado. Com isso, em uma situação em que  

= 1 existirá um problema de raiz unitária. Para detectar essa característica, o presente trabalho 

faz uso do teste de estacionariedade de Levin-Lin-Chu de maneira que, caso a hipótese nula do 

teste seja rejeitada, os dados utilizados são estacionários. 

 

1.3.2 Matriz de vizinhança 

 

 A matriz de vizinhança é uma ferramenta de agrupamento dos dados espaciais que 

permite delimitar os vizinhos de uma área por proximidade, por número ou contiguidade. Com 

base nesse conceito, Almeida (2012) indica que uma matriz de pesos espaciais W possui a 

seguinte estrutura: 

 = {  se  e  são vizinhos se  e  não são vizinhos (1.2) 

 

 A matriz é constituída em suporte no conjunto de n áreas {𝐴 ,… , 𝐴𝑛}, resultando em 

uma matriz  (n x n), em que cada um dos elementos  representa a medida de 

proximidade entre 𝐴  e 𝐴  

 este experimento faz uso da matriz de proximidade espacial do tipo Queen normalizada1. 

A matriz destaca-se por possuir estrutura semelhante ao movimento da Rainha em um tabuleiro 

de xadrez. A matriz normalizada é estabelecida em suporte na matriz original (não 

normalizada), dividindo-se todos os elementos de cada linhapela soma da linha. Portanto, a 

matriz possui todas as linhas com soma igual a 1.  

                                                 
1 Além da matriz Queen contígua foram testadas as matrizes do tipo K vizinhos com k = 3; k = 4; k = 5; k = 8 e k 
= 10; sendo a matriz utilizada a que apresentou maior autocorrelação espacial dos resíduos do modelo, sem efeitos 
espaciais. 
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1.3.3 Modelo econométrico 

 

 Para responder à problemática descrita na primeira seção, este trabalho faz uso de uma 

metodologia que engloba os dados dispostos em unidades de espaço e tempo, considerando os 

efeitos espaciais inseridos sobre as variáveis. Para tanto, utiliza-se o método proposto por 

Elhorst (2014), indicativo de que um modelo geral com dados em painel contendo N 

observações de espaço dispostas em t observações de tempo englobando os efeitos espaciais é 

descrito por: 

 𝑡 = 𝑡 + 𝑁 + 𝑡 + 𝑡𝜃 + 𝑡 

com 𝑡 = 𝑡 + 𝑡 

(1.3) 

  

 Onde Y representa o valor da proporção de pobres, t diz respeito ao tempo, N é a 

quantidade de observações, 𝑡 são as interações endógenas sobre a variável dependente, 𝑡 
correspondente á matriz de variáveis dependentes, com o logaritmo natural do índice de Gini e 

o logaritmo natural da renda per capita, W representa a matriz de pesos espaciais,  e λ são 

parâmetros de correlação espacial e 𝑡 refere-se ao efeito específico das variáveis omitidas 

peculiares de cada unidade de espaço ao longo do tempo.  

 Nesse sentido, Elhorst (2014) indicou a utilização do termo 𝜉𝑡, o qual corresponde a um 

fator de controle das variáveis referente a todas as unidades de espaço cuja omissão poderia 

gerar estimativas viesadas.  

 𝑡 = 𝑡 + 𝑁 + 𝑡 + 𝑡𝜃 + + 𝜉𝑡 𝑁 + 𝑡 

com 𝑡 = 𝑡 + 𝑡 
e = ,… , 𝑁  

(1.4) 

 

 Com isso, o modelo utilizado para captar a existência de spillovers espaciais referentes 

à pobreza nas unidades da Federação brasileiras é o modelo de defasagem espacial (lag 

espacial), o qual é formulado sobre a hipótese de que a variável dependente utilizada (proporção 



24 
 

 
 

de pobres) referente a uma determinada região depende, ao longo do tempo, das características 

da variável dependente referente aos seus vizinhos. Essa dependência, segundo Elhorst (2014), 

é dada pela inclusão da variável dependente espacialmente defasada ( 𝑡) no conjunto de 

variáveis explicativas do modelo, como se segue: 

 

𝑡 = ∑ 𝑡 + 𝑡 + + 𝑡𝑛
=  (1.5) 

 

 Em que  é o termo autorregressivo espacial e  é um componente da matriz de pesos 

espaciais W.  

 

1.3.4 Modelo espacial com efeitos fixos 

 

 Partindo de um modelo geral de dados em painel com efeitos espaciais, caso os efeitos 

determinados sejam fixos, Elhorst (2014) e Lee e Yu (2010) demonstraram em seus trabalhos 

que os parâmetros do modelo são estimados em três etapas. Primeiro, os efeitos  são 

eliminados da equação de regressão para dar espaço às variáveis y e x. Essa transformação é 

dada por: 

 

𝑡∗ = 𝑡 −  ∑ 𝑡𝑇
𝑡=           e            𝑡∗  𝑡 −  ∑ 𝑡𝑇

𝑡=  (1.6) 

 

 Sendo que T corresponde à quantidade de informações para cada unidade cross-section 

utilizada. No segundo passo, a equação de regressão transformada, 𝑡∗ = 𝑡∗ + 𝑡∗  é estimada 

pelo processo dos Mínimos Quadrados Ordinários, onde = ∗𝑇 ∗ −  ∗𝑇 ∗ e 𝜎 = ∗ − ∗ 𝑇 ∗ − ∗ / 𝑁 − 𝑁 − , onde K diz respeito ao número de variáveis 

explanatórias. A vantagem desse processo é que ele permite que o cálculo de  envolva a 

inversão de uma matriz K x K por uma matriz + 𝑁 x + 𝑁 . Nesse caso, a estimação 

ocorre por meio dos Mínimos Quadrados Ordinários com Variáveis Dummy (LSDV). 

(ELHORST, 2014). 

 Nesse sentido, a estimação é feita por meio do processo de máxima verossimilhança, 

sendo a função de Log-verossimilhança dada por: 
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log =  − log 𝜎² − 𝜎²∑∑ 𝑡∗ − 𝑡∗𝑇
𝑡=

𝑛
=  (1.7) 

 

 Os estimadores de Máxima Verossimilhança  e 𝜎  são = ∗𝑇 ∗ − ∗𝑇 ∗ e 𝜎 = ∗ − ∗ 𝑇 ∗− ∗ 𝑁⁄ , respectivamente. A matriz de variância assintótica dos 

parâmetros é dada por Greene (2008) como sendo: 

 

𝐴 . 𝐴 , =  [𝜎 ∗𝑇 ∗ 𝑁𝜎 ]−
 (1.8) 

 

 Sendo assim, os efeitos fixos de maneira geral podem ser descritos como: 

 

=  ∑ 𝑡 − 𝑡  ,          = , … ,𝑁𝑇
𝑡=  (1.9) 

 

1.3.5 Estimação do modelo lag espacial com efeitos fixos 

 

 A formulação de um modelo lag espacial de efeitos fixos possui duas complicações: 

primeiro, a endogeneidade de ∑ 𝑡 viola a suposição do modelo de regressão padrão que 

indica que [(∑ 𝑡) 𝑡] = . Em segundo lugar, a dependência espacial das variáveis em 

cada período pode vir a afetar a estimação dos efeitos fixos. Nesse sentido, a estimação por 

Máxima Verossimilhança indicada por Elhorst (2014) é feita de maneira a englobar a 

endogeneidade de ∑ 𝑡. A função de Log-verossimilhança desse processo é:  

 log = −𝑁 log 𝜎
+ log|𝐼𝑁 − | − 𝜎 ∑∑ 𝑡∗ − ∑ 𝑡 − 𝑡 −𝑛

=
𝑇

𝑡=
𝑁
=  

(1.10) 
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 Onde log|𝐼𝑁 − | representa o termo jacobiano da transformação de  para y tendo 

em conta a endogeneidade de 𝑡. O valor de  é dado por Elhorst (2014) como sendo obtido 

do cálculo da derivada parcial de log  em relação a  sendo: 

 

= ∑ ∗ − ∑ −= , = , …𝑁𝑡
𝑡=  (1.11) 

 

 Essa equação denota a formulação dos efeitos fixos espaciais de um modelo lag espacial. 

Substituindo o valor de  na função de Log-verossimilhança e rearranjando os termos, a função 

de Log-verossimilhança concentrada em relação a ,  e 𝜎 , obtém-se: 

 log = −𝑁 log 𝜎 + log|𝐼𝑁 − |
− 𝜎 ∑∑ ∗ − [∑𝑁

= ] − ∗ ∗
=

𝑁
=  

(1.12) 

 Segundo Elhorst (2014) e Lee e Yu (2010) tendo as variáveis distribuídas em =, … ,  observações de tempo, obtêm-se um vetor 𝑁  X  para ∗ e 𝐼 ⊗ ∗ e uma matriz 𝑁  X  para ∗. Com isso, o estimador  do procedimento de máxima verossimilhança é obtido 

por meio de um processo de maximização da função concentrada de Log-verossimilhança. 

Assim sendo, a estimação de  e 𝜎  é obtida tendo em consideração o valor de , de maneira 

que: 

 = + = ∗𝑇 ∗ − ∗𝑇[ ∗ − 𝐼𝑇 ⊗ ∗] 
e 𝜎 = 𝑁 ∗ ∗ 𝑇 ∗ ∗  

(1.13) 

 

 Com isso, a matriz assintótica dos parâmetros é calculada por Elhorst e Freret (2009), 

sendo que possui forma simétrica, como se segue: 
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[  
   𝜎 ∗′ ∗
𝜎 ∗′(𝐼𝑇 ⊗ ̃ ) ∗ ∗ ( ̃ ̃ + ̃ ′ ̃ ) + 𝜎 ′ ∗′(𝐼𝑇 ⊗ ̃ ′ ̃ ) ∗

𝜎 ( ̃ ) 𝑁𝜎 ]  
   
−

 (1.14) 

 

 Onde ̃ = 𝐼𝑁 − −  e tr representa o traço da matriz. Uma característica 

importante do modelo lag espacial é que a inclusão da variável dependente espacialmente 

defasada no conjunto de variáveis explicativas permite o cálculo dos efeitos diretos e indiretos 

de cada variável explicativa utilizada. De acordo com Uchôa e Menezes (2012), os efeitos 

diretos informam o quanto se altera a variável independente levando em consideração os 

impactos conhecidos como efeito feedback, os quais representam os impactos que passam para 

as unidades de espaço vizinhas ao longo do tempo e retornam para a unidade que promoveu a 

mudança. Já os efeitos indiretos informam a mudança na variável dependente em decorrência 

de alterações nas variáveis em relação a todas as unidades de espaço utilizadas. 

 

1.3.6 Modelo espacial com efeitos aleatórios 

 

 Para obter os parâmetros da máxima verossimilhança, a estimação por meio dos efeitos 

aleatórios é dada por Elhorst (2014) como efetuada em dois estádios. A função de Log-

verossimilhança dos efeitos aleatórios será dada por: 

 

log = −𝑁 log 𝜎 + 𝑁 log∅ − 𝜎 ∑∑ 𝑡• − 𝑡•𝑇
𝑡=

𝑁
=  (1.15) 

 

 Onde ∅ representa os pesos espaciais para cada unidade de espaço de maneira que, ≤∅ = 𝜎 ( 𝜎𝜇 + 𝜎 ) ≤⁄  e o símbolo ( • ) representa a transformação da variáveis 

dependentes em ∅. Assim, tem-se: 

 

𝑡• = 𝑡 − − ∅ ∑ 𝑡           e             𝑡• = 𝑡𝑇
𝑡= − − ∅ ∑ 𝑡𝑇

𝑡=  (1.16) 
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 Nesse sentido, caso o valor de ∅ seja igual a zero, a estimação passa a ser denotada como 

efeito fixo. Assim sendo, Lee e Yu (2010) e Parent e Lesage (2012) determinam que os valores 

de ∅,  e 𝜎  podem ser encontrados com base em condições de segunda ordem do problema de 

maximização utilizado, sendo = •𝑇 • −  e 𝜎 = • − • 𝑇 • − • 𝑁⁄ . 

Consequentemente, ∅ será estimado por meio do processo de maximização da função 

concentrada de Log-verossimilhança em relação a ∅ dado  e 𝜎 . 

 

1.3.7 Estimação do modelo lag espacial com efeitos aleatórios 

 

 Se os efeitos espaciais assumidos forem aleatórios, a função de Log-verossimilhança do 

modelo é dada por Elhorst (2014) como sendo: 

 log = −𝑁 log 𝜎+ log|𝐼𝑁 − |
+ 𝑁 log ∅ − 𝜎 ∑∑ 𝑡• − [∑ 𝑡𝑁

= ]•𝑇
𝑡=

𝑁
=  

(1.17) 

 

 Assim sendo, ,  e 𝜎  podem ser encontrados por meio do processo de maximização 

da função de Log-verossimilhança em relação a ∅ de maneira que: 

 log = −𝑁 log[ ∅ 𝑇 ∅ ] + 𝑁 log 𝜎  (1.18) 

 

 Em que o elemento típico especificado por ∅  é: 

 

∅ 𝑡 = 𝑡 − − ∅ ∑ 𝑡 − [∑ 𝑡𝑁
= − − ∅ ∑∑ 𝑡𝑁

=
𝑇

𝑡= ]𝑇
𝑡=

− [ 𝑡 − − ∅ ∑ 𝑡𝑇
𝑡= ]  

(1.19) 
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 A equação representa interações utilizadas quando o conjunto de parâmetros é 

alternativamente estimado até se chegar a uma situação de convergência. Esse procedimento 

engloba meios de estimação utilizados para encontrar os parâmetros do modelo lag espacial de 

efeitos fixos e do modelo de efeitos aleatórios não espacial. Com isso, a matriz de variância 

assintótica dos parâmetros é dada por: 

 𝐴 . , , 𝜃, 𝜎
=

[  
   
  𝜎 •𝑇 •
𝜎 •𝑇(𝐼𝑇 ⊗ ̃ ) • ∗ ( ̃ ̃ + ̃ 𝑇 ̃ ) + 𝜎 𝑇 •𝑇(𝐼𝑇 ⊗ ̃ 𝑇 ̃ ) •

𝜎 ( ̃ ) 𝑁 ( + 𝜎 )
𝜎 ( ̃ ) − 𝑁𝜎 𝑁𝜎 ]  

   
  
 

(1.20) 

 

 

1.3.8 Base de dados 

 

 Os dados utilizados nesse experimento foram obtidos por meio da Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios (PNAD) disponibilizada anualmente pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). Nesse sentido, utiliza-se o índice de Foster, Greer e Thorbecke 

(1984) para obter a proporção de pessoas consideradas pobres (P0): 

 𝑃 =   (1.21) 

 

 Onde 𝑃  informa a proporção de pobres, q representa a quantidade de pobres e n o 

número de pessoas. Para elaborar esse índice, considera-se como pobre o detentor de um 

montante inferior à linha de pobreza. Para tanto, a linha de pobreza utilizada é expressa pelo 

Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade (IETS), a qual delimita um valor de referência 

para cada unidade da Federação, considerando o ano e a situação censitária. Além disso, a renda 

utilizada foi obtida por meio da divisão do rendimento mensal domiciliar pela quantidade de 

residentes por domicílio, sendo todos os valores atualizados para o ano de 2015, pelo Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). 

 A desigualdade de renda utilizada foi obtida por meio do cálculo do índice de 

concentração de Gini, descrito em Hoffmann (1998) como dado por 𝐺 = +  onde  representa 
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a área entre a Curva de Lorenz e o eixo das abcissas e  representa a área entre a perfeita 

igualdade de renda e a Curva de Lorenz. Ressalta-se que as variáveis utilizadas estão dispostas 

na forma logarítmica, a fim de encontrar o valor das elasticidades, tendo em vista os efeitos 

espaciais englobados. 

 Os dados utilizados englobam o período de 11 anos, os quais estão dispostos de 2004 a 

20142. Ressalta-se que a utilização desse período dá-se pela disponibilidade 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 e o Distrito federal.  

 

1.4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Inicialmente, busca-se analisar se os dados utilizados possuem comportamento 

estacionário. Para Bueno (2008) e Baltagi (2005), quando se os dados se expressam em séries 

de tempo, a não estacionariedade das informações pode levar a conclusões errôneas e resultados 

enviesados. A Tabela 1.1 traz os resultados para o teste de estacionariedade de Levin-Lin-Chu, 

em relação aos dados dos meios urbano e rural. 

 Utilizando um nível de confiabilidade de 95%, verifica-se que a rejeição da hipótese 

nula em ambos os casos indica que os dados utilizados possuem comportamento estacionário. 

 
Tabela 1.1 - Teste de estacionariedade para os dados utilizados. 

Urbano Rural 

Teste P-Valor Teste P-Valor 

-15,0293 0,0000 -17,3862 0,0000 

Fonte: Elaboração dos autores. 

 

 Para verificar as elasticidades renda e desigualdade da pobreza durante o período 

estudado para os meios urbano e rural, e a fim de verificar a necessidade de incorporação dos 

efeitos espaciais, estimou-se um modelo de dados em painel sem efeitos espaciais. Os 

resultados dessa estimação estão esboçados na Tabela 1.2. 

 Para essas estimações, a rejeição da hipótese nula do teste de Breusch Pagan indica que 

um modelo com dados em painel é preferível em relação a um modelo polled por Mínimos 

                                                 
2 Considerando-se que para o ano de 2010 o IBGE não disponibiliza a PNAD, os valores das variáveis utilizadas 
em relação a esse ano foram calculados por meio da média dos valores dos anos de 2009 e 2011. 
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Quadrados Ordinários. Já o Teste de Hausman indica que, em relação ao meio urbano, a 

estimação por meio dos efeitos fixos é mais adequada, enquanto, para o meio rural, a melhor 

estimação dá-se por meio da utilização dos efeitos aleatórios. 

 Observa-se, na Tabela 1.2 que, em relação ao meio urbano, todas as variáveis foram 

estatisticamente significantes e obtiveram sinal esperado. Verifica-se que, para cada aumento 

percentual de uma unidade na renda per capita, a proporção de pobres será reduzida em 1,48%. 

No que diz respeito à desigualdade de renda, o aumento de uma unidade percentual no índice 

de Gini acarretará elevação da proporção de pobres em 2,72%. 

 Em relação ao meio rural, a elasticidade-renda foi de (-1,5003), indicando que o 

aumento de uma unidade percentual na renda per capita reduz a proporção de pobres em 1,5%. 

Já com base na elasticidade desigualdade (2,2785), pode-se afirmar que o aumento percentual 

de uma unidade no índice de Gini eleva em 2,28% a proporção de pobres. 

 Esses resultados são expressos de acordo com os estudos de Franca (2010), Pinto e 

Oliveira (2010), Coelho (2009) e Hoffmann (2005) onde foi demonstrado que políticas que 

atuam na redução das desigualdades reduzem a pobreza de maneira mais eficiente do que 

elevações nos níveis de crescimento. 

 

Tabela 1.2 - Resultados das estimações para os meios urbano e rural sem efeitos espaciais. 
Urbano 

Efeito fixo Efeito aleatório 

 Coeficiente Estatística T  Coeficiente Estatística T 

Intercepto 10,2184*** 41,06 Intercepto 10,1042*** 40,95 

Lnrenda -1,4848*** -35,22 Lnrenda -1,4605*** -35,59 

Lngini 2,7264*** 19,25 Lngini 2,8055*** 20,06 

Rural 

Intercepto 9,4247*** 28,91 Intercepto 9,21*** 30,68 

Lnrenda -1,5349*** -29,23 Lnrenda -1,5003*** -31,58 

Lngini 2,2829*** 13,92 Lngini 2,2785*** 14,25 

Fonte: Elaboração dos autores. 
Nota: Os símbolos (***) e (**); indicam significância a 1% e 5% de confiabilidade, 
respectivamente. 
Meio urbano: (Breusch Pagan = 913,78***; Hausman = 7,24***). 
Meio rural: (Breusch Pagan = 357,64***; Hausman = 2,61). 
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 Existe, entretanto, um questionamento em literatura sobre a mensuração da existência 

da dependência espacial dos modelos estimados na Tabela 1.2. Para verificar esse fenômeno, 

nessa investigação faz-se uso do critério indicado por Almeida (2012), o qual determina que 

deve ser verificada a existência de autocorrelação espacial nos resíduos da estimação escolhida 

no modelo sem efeitos espaciais. Esse procedimento é feito por meio do Índice Global de Moran 

aplicado nos resíduos dos modelos indicados pelo teste de Hausman para cada unidade de 

tempo, sendo os resultados demonstrados no Apêndice A1. Para tanto, a não aceitação de H0 

referente ao Índice Global de Moran indica a existência de autocorrelação espacial nos resíduos 

do modelo escolhido, enquanto a aceitação de H0 aponta ausência de autocorrelação espacial. 

 O procedimento indicado por Almeida (2012) determina que, na presença de 

autocorrelaçao espacial nos resíduos do modelo estimado, deve-se considerar uma estimação 

que englobe os efeitos espaciais. Caso a autocorrelação espacial não seja verificada nos 

resíduos, um modelo sem efeitos espaciais é mais adequado. Como os resultados demonstrados 

no Apêndice A1 informam autocorrelação espacial nos resíduos dos modelos informados pelo 

teste de Hausman na Tabela 1.2, pode-se afirmar que um modelo espacial com dados em painel 

é preferível às estimações feitas anteriormente. 

 Na Tabela 1.3, estão esboçados os resultados para as estimações do modelo lag espacial 

para efeitos fixos e aleatórios, considerando também a variável dependente espacialmente 

defasada como parte explicativa. Os resultados obtidos com o teste de Hausman informaram 

que, para ambas as situações censitárias estudadas, os efeitos fixos não podem ser considerados 

válidos. Além disso, a não rejeição da hipótese nula referente ao teste de Breusch Pagan indica 

que, nesse caso, um modelo pooled espacial seria inconsistente.  

 De acordo com os resultados demonstrados na Tabela 1.3, verifica-se que os valores 

referentes à variável dependente espacialmente defasada  indicam a existência de uma 

autocorrelação espacial positiva em relação à proporção de pobres no meio urbano dos estados 

brasileiros. Já em relação ao meio rural, o parâmetro de autocorrelação espacial não obteve 

significância estatística. Essa relação direta entre a variável dependente e dependente 

espacialmente defasada indica a existência de clusters regionais de altos valores ou baixos 

valores relacionados ao meio urbano dos estados analisados. 

 A existência de clusters espaciais denotada por  interferem na dinâmica da pobreza 

urbana dos estados brasileiros, de modo que o valor positivo da autocorrelação espacial 

encontrada indica que os níveis de pobreza do meio urbano de determinado estado são 

semelhantes aos valores encontrados em seus vizinhos. Deve-se considerar, que uma flutuação 
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na pobreza do meio urbano de determinado estado poderá apresentar efeito semelhante nos 

estados próximos.  

 Verifica-se também que, assim como no modelo sem efeitos espaciais, o valor da 

elasticidade-renda da pobreza nos meios urbano e rural se mostrou inferior em termos absolutos 

em relação à elasticidade-desigualdade. Tendo em vista essas considerações, reforça-se a 

afirmação de que a redução da pobreza nos meios estudados dá-se de maneira mais eficiente 

quando associada a medidas distributivas. 

 Analisando o valor da elasticidade-renda referente ao meio urbano (-1,2422) verifica-se 

que, se mantendo as demais variáveis constantes, a elevação de uma unidade percentual nos 

níveis de renda reduziria a proporção de pobres em 1,2422%. No que diz respeito à elasticidade-

desigualdade, observa-se que o aumento de 1% na desigualdade de renda elevaria a proporção 

urbana de pobres em 2,4168%, mantendo constante as demais variáveis. 

 Em relação ao meio rural, as elasticidades informam que o aumento de uma unidade 

percentual na renda per capita acarretaria redução de 1,5358% na proporção de pobres. Já a 

elevação de uma unidade percentual na desigualdade de renda seria responsável por uma 

elevação de 2,3176% na proporção de pessoas tidas como pobres. 

 Comparando as elasticidades encontradas no modelo lag espacial é possível afirmar que 

o meio rural brasileiro possui níveis de pobreza mais sensíveis às variações no crescimento do 

que o meio urbano. Por outro lado, o meio urbano dos estados brasileiros denota maior 

sensibilidade às variações nos níveis de desigualdade do que o meio rural. Nesse sentido, uma 

política de combate à pobreza por meio da elevação do crescimento econômico surtiria maiores 

efeitos no meio rural. Em contrapartida, medidas de combate à pobreza baseadas na redução 

das desigualdades surtiria mais resultados, se aplicada no meio urbano. 

 Esses resultados foram observados também para os meios urbano e rural da Região 

Nordeste do Brasil no estudo desenvolvido por Araújo, Tabosa e Khan (2012) onde foram 

obtidos os valores das elasticidades renda e desigualdade da pobreza da referida região, 

englobando o período de 1995 a 2009. 

 

Tabela 1.3 - Resultados das estimações para os meios urbano e rural, com efeitos espaciais. 
Urbano 

Efeito fixo Efeito aleatório 

 Coeficiente Estatística T  Coeficiente Estatística T 

Intercepto - - Intercepto 8,6257*** 36,094 
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 0,0147*** 4,2538  0,0118*** 3,7917 

Lnrenda -1,1918*** -14,789 Lnrenda -1,2422*** -31,382 

Lngini 2,2816*** 14,436 Lngini 2,4168*** 18,067 

Rural 

Efeito fixo Efeito aleatório 

 Coeficiente Estatística T  Coeficiente Estatística T 

Intercepto - - Intercepto 9,4062*** 31,48 

 -0,0103** -2,0763  -0,0022 -0,599 

Lnrenda -1,7251*** -16,571 Lnrenda -1,5358*** -32,484 

Lngini 2,4789*** 13,732 Lngini 2,3176*** 14,613 

Fonte: Elaboração dos autores. 
Nota: Os símbolos (***) e (**); indicam significância a 1% e 5% de confiabilidade, 
respectivamente. 
Meio urbano: (Breusch Pagan = 18,445***; Hausman = 2,3906). 
Meio rural: (Breusch Pagan = 8,3803***; Hausman = 3,4637). 
 

 De posse dos resultados obtidos com as estimações anteriores, busca-se, por 

conseguinte, verificar os efeitos diretos e indiretos das variáveis utilizadas. De acordo com 

Elhorst (2011) e LeSage e Pace (2009), os efeitos diretos e indiretos podem informar as 

modificações havidas na variável dependente em distintos espaços, haja vista uma oscilação em 

determinada variável explicativa. 

 De acordo com os resultados demonstrados na tabela 1.4, em relação ao meio urbano, 

observa-se que os efeitos diretos, indiretos e totais obtiveram significância estatística. Os efeitos 

diretos denotam coeficientes muito próximos aos obtidos na Tabela 1.3, entretanto, 

expressaram uma pequena variação. Esta variação é obtida por meio da existência do efeito 

feedback, que denota oscilações na pobreza de um estado, que passam para os seus vizinhos e, 

com o decorrer do tempo, retornam à unidade da Federação que promoveu a mudança. 

 Os efeitos diretos obtidos para o meio urbano indicam que, se a renda per capita urbana 

de um determinado estado se elevar em 1%, a proporção urbana de pobres nesse mesmo estado 

irá reduzir em 1,2427%. Além disso, a elevação de uma unidade percentual na desigualdade de 

renda no meio urbano de um estado acarretaria elevação de 2,4178% na proporção urbana de 

pobres nessa mesma área. Para o meio rural, os efeitos diretos pouco diferem das estimações 

contidas na Tabela 1.3, chegando a mostrar coeficientes praticamente iguais. Esse fato dá-se 

pela não significância do termo de autocorrelação espacial  que indica a inexistência de 

spillovers espaciais para essas áreas. 
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 Considerando que os efeitos indiretos denotam a mudança na variável dependente em 

estados vizinhos, em decorrência de uma mudança em uma variável independente em uma 

determinada área (LESAGE; PACE, 2012), a insignificância estatística do parâmetro de 

autocorrelação espacial  faz com que os efeitos indiretos para o meio rural brasileiro sejam 

insignificantes. Esse resultado informa que uma medida de combate à pobreza voltada para o 

meio rural de um determinado estado, seja ela promovida por meio de variações no crescimento 

ou na desigualdade de renda, não provocará alterações nos níveis de pobreza no meio rural dos 

estados vizinhos. 

 Os resultados obtidos com os efeitos indiretos indicam, também, que uma elevação de 

1% no crescimento econômico urbano de um determinado estado, mantendo a desigualdade de 

renda constante, reduziria a pobreza urbana dos estados vizinhos em 0,0144%. Além disso, para 

cada elevação de uma unidade percentual na desigualdade de renda urbana de uma determinada 

unidade da Federação, mantendo o crescimento constante, ocorreria um aumento de 0,028% na 

desigualdade de renda do meio urbano dos estados vizinhos. Esses resultados demonstram os 

impactos dos spillovers espaciais sobre a pobreza urbana nos estados brasileiros. Com isso, é 

possível afirmar que uma política de combate à pobreza voltada para o meio urbano, seja ela 

efetuada por meio de alterações na renda ou nas desigualdades, teria maior eficiência se 

aplicada a nível nacional, porquanto a aplicação local desse tipo de medida geraria um 

transbordamento espacial da proporção de pobres. 

 

Tabela 1.4 - Impactos diretos, indiretos e totais referentes aos modelos escolhidos. 
Urbano 

 Efeitos diretos Efeitos indiretos Efeitos totais 

Lnrenda -1,2427*** -0,0144*** -1,2571*** 

Lngini 2,4178*** 0,028*** 2,4458*** 

Rural 

Lnrenda -1,5357*** 0,0032 -1,5325*** 

Lngini 2,3174*** -0,0048 2,3125*** 

Fonte: Elaboração dos autores. 
Nota: Os símbolos (***) e (**); indicam significância a 1% e 5% de confiabilidade, 
respectivamente. 
 

 LeSage e Pace (2011) delimitam os efeitos totais como o impacto total na variável 

dependente decorrente de uma mudança em uma variável explicativa em toda a área estudada. 

Nesse sentido, verifica-se que, para o meio urbano, uma elevação de 1% no crescimento 
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econômico, mantendo a desigualdade de renda constante, ocasionaria uma redução de 1,2571% 

na pobreza urbana dos estados brasileiros, sendo que, desse total, 1,2427% corresponde a 

impactos locais e 0,0144% é referente à ocorrência do transbordamento espacial da proporção 

de pobres. 

 Haja vista a inexistência de spillovers espaciais da proporção de pobres no meio rural, 

os efeitos indiretos encontrados para esse meio decorrem de alterações ocorridas a nível 

estadual. Verifica-se que uma elevação de 1% no crescimento econômico rural dos estados 

brasileiros, mantendo a desigualdade de renda constante, ocasionaria redução de 1,5325% na 

proporção rural de pobres, sendo esses impactos advindos dos efeitos diretos. Além disso, uma 

elevação de 1% na desigualdade de renda do meio rural, mantendo o crescimento constante, 

geraria um aumento de 2,3125% na proporção rural de pobres, sendo esses impactos 

determinados pelos efeitos diretos. 

 Analisando o valor dos coeficientes encontrados com suporte nos efeitos indiretos, 

observa-se que os efeitos obtidos com a desigualdade de renda em ambos os meios estudados 

supera em termos absolutos os valores referentes ao crescimento econômico. Com isso, reforça-

se a conclusão obtida nos estudos de Franca (2010), Pinto e Oliveira (2010), Coelho (2009) e 

Hoffmann (2005), onde restou demonstrado que medidas que visem à redução da pobreza no 

Brasil possuem maior impacto quando associadas à redução das disparidades. 

 

1.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este ensaio buscou verificar a existência de spillovers espaciais da pobreza nas áreas 

urbanas e rurais das unidades da Federação brasileiras. Além disso, demanda-se verificar o quão 

sensível é a pobreza nas áreas urbanas e rurais em relação a alterações nos níveis de crescimento 

econômico e desigualdade de renda, considerando-se os efeitos espaciais. Para tanto, utilizou-

se uma metodologia com dados em painel, capaz de englobar as características de vizinhança 

das áreas estudadas. 

 Com amparo nas análises feitas sobre as interações espaciais endógenas da proporção 

de pobres, verificou-se a existência de spillovers espaciais da pobreza para o meio urbano e a 

inexistência desse fenômeno para o meio rural. Esse resultado indicou que a aplicação de uma 

medida de combate à pobreza voltada para o meio urbano deve ser plicada a nacionalmente, de 

modo que, se voltada para um nível local, essa medida pode vir a provocar um efeito 
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transbordamento, atraindo os pobres das áreas vizinhas para a área de origem da medida 

implantada. 

 Por meio de uma comparação entre as interações espaciais endógenas da proporção de 

pobres do meio urbano e os efeitos diretos e indiretos encontrados, constatou-se a existência do 

denominado efeito feedback para essas áreas. Esse resultado mostrou que alterações no 

crescimento e na desigualdade de renda nas áreas urbanas dos estados brasileiros provocam 

alterações na proporção de pobres em áreas vizinhas que, com o tempo, provocam alterações 

na proporção de pobres na região de origem da modificação. 

 Por meio das análises feitas sobre as elasticidades encontradas e com os efeitos totais 

estimados, verificou-se que o meio rural brasileiro possui níveis de pobreza mais sensíveis às 

variações no crescimento do que o meio urbano. Além disso, foi possível concluir que o meio 

urbano dos estados brasileiros denota maior sensibilidade às variações nos níveis de 

desigualdade do que o meio rural. 

 Conclui-se que, tanto no meio urbano quanto no meio rural dos estados brasileiros, a 

implantação de medidas que visem à redução da pobreza nessas áreas surtirão maiores 

impactos, se estiverem associadas à redução das disparidades. 
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CAPÍTULO 2 - ANÁLISE ESPACIAL DOS EFEITOS DO CRESCIMENTO 

ECONÔMICO E DA DESIGUALDADE DE RENDA SOBRE A POBREZA NOS 

MEIOS URBANO E RURAL DO BRASIL 

 

2.1 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 

disponíveis de uma pessoa ou família. Essa privação pode ser de natureza absoluta, relativa ou 

subjetiva (KAGEYAMA e HOFFMANN, 2006). 

 Na visão de Araujo et al. (2013), no Brasil, os problemas com a pobreza existem desde 

o período 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 períodos como o final da década de 1990 e no decorrer dos 

anos 2000. 

 Como mecanismo propulsor das variações negativas nas condições de pobreza, Araujo 

et al. (2013) destacam os efeitos proporcionados pelo crescimento econômico e as políticas 

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 níveis de pobreza. Para o autor, o crescimento proporciona aos 

indivíduos 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 tratam 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 Annegues et al., 

(2015), Araújo, Tabosa e Khan (2012), Araújo et al., (2017) e Tabosa, Irffie 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 
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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 sensível 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 difícil em vista dos seus determinantes 

muitas vezes intangíveis. Araújo et al. (2017) consideram que os níveis iniciais de desigualdade 

e desenvolvimento atuam como determinantes da pobreza, devendo ser considerados na 

formulação de políticas 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 crescimento econômico ou nos níveis 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 consideração os efeitos dos níveis 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 

introdução. 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 construídas sobre o tema. Por fim, têm-se as 

considerações finais. 

 

2.2 REVISÃO DE LITERATURA 
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 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. 

 

2.2.1 Crescimento econômico e pobreza 

 

 Existe uma vasta quantidade de estudos que tratam da pobreza e suas relações com o 

crescimento econômico, dentre eles, se destacam as abordagens de Griffith e Nallari (2011), 

Ravallion (2004) e Bourguignom (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 e Pernia (2000), o crescimento econômico só 

ocorrerá em benefício 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 países em 

desenvolvimento, esse fenômeno pode ocorrer de modo plausível, 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 mínimas (KAKWANI E PERNIA, 2000). 

 Tochetto et al., (2004) indicam que existe uma série de abordagens que buscam explicar 

como o crescimento econômico age como fator redutor dos níveis de pobreza, de maneira que 



41 
 

 
 

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. 

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 et al. (2016) fazem uma análise setorial dos impactos do crescimento econômico 

sobre a pobreza. Para os autores, o declínio da pobreza ocorre mais rápido com maiores níveis 

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 níveis de renda média, considerando situações censitárias distintas. Eles concluíram 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 et al., (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 sensível ao crescimento econômico se comparada à pobreza urbana. Assim, contudo, 
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como verificado por Annegues et al. (2015), 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. 

 

2.2.2 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), Atkinson e Bourguignon (2014), Bourguignon (2015), Bourguignon (2017), Ravallion 

(2014) e Ravallion (2017). 

O crescimento geralmente ajudou a reduzir a incidência de pobreza absoluta, porém, 

esse fato é menos frequente em países com maiores níveis 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 países 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 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 et al. (2006) em um estudo sobre as características da desigualdade e sua 

evolução recente no Brasil. Ele determina que o comportamento dos níveis de concentração de 
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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. 

 Para Barros et al. (2000), a desigualdade na distribuição da renda e das oportunidades 

de inclusão econômica e social representa o principal determinante dos elevados níveis de 

pobreza que afligem a sociedade brasileira. Além disso, os autores indicam a importância do 

estabelecimento de estratégias de combate à pobreza que não descartem a via do crescimento 

econômico, mas que enfatizem, sobretudo, o papel de políticas 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 trabalhador e na renda não derivada do trabalho foram os 

principais fatores responsáveis pela redução dos níveis de pobreza no Brasil. 

 Annegues et al. (2015) 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 municípios, e estados brasileiros. Verificaram que, tanto para os estados 

quanto para os municípios a elasticidade desigualdade é superior à elasticidade renda, 

evidenciando que a pobreza denota maior sensibilidade a alterações nos níveis 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 níveis 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. 

 

2.3 METODOLOGIA 
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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 abordagem 

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 nível inicial de desenvolvimento - o qual é dado pela razão entre a 

linha de pobreza e a renda familiar per capita inicial - e do nível inicial de desigualdade. 

 Os detalhes metodológicos da adaptação feita à abordagem de Kalwij e Verschoor 

(2004) são disponibilizados nas subseções que se seguem. 

 

2.3.1 Matriz de proximidade espacial 

 

 O primeiro passo a ser considerado é modelar a vizinhança das unidades espaciais de 

uma maneira numérica. Para tanto, foi construída 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: 

 

 = {  se  e  são vizinhos se  e  não são vizinhos (2.1) 

 

 A matriz é construída a partir de um conjunto de n áreas {𝐴 ,… , 𝐴𝑛}, resultando em 

uma matriz  (n x n) onde cada um dos elementos  representa a medida de proximidade 

entre 𝐴  e 𝐴 . 

 

2.3.2 Estimação dinâmica para dados espaciais em painel  
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 Tendo em vista que os dados são distribuídos em tempo e espaço, considera-se 

inicialmente o modelo convencional de efeitos fixos dado por: 

 𝑡 = 𝑡 + 𝑡 + 𝑡 (2.2) 

 

 De tal modo, { , … , 𝑡} é um vetor que corresponde aos efeitos fixos, y é a variável 

dependente 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: 

 𝑡 = + 𝑡 + 𝑡 + 𝑡𝜏 + 𝜉𝑡        com        𝜉𝑡 = 𝜉𝑡 + 𝑡 (2.3) 

 

 Onde 𝑡 é a variável dependente espacialmente defasada, 𝜉𝑡 são os erros 

espacialmente defasados, W é a matriz de vizinhança e  e  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: 

 𝑡 = 𝑡 + 𝑡 + 𝑡𝜏 + 𝜉𝑡        com        𝜉𝑡 = + 𝜉𝑡 + 𝑡 (2.4) 

 

 Neste trabalho, as estimações efetuadas pressupõem de que a pobreza não responde 

pontualmente 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 𝑡 𝑡 ≠ ; e a endogeneidade temporal, 

a qual ocorre por que 𝑡− 𝑡 ≠ . 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 2.5 elimina, contudo, os efeitos fixos por meio 

do processo da diferenciação das variáveis. 
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 ∆ 𝑡 = ∆ 𝑡− + ∆ 𝑡− + ∆ 𝑡 + ∆ 𝜏 + ∆ 𝑡 (2.5) 

  

  Embora a Equação 2.5 elimine os efeitos fixos no processo de diferenciação, a variável 

dependente defasada temporalmente ainda é endógena, porquanto 𝑡−  é correlacionado com 

𝑡. 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 e Monteiro 

(2009), de modo que, se estima a Equação 2.5 por meio do Método de Generalizado de 

Momentos na sua forma sistêmica, usando apenas a especificação do modelo Lag espacial, no 

qual ≠ , 𝜏 =   e = .  

Nesse procedimento, são utilizadas defasagens espaciais e temporais para 

instrumentalizar ∆ 𝑡 e ∆ 𝑡− . Assim como indicado por Araújo Júnior et al., (2015), as 

defasagens da variável dependente em nível são instrumentos para a equação em primeira 

diferença e as defasagens dessas variáveis em primeira diferença são instrumentos válidos para 

a equação em nível3. 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 estatística 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 

2.5 para a abordagem de Kalwij e Verschoor (2004) considerando o método GMM, obtêm-se: 

 

                                                 
3 De acordo com Araujo et al. (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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∆ ln 𝑃 𝑡 = + ∆ ln 𝑃 𝑡− + ∆ ln𝑃 𝑡− + ∆ ln[̅ 𝑡] + [∆ ln[ ]̅ ln 𝐺 𝑡− ]+ [∆ ln[ 𝑡] ln [ 𝑡 ̅ 𝑡−⁄ ]] + ∆ ln𝐺 𝑡 + [∆ ln[𝐺 𝑡] ln[𝐺 𝑡− ]]+ [∆ ln[𝐺 𝑡] ln [ 𝑡 ̅ 𝑡−⁄ ]] + ln𝐺 + [ln [ 𝑡 ̅ 𝑡−⁄ ]] + ∆ 𝑡 
 ∆ ln 𝑃 𝑡 = + ∆ ln 𝑃 𝑡− + ∆ ln𝑃 𝑡− + ∆ ln[̅ 𝑡] + [∆ ln[ ]̅ ln 𝐺 𝑡− ]+ [∆ ln[ 𝑡] ln [ 𝑡 ̅ 𝑡−⁄ ]] + ∆ ln𝐺 𝑡 + [∆ ln[𝐺 𝑡] ln[𝐺 𝑡− ]]+ [∆ ln[𝐺 𝑡] ln [ 𝑡 ̅ 𝑡−⁄ ]] + ln𝐺 + [ln [ 𝑡 ̅ 𝑡−⁄ ]] + ∆ 𝑡 
 ∆ ln 𝑃 𝑡 = + ∆ ln 𝑃 𝑡− + ∆ ln𝑃 𝑡− + ∆ ln[̅ 𝑡] + [∆ ln[ ]̅ ln 𝐺 𝑡− ]+ [∆ ln[ 𝑡] ln [ 𝑡 ̅ 𝑡−⁄ ]] + ∆ ln𝐺 𝑡 + [∆ ln[𝐺 𝑡] ln[𝐺 𝑡− ]]+ [∆ ln[𝐺 𝑡] ln [ 𝑡 ̅ 𝑡−⁄ ]] + ln𝐺 + [ln [ 𝑡 ̅ 𝑡−⁄ ]] + ∆ 𝑡 

(2.6) 

 

 Onde P0, P1 e P2  são os indicadores de pobreza utilizados; ̅ é a renda média familiar 

per capita, G é a desigualdade de renda representada pelo índice de Gini; [∆ ln[ ]̅ ln 𝐺 𝑡− ] e ∆ ln[ 𝑡] ln [ 𝑡 ̅ 𝑡−⁄ ] representam respectivamente, as interações entre a variação da renda 

média familiar per capita e o índice de Gini inicial do estado i; e o inverso do nível inicial de 

desenvolvimento 𝑡 ̅ 𝑡−⁄  (linha de pobreza dividida pela renda familiar per capita inicial); [∆ ln[𝐺 𝑡] ln[𝐺 𝑡− ]] e ∆ ln[𝐺 𝑡] ln [ 𝑡 ̅ 𝑡−⁄ ] representam, respectivamente, as interações entre 

o índice de desigualdade de Gini e o índice de desigualdade inicial do estado i e o inverso do 

nível inicial de desenvolvimento. 

 Para a obtenção das elasticidades renda e desigualdade, torna-se necessário considerar 

os efeitos das interações, obtendo: 

 

�̅�𝑖𝑡𝑃 , , = + ln[𝐺 𝑡− ] + ln [ 𝑡 ̅ 𝑡−⁄ ] 
 

𝐺𝑖𝑡𝑃 , , = + ln [ 𝑡 ̅ 𝑡−⁄ ] (2.7) 
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  Onde �̅�𝑖𝑡𝑃 , ,  e 𝐺𝑖𝑡𝑃 , ,  são respectivamente as elasticidades renda e desigualdade em sua 

forma dinâmica. 

 

 2.3.3 Base de dados 

 Para indicar a pobreza utiliza-se os índices 𝑃 , 𝑃  e 𝑃 , os quais são dados 

respectivamente por: 

 

𝑃 =                        𝑃 = ∑ −𝑞
=                     𝑃 = −

 (2.8) 

 

 Onde 𝑃  informa proporção de pobres, q representa a quantidade de pobres, n representa 

o número de indivíduos, z denota a linha de pobreza e y diz respeito a renda familiar per capita4. 

Para a construção desse índice considera-se como pobre o indivíduo 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 índice 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 

Domicílios (PNAD) disponibilizada anualmente pelo IBGE5. 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 período de 11 anos (2004 a 2014)6. Ressalta-se que a utilização desse 

período se dá pela disponibilidade 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. 

 

2.4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

                                                 
4 Os valores monetários foram atualizados para o ano de 2015 por meio do Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC). 
5 Tendo 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. 
6 O ano de 2015 não foi incorporado nas estimações tendo em vista a indisponibilidade da linha de pobreza pelo 
IETS para esse período.  
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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 

durante a década de 1990 (BARROS, 2009). Esse comportamento é observado na Figura 2.1 

para os anos de 2000 e início dos anos de 2010, tanto para o meio urbano quanto para o meio 

rural. 

 É possível 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 explicada considerando os resultados demonstrados por Araújo, Tabosa e Khan (2012), os 

quais afirmam 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 níveis 

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 níveis de desigualdade, 

enquanto a pobreza rural é mais sensível às alterações no crescimento econômico.   

 Por meio da Figura 2.1, também é possível observar que a pobreza, seja ela do meio 

urbano ou do meio rural brasileiro, mostra uma tendência de decréscimo superior à queda nos 

níveis de desigualdade. Visualmente, verifica-se que, embora tenha decrescido no período 

estudado, a concentração de renda é um fenômeno mais persistente e menos volátil do que a 

pobreza. 
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Figura 2.1 - 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 2.1. 

 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 Araújo Júnior et al. (2015), 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 estatística de Sargan. 

 Para estabelecer as defasagens espaciais utilizou-se uma matriz de pesos espaciais que 

fornecesse melhor ajuste ao modelo, conforme feito também por Araújo Júnior et al., (2015)7. 

Tal procedimento é fundamentado por LeSage e Pace (2010), os quais demonstraram que a 

                                                 
7 Foram 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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escolha da matriz de pesos espaciais não muda os efeitos marginais das estimações, tendo em 

vista que o mais importante é a adequada especificação do modelo8. 

Para a estimação referente ao hiato quadrático da pobreza no meio urbano, foram 

utilizadas 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 et al., (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 Araújo Júnior et al., (2015) 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 

desenvolvimento 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 estatística para 

esses indicadores. Esse resultado indica que, no meio urbano, as variações no crescimento 

econômico provocam maiores reduções nos níveis de pobreza em áreas onde o nível de 

desenvolvimento inicial é mais elevado, assim como verificado por Araujo et al. (2017) para as 

Unidades da Federação brasileiras.  

 No que diz respeito ao meio rural, verifica-se que, em relação à proporção de pobres, a 

defasagem temporal exprimiu significância estatística e sinal negativo, assim como verificado 

por Araujo et al. (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 

                                                 
8 Para as estimações esboçadas na Tabela 2.1, 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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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 estatística 

para as estimações referentes à proporção de pobres, indicando que no meio rural, uma variação 

no crescimento reduz a pobreza em maiores proporções nas áreas onde o nível de 

desenvolvimento inicial é mais elevado. 

 Em relação ao hiato da pobreza no meio rural, os resultados obtidos com as defasagens 

espaciais 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 níveis 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. 

 
Tabela 2.1 - Resultados das estimações para os indicadores de pobreza. 

Meio urbano 

 P0 (queen) P1(queen) P2 (queen) 

Constante -0,2154* -0,0531 -0,1834  𝑡−  0,1515** 0,3201*** -0,0007  𝑡−  -0,2119*** -0,2351*** -0,3348***  𝑡−  - - 0,0001*** ∆ [̅ 𝑡] 1,6968* 0,2752 2,7198 ∆ [ ]̅ 𝐺 𝑡−  3,1317** 4,2292** 9,7948*** ∆ [ 𝑡] [ 𝑡 ̅ 𝑡−⁄ ] 0,9723*** -0,7272 3,7036*** ∆ 𝐺 𝑡 -3,8248*** -1,2315 -2,6399 [∆ ln[𝐺 𝑡] ln[𝐺 𝑡− ]] -6,0711*** -9,6894*** -15,2941*** [∆ [𝐺 𝑡] [ 𝑡 ̅ 𝑡−⁄ ]] -2,0671*** 1,9633** 3,7036*** 𝐺 𝑡−  -0,3241* -1,2315 -0,6227 [ [ 𝑡 ̅ 𝑡−⁄ ]] -0,0575 0,1020 0,1255 
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Teste de Sargan 
277,636 

(Prob = 0,1914) 

245,962 

(Prob = 0,6946) 

233,272 

(0,6448) 

Meio rural 

 P0 (queen) P1 (queen) P2 (queen) 

Constante -0,5385** -0,1261 0,2726  𝑡−  0,1972*** 0,1951*** 0,0012  𝑡−  -0,2249*** -0,2683*** -0,3820*** ∆ [̅ 𝑡] 2,2329* 3,0517 4,0492 ∆ [ ]̅ 𝐺 𝑡−  2,4219* 5,1207** 7,2587** ∆ [ 𝑡] [ 𝑡 ̅ 𝑡−⁄ ] 2,0969*** -1,2002 0,8890 ∆ 𝐺 𝑡 0,2036 0,9970 -1,8688 [∆ ln[𝐺 𝑡] ln[𝐺 𝑡− ]] 0,9401 -0,9758 -5,7569 [∆ [𝐺 𝑡] [ 𝑡 ̅ 𝑡−⁄ ]] -2,5166*** -1,2002 -0,9170 𝐺 𝑡−  -0,5621** -0,2715 0,1310 [ [ 𝑡 ̅ 𝑡−⁄ ]] -0,2066** -0,1075 -0,9170 

Teste de Sargan 
266,928 

(Prob = 0,3380) 

237,469 

(Prob = 0,8158) 

230,176 

(Prob = 0,8929) 

Fonte: Elaboração dos autores. 
Nota: Valores sucedidos dos símbolos ***; ** e * denotam significância estatística a 1%, 5% 
e 10% de confiabilidade, respectivamente. 
 

 Com apoio nos resultados esboçados na Tabela 2.1, é possível obter as elasticidades 

renda e desigualdade da pobreza em seu aspecto dinâmico. As médias para as regiões brasileiras 

estão esboçados em apêndice na Tabela A3. Para facilitar a compreensão e a visualização, a 

Tabela 2.2 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 Annegues et al. (2015), Barros et al. (2006), Araujo et al. (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 níveis 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 por Araújo, Tabosa e Khan (2012). Tal fato indica que uma 
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política pública de combate à pobreza por meio do crescimento econômico surtirá maiores 

efeitos no meio rural, enquanto uma política de combate à pobreza fundamentada sobre a 

redução das disparidades obterá melhores resultados no meio urbano. 

 
Tabela 2.2 - 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 4,9831 

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 -2,3350 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 2.2 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 possível 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 sensível às alterações no 

crescimento econômico e nos níveis de desigualdade.  

 Do ponto de vista econômico, esse resultado permite concluir que uma política pública 

de combate à pobreza por meio do crescimento econômico ou da redução das desigualdades 
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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.  

  
Figura 2.2 - 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, 

determinando que o crescimento econômico é um fator de elevada importância na redução da 

pobreza, entretanto, as políticas públicas que visem à redução dos níveis de pobreza surtirão 

maiores efeitos quando associadas a medidas redistributivas. 

 

2.5 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. 
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Já a inclusão do componente 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 sensível 

às alterações no crescimento econômico, enquanto a pobreza no meio urbano denota maior 

sensibilidade às alterações nos níveis de desigualdade. 

 Por meio das interações entre o crescimento econômico e o nível inicial de 

desenvolvimento, verificou-se que as variações no crescimento no meio urbano provocam 

maiores reduções nos níveis de pobreza em áreas onde o nível de desenvolvimento inicial é 

mais elevado. 

 Por meio do cálculo das elasticidades dinâmicas, verificou-se que o crescimento 

econômico constitui um importante veículo para a redução dos níveis 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 níveis de desigualdade 

 Concluiu-se, também, que uma política pública de combate à pobreza por meio do 

crescimento 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 níveis iniciais de desenvolvimento e desigualdade na 

formulação de meios de combate à pobreza. 
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CONCLUSÃO GERAL 

 

Essa investigação a que se chega ao termo buscou verificar a existência de 

transbordamentos espaciais da pobreza nos meios urbano e rural das unidades federativas 

brasileiras. Além disso, demanda-se obter as elasticidades renda e desigualdade da pobreza na 

sua forma dinâmica para os meios urbano e rural do Brasil, considerando os efeitos da 

proximidade espacial. Procurou-se também, mensurar a desigualdade de oportunidade no 

acesso ao ensino superior considerando os meios urbano e rural das regiões brasileiras, 

indicando a participação de um conjunto de circunstâncias nessas disparidades. 

Para tanto, a pesquisa foi constituída de um ensaio subdividido em dois capítulos, onde 

o primeiro busca obter os valores das elasticidades renda e desigualdade da pobreza nos meios 

urbano e rural das unidades da Federação brasileiras, considerando a existência de 

transbordamentos espaciais da pobreza, e o segundo objetiva encontrar o valor das elasticidades 

renda e desigualdade da em sua forma dinâmica por meio de um painel dinâmico espacial. 

Na mensuração das elasticidades renda e desigualdade da pobreza por meio do modelo 

de defasagem espacial para dados em painel, verificou-se a existência de spillovers espaciais 

da pobreza para o meio urbano e a inexistência desse fenômeno para o meio rural. A partir desse 

resultado, evidenciou-se que a aplicação de uma medida de combate à pobreza voltada para o 

meio urbano no Brasil deve ser plicada no plano nacional, de modo que, se voltada para um 

nível local, essa medida pode vir a provocar um efeito transbordamento, atraindo os pobres das 

áreas vizinhas para a área de origem da medida implantada. 

 Por meio da constatação do denominado efeito feedback para as áreas urbanas do Brasil, 

demonstrou-se que alterações no crescimento e na desigualdade de renda nas áreas urbanas dos 

estados brasileiros provocam alterações na proporção de pobres em áreas vizinhas que, com o 

tempo, trazem também alterações na proporção de pobres na região de origem da modificação. 

Por meio da estimação de um painel dinâmico espacial, verificou-se que as variações no 

crescimento no meio urbano provocam maiores reduções nos níveis de pobreza em áreas onde 

o nível de desenvolvimento inicial é mais elevado. 

 Usando esse mesmo procedimento para o cálculo das elasticidades renda e desigualdade 

da pobreza em sua forma dinâmica, verificou-se que o crescimento econômico se constitui de 

uma importante ferramenta para a redução dos níveis de pobreza. Verificou-se, porém, que a 
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redução da pobreza, seja urbana ou rural, ocorre de maneira mais intensa quando associada às 

reduções nos níveis de desigualdade 

 Além disso, as elasticidades dinâmicas permitiram concluir que uma política pública de 

combate à pobreza por meio do crescimento econômico ou da redução das desigualdades, 

aplicada ao meio urbano ou rural do Brasil, obterá mais resultados se feita com uma 

durabilidade mais extensa. 

 Concluiu-se, também, que, tanto no meio urbano quanto no meio rural, as elasticidades 

desigualdade da pobreza superam em temos absolutos os valores das elasticidades renda. Com 

isso, evidencia-se que uma política pública de redução da pobreza por meio do crescimento 

econômico aplicada ao meio urbano ou rural do Brasil, terá melhores resultados se conciliada 

a medidas redistributivas. 

 Por fim, conclui-se que as políticas públicas de combate à pobreza nos meios urbano e 

rural do Brasil devem ser formuladas de maneira a considerar os efeitos da proximidade 

espacial. Além disso, ressalta-se a importância da redução das disparidades no combate a 

pobreza, principalmente no meio urbano das unidades da Federação brasileiras.
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APÊNDICES 

 
Tabela A1 - Autocorrelação espacial dos resíduos das estimações da tabela 2 utilizando a 

matriz queen normalizada. 
Ano Urbano Rural 

 Moran P-valor Moran P-valor 
2004 0,4348 0,003 0,5483 0,001 
2005 0,3895 0,006 0,4713 0,001 
2006 0,3994 0,004 0,4208 0,002 
2007 0,3391 0,006 0,3268 0,008 
2008 0,3839 0,003 0,04 0,27 
2009 -9,13 0,397 0,1766 0,07 
2010 0,3466 0,013 0,3146 0,007 
2011 0,0636 0,24 0,5087 0,001 
2012 0,2252 0,036 0,572 0,001 
2013 0,5841 0,001 0,1195 0,144 
2014 -0,1483 0,209 0,516 0,001 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Tabela A2 - Média das elasticidades dinâmicas para o meio rural das regiões brasileiras. 

 P0 rural P1 rural P2 rural 
 ER ED ER ED ER ED 

Brasil 
2004 - - - - - - 
2005 -1,2202 2,0198 -4,9152 - -5,3052 - 
2006 -1,4214 2,1996 -5,1282 - -5,4593 - 
2007 -1,5891 2,3467 -5,3090 - -5,5944 - 
2008 -1,5771 2,3945 -5,2273 - -5,4393 - 
2009 -1,8213 2,6652 -5,4238 - -5,4950 - 
2010 -1,9600 2,7665 -5,5973 - -5,6577 - 
2011 -2,0674 2,9032 -5,6630 - -5,6383 - 
2012 -2,1428 2,9954 -5,7135 - -5,6340 - 
2013 -2,3386 3,1384 -5,9587 - -5,8640 - 
2014 -2,4313 3,2479 -6,0252 - -5,8680 - 

Norte 
2004 - - - - -  
2005 -1,2725 2,3146 -4,6775 - -4,7257 - 
2006 -1,6205 2,4577 -5,2442 - -5,4112 - 
2007 -1,8434 2,6287 -5,5137 - -5,6525 - 
2008 -1,4795 2,4046 -5,0089 - -5,1214 - 
2009 -1,8894 2,9471 -5,2349 - -4,9953 - 
2010 -2,0153 2,9532 -5,4938 - -5,3573 - 
2011 -2,0886 3,0836 -5,4948 - -5,2515 - 
2012 -2,0975 3,1337 -5,4544 - -5,1529 - 
2013 -2,1838 3,1602 -5,6056 - -5,3455 - 
2014 -2,2358 3,1203 -5,7628 - -5,6011 - 

Nordeste 
2004 - - - - - - 
2005 -0,4761 0,9106 -4,6522 - -5,8452 - 
2006 -0,6168 1,1626 -4,6519 - -5,6374 - 
2007 -0,7081 1,2987 -4,6840 - -5,5709 - 
2008 -0,8405 1,4931 -4,7344 - -5,4823 - 
2009 -1,0559 1,7436 -4,8940 - -5,5025 - 
2010 -1,1557 1,8317 -4,9946 - -5,5725 - 
2011 -1,2949 1,9763 -5,1244 - -5,6375 - 
2012 -1,4017 2,0718 -5,2375 - -5,7194 - 
2013 -1,6748 2,2621 -5,5902 - -6,0628 - 
2014 -1,7068 2,4566 -5,4281 - -5,6728 - 

Sudeste 
2004 - - - - - - 
2005 -1,6742 2,6130 -5,1745 - -5,1845 - 
2006 -1,7377 2,6543 -5,2599 - -5,2716 - 
2007 -2,0402 2,7940 -5,7534 - -5,8563 - 
2008 -2,1512 2,9395 -5,7972 - -5,7986 - 
2009 -2,3040 3,0994 -5,9314 - -5,8572 - 
2010 -2,4593 3,1966 -6,1450 - -6,0801 - 
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2011 -2,5998 3,3941 -6,2090 - -6,0082 - 
2012 -2,7082 3,5403 -6,2654 - -5,9680 - 
2013 2,8282 3,5897 -6,4607 - -6,2040 - 
2014 -2,8382 3,7887 -6,2468 - -5,7372 - 

Sul 
2004 - - - - - - 
2005 -2,4834 3,3673 -5,9946 - -5,7263 - 
2006 -2,6434 3,4074 -6,2853 - -6,1055 - 
2007 -2,8302 3,7785 -6,2419 - -5,7386 - 
2008 -2,8934 3,8148 -6,3326 - -5,8373 - 
2009 -3,0918 3,9014 -6,6499 - -6,2158 - 
2010 -3,3425 4,1178 -6,9244 - -6,4268 - 
2011 -3,3628 4,2241 -6,8417 - -6,2221 - 
2012 -3,4023 4,3475 -6,7795 - -6,0324 - 
2013 -3,6498 4,6029 -7,0011 - -6,1363 - 
2014 -3,8789 4,6732 -7,4025 - -6,6474 - 

Centro-Oeste 
2004 - - - - - - 
2005 -1,4014 2,3959 -4,8540 - -4,9090 - 
2006 -1,6505 2,7202 -4,9978 - -4,8459 - 
2007 -1,7352 2,6898 -5,2127 - -5,1757 - 
2008 -1,8443 2,7944 -5,3198 - -5,2414 - 
2009 -1,9888 2,8843 -5,5191 - -5,4499 - 
2010 -2,1432 3,0994 -5,5916 - -5,3757 - 
2011 -2,2643 3,1913 -5,7391 - -5,5090 - 
2012 -2,3794 3,2725 -5,8865 - -5,6513 - 
2013 -2,6302 3,5222 -6,1218 - -5,7792 - 
2014 -2,9106 3,6419 -6,5733 - -6,3207 - 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Tabela A3 - Média das elasticidades dinâmicas para o meio urbano das regiões brasileiras. 

 P0 urbano P1 urbano P2 urbano 
 ER ED ER ED ER ED 
 Brasil 

2004 - - - - - - 
2005 -1,1217 1,8167 -2,5256 3,8717 -4,2053 5,5214 
2006 -1,2345 2,0495 -2,5775 3,8402 -4,1963 5,4254 
2007 -1,3294 2,2483 -2,5972 3,7233 -4,1028 5,1911 
2008 -1,3654 2,3174 -2,6517 3,8569 -4,2366 5,4046 
2009 -1,5020 2,5944 -2,7472 3,9428 -4,3437 5,4993 
2010 -1,5183 2,6353 -2,7024 3,7402 -4,1540 5,1486 
2011 -1,5860 2,7705 -2,7659 3,8437 -4,2650 5,2991 
2012 -1,6453 2,8874 -2,8320 3,9744 -4,4003 5,4990 
2013 -1,7419 3,0875 -2,8697 3,9222 -4,3687 5,3739 
2014 -1,7815 3,1665 -2,9065 3,9814 -4,4323 5,4597 

 Norte 
2004 - - - - - - 
2005 -1,0424 1,6372 -2,6044 4,3299 -4,6262 6,3303 
2006 -1,1527 1,8708 -2,6106 4,1307 -4,4573 5,9502 
2007 -1,2735 2,1190 -2,6725 4,1212 -4,4708 5,8886 
2008 -1,3062 2,1760 -2,7631 4,3981 -4,7401 6,3469 
2009 -1,4748 2,5125 -2,9217 4,6582 -5,0187 6,7256 
2010 -1,4168 2,4146 -2,7389 4,0832 -4,4613 5,7699 
2011 -1,4673 2,5197 -2,7536 4,0372 -4,4269 5,6727 
2012 -1,4885 2,5624 -2,7711 4,0605 -4,4531 5,7045 
2013 -1,5976 2,7832 -2,8520 4,1463 -4,5549 5,8092 
2014 -1,6466 2,8793 -2,9125 4,2762 -4,6875 6,0116 

 Nordeste 
2004 - - - - - - 
2005 -0,7409 1,0419 -2,2760 3,6954 -3,9669 5,3651 
2006 -0,8895 1,3403 -2,4012 3,8694 -4,1510 5,6050 
2007 -0,9661 1,5102 -2,3502 3,5216 -3,8435 4,9848 
2008 -1,0159 1,6048 -2,4327 3,7333 -4,0541 5,3261 
2009 -1,1560 1,8894 -2,5275 3,8094 -4,1524 5,4027 
2010 -1,1854 1,9576 -2,4869 3,5961 -3,9552 5,0290 
2011 -1,2545 2,0933 -2,5670 3,7601 -4,1239 5,2818 
2012 -1,3150 2,2103 -2,6505 3,9543 -4,3198 5,5891 
2013 -1,4232 2,4352 -2,6872 3,8749 -4,2644 5,4134 
2014 -1,4700 2,5289 -2,7301 3,9426 -4,3375 5,5109 

 Sudeste 
2004 - - - - - - 
2005 -1,4773 2,5535 -2,6638 3,6768 -4,0862 5,0564 
2006 -1,5401 2,6890 -2,6503 3,4989 -3,9287 4,7302 
2007 -1,6354 2,8850 -2,6971 3,4835 -3,9318 4,6682 
2008 -1,7033 3,0142 -2,8069 3,7621 -4,2093 5,1163 
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2009 -1,8145 3,2430 -2,8605 3,7406 -4,2095 5,0379 
2010 -1,8341 3,2871 -2,8439 3,6383 -4,1159 4,8565 
2011 -1,8938 3,4045 -2,9115 3,7736 -4,2556 5,0641 
2012 -1,9567 3,5286 -2,9809 3,9094 -4,3964 5,2713 
2013 -2,0332 3,6926 -2,9710 3,7177 -4,2284 4,9167 
2014 -2,0652 3,7539 -3,0207 3,8408 -4,3514 5,1139 

 Sudeste 
2004 - - - - - - 
2005 -1,9223 3,4702 -2,8748 3,5771 -4,0741 4,7194 
2006 -2,0448 3,7232 -2,9288 3,5344 -4,0563 4,6007 
2007 -2,1134 3,8632 -2,9707 3,5546 -4,0882 4,6092 
2008 -2,1575 3,9535 -2,9665 3,5630 -4,1044 4,6068 
2009 -2,2717 4,1859 -3,0704 3,6123 -4,1726 4,6478 
2010 -2,3224 4,2911 -3,0892 3,5811 -4,1523 4,5755 
2011 -2,3913 4,4234 -3,1911 3,8280 -4,3998 4,9694 
2012 -2,4774 4,5919 -3,2958 4,0502 -4,6272 5,3148 
2013 -2,5763 4,7935 -3,3586 4,0884 -4,6820 5,3425 
2014 -2,5858 4,8190 -3,3204 3,9247 -4,5280 5,0606 

 Centro-Oeste 
2004 - - - - - - 
2005 -1,1612 1,8973 -2,5494 3,8821 -4,2225 5,5243 
2006 -1,2412 2,0633 -2,5800 3,8365 -4,1940 5,4166 
2007 -1,3506 2,2874 -2,6412 3,8468 -4,2242 4,3931 
2008 -1,3235 2,2444 -2,5359 3,5031 -3,8924 4,8189 
2009 -1,4383 2,4820 -2,5808 3,4414 -3,8551 4,6709 
2010 -1,5259 2,6529 -2,6919 3,6852 -4,1031 5,0522 
2011 -1,6282 2,8595 -2,7701 3,7750 -4,2075 5,1664 
2012 -1,7276 3,0599 -2,8501 3,8769 -4,3229 5,3022 
2013 -1,7947 3,2033 -2,8435 3,7164 -4,1828 5,0042 
2014 -1,8308 3,2767 -2,8680 3,7361 -4,2083 5,0241 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Tabela A4 - Estatísticas descritivas dos indicadores de pobreza, renda e desigualdade. 
 Média Desvio Padrão Mínimo 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 218,576 2119,81 
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 990,479 
Gini 0,4619 0,0422 0,3603 0,6222 

Fonte: Elaboração dos autores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


