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RESUMO 
 
 

O Brasil está entre as vinte maiores economias no mundo. Durante o século 

XX, o seu PIB cresceu em média 4,9% a.a.. Todavia, o país apresenta um 

elevadíssimo índice de desigualdade de renda, que associado a altas taxas de 

pobreza em sua população, o coloca como uma nação com sérios problemas 

sociais. Este trabalho visa analisar a relação entre Pobreza, Crescimento Econômico 

e Desigualdade de renda, enfatizando as estimativas das elasticidades da renda 

média e da concentração de renda em relação à pobreza no Brasil e em suas 

regiões após o plano real, buscando identificar qual o instrumento mais eficiente na 

redução dos índices de pobreza: o aumento da renda média ou a diminuição da 

desigualdade. Os procedimentos metodológicos utilizados baseiam-se em estudos 

feitos por Ravallion e Chen (1997) e Adams Jr. (2004), utilizando modelos 

econométricos com dados em painel. Os modelos propostos utilizam cinco 

indicadores de pobreza: P(0) – Proporção de Pobres, P(1) –Hiato de Pobreza, P(2) – 

Hiato Quadrático, Índice de Sen e Índice de Wattts, como variáveis dependentes. 

Analisando as elasticidades verifica-se que há uma relação indireta entre a pobreza 

e o crescimento econômico, dado que, mantendo-se o mesmo nível de 

desigualdade, se houver crescimento econômico haverá redução no índice de 

pobreza, e uma relação direta entre a pobreza e a desigualdade, pois, não havendo 

alteração na renda média, e haja melhor distribuição desta, a pobreza irá diminuir. 

Os resultados obtidos revelam que as elasticidades pobreza-desigualdade são 

superiores às elasticidades pobreza-renda, e as diferenças regionais são 

evidenciadas quanto aos níveis de pobreza e desigualdade, destacando-se as 

regiões Norte e Nordeste com os menores índices de elasticidade. 

 

Palavras-Chave: Crescimento Econômico, Pobreza, Desigualdade de Renda, Elasticidade. 
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  ABSTRACT 
 
 

Brazil is among the twenty greatest economies in the world. During the 

twentieth century, its GDP grew in average 4.9% per year. However, the country 

presented a high level of income inequality, which associated to the high poverty 

levels in its population, places it as a nation with serious social problems. This work, 

aims to analyze the relation between poverty, economical growth and income 

inequality, emphasizing the estimates of elasticity of the average income and the 

income concentration related to the poverty in Brazil and in its regions after the “Real” 

economical plan, attempting to identify which instrument is more efficient in the 

reductions of poverty levels: the increase of the average income or the decrease of 

inequalities. The methodology procedures used herein, were based on studies done 

by Ravallion and Chen (1997) and Adams Jr. (2004), using econometric models with 

data on panel. The proposed models use five indicators of poverty P(0) – Poverty 

Proportions, P(1)- Poverty Gap-P(2)  Quadratic Gap, Index of SEN and Index of 

Watts, as dependent variables. Analyzing the elasticities, we notice that there is an 

indirect relation between poverty and the economical growth, considering that the 

same level of inequality is maintained, if there is economical growth there will be 

reduction in the index of poverty and a direct relation between poverty and inequality, 

therefore, the poverty will decrease. The obtained results reveal that the elasticity: 

poverty-inequality are greater than the elasticity: poverty-income, and the regional 

differences are evidenced according to the level of poverty and inequality, detaching 

the northern and northeastern regions with lower indexes of elasticity. 

 

Key Words: Economical Growth, Poverty, Inequality, Elasticity. 
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INTRODUÇÃO 

 
 

 São expressivas e contínuas as mudanças a nível global, que têm modificado 

o habitat físico dos homens e a forma como estes se relacionam entre si. No atual 

cenário mundial, princípio do século XXI, as transformações são percebidas sob os 

mais diversos aspectos: ambientais, tecnológicos, das relações comerciais, 

econômicos, políticos, culturais, sociais, entre outros.  

No mundo contemporâneo as economias das inúmeras nações, demonstram 

disparidades quanto à forma e ao tamanho. Observa-se que entre as economias 

capitalistas existem muitos contrastes em termos de renda per capita, das 

oportunidades de investimento, da produtividade dos trabalhadores, da tecnologia, 

da poupança e dos capitais acumulados. A partir da década de 1980, dois fatores 

impactaram sobremaneira a relação entre as nações e o modo de vida de sua 

população: a evolução tecnológica e a abertura comercial. Num ambiente 

globalizado, o dinamismo destes fatores colaborou significativamente com o 

desenvolvimento de muitos países, face à elevação da produtividade e ao aumento 

considerável do fluxo de capitais.  

Apesar do grande estoque de riqueza mundial, permeia na sociedade a 

desigualdade na distribuição desta riqueza, percebida principalmente pela grande 

quantidade de indivíduos pobres na população. Esta questão revela-se em todos os 

países do mundo, desde os mais prósperos aos menos favorecidos. No entanto, a 

persistente desigualdade torna-se mais evidente ao compararmos as economias do 

primeiro mundo, às economias consideradas subdesenvolvidas do terceiro mundo, 

nas quais está incluído o Brasil. 

Neste contexto, há um debate permanente sobre desigualdade e pobreza, 

procurando estudar as causas, as conseqüências, e as formas de reduzi-las, 

objetivando aumentar o bem estar social dos indivíduos. O desenvolvimento é, sem 

dúvida, uma arma fundamental na luta contra a pobreza e a desigualdade. Nas 

décadas de 1950 e 1960, a idéia de desenvolvimento era sinônimo de crescimento 
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agregado. A partir de meados da década de 1960, estudiosos como Singer1, Seers2 

e outros, colaboraram significativamente para que este conceito mudasse, e a idéia 

de desenvolvimento tornou-se mais identificada com processos de mudança social e 

econômica. Vários estudos empíricos, como o de Kuznets (1955), propuseram 

integrar crescimento e distribuição de renda, porém, em grande parte devido a 

limitações empíricas, essas propostas tinham uma visão bastante simplista do que 

constitui desenvolvimento e distribuição. A partir da década de 1990, foram 

alcançados enormes progressos em vincular conceitualmente as noções de 

crescimento econômico, distribuição e redução da pobreza. 

No cerne desta questão, são muitas as controvérsias sobre o vínculo entre 

pobreza, desigualdade e crescimento econômico, “... não se tem ainda um consenso 

de quais são as relações entre pobreza, crescimento e desigualdade”, (Barreto, 

2005, p1). Sobre essa discussão, uma investigação importante tem sido feita por 

muitos pesquisadores, a de determinar qual o efeito que cada um desses fatores tem 

sobre o outro. Utilizam-se muitas metodologias para captar esses efeitos, que 

podem ser traduzidos por exemplo, pela estimação de modelos que calculem as 

elasticidades de um fator em relação ao outro.  

No cenário internacional, o Brasil, comparativamente aos outros países, está 

classificado num grupo que apresenta os maiores índices de desigualdade e taxas 

elevadas de pobreza. Conforme Barros e Mendonça (2001, p1), “O Brasil, nas 

últimas décadas, confirma, infelizmente, uma tendência de enorme desigualdade na 

distribuição de renda e elevados níveis de pobreza. Um país desigual, exposto ao 

desafio histórico de enfrentar uma herança de injustiça social, que excluiu parte 

significativa de sua população do acesso a condições mínimas de dignidade e 

cidadania”. Esta afirmação ilustra a problemática da pobreza e da grande 

concentração de renda na realidade brasileira, apesar do país ter alcançado no 

                                                 
1 O economista alemão Hans Singer, foi um pioneiro e um dos estudiosos mais influentes no  mundo 
em desenvolvimento econômico. Sua carreira ultrapassou sete décadas, e o mesmo teve relevante 
importância nas estratégias de desenvolvimento pós-guerra, na luta contra a pobreza e no 
entendimento do impacto da dinâmica das trocas (comércio) globais sobre o mundo em 
desenvolvimento.   
 
2 O economista inglês Dudley Seers (1920-1983), foi um especialista em desenvolvimento econômico. 
Em 1963, Seers escreveu “The Limitation of Special Case”, um documento que marcou o início dos 
estudos sobre o desenvolvimento em um nível profissional. 
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século passado, uma média de 4,9% a.a. de crescimento econômico (VIEIRA; 

HOLLAND, 2006). 

Para analisar pobreza e desigualdade no Brasil, é relevante considerar as 

disparidades entre as suas regiões, caracterizadas principalmente por diferentes 

níveis de renda e ritmos de crescimento econômico entre as regiões Norte-Nordeste 

e Centro-Sul do Brasil.  As pesquisas sobre distribuição de renda no Brasil apontam 

os contrastes do desenvolvimento entre regiões como um dos fatores que 

contribuem para que o quadro de disparidades de renda entre indivíduos não 

apresente progressos significativos. 

O propósito deste estudo é o de estimar e analisar as elasticidades pobreza-

renda/desigualdade no Brasil e suas regiões pós-plano real, aplicando a metodologia 

utilizada por Ravallion e Chen (1997) e expandida por Adams Jr. (2004).  A renda 

média familiar per capita (crescimento econômico) e o índice de Gini (desigualdade 

de renda) são as variáveis propostas nos modelos econométricos logaritimizados, 

para explicarem o comportamento da pobreza. Serão utilizados cinco indicadores de 

pobreza com características distintas: P(0) – Proporção de Pobres, P(1) – Hiato de 

Pobreza, P(2) – Hiato Quadrático, Índice de Sem e Índice de Watts. 

A dissertação está organizada em três capítulos juntamente com esta 

introdução. No capítulo 1, têm-se uma breve resenha sobre o crescimento 

econômico, a desigualdade de renda e a pobreza, focando em questões conceituais, 

demonstrando a relação existente entre estes três fatores e relatando resultados 

relevantes obtidos de maneira empírica por diversos pesquisadores. No capítulo 2, 

expõe-se o procedimento metodológico. Com a utilização de dados em painel de 

uma amostra de 27 unidades crossection referente aos 26 estados brasileiros mais o 

distrito Federal e 10 unidades temporais correspondentes ao período de 1995 a 

2004, estimam-se as elasticidades pobreza/renda/desigualdade. No Capítulo 3 são 

apresentados os resultados e discussões e posteriormente as considerações finais. 
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1. REFERENCIAL TEÓRICO 
 
 
1.1 CRESCIMENTO ECONÔMICO 
 

O crescimento econômico tornou-se um problema macroeconômico de 

fundamental importância, principalmente pela sua relação com o aumento da 

população, estoque de capital e os tipos de investimentos que tendem a favorecer o 

desenvolvimento. 

O conceito de crescimento econômico tem base em modificações quantitativas 

do sistema produtivo num processo de longo prazo.  A forma mais clássica de se 

medir o crescimento econômico de um país é através da magnitude de seu PIB3. 

A teoria neoclássica de crescimento apresentada por Solow (1956), introduziu 

um modelo de estrutura clássica que viria a ser a formalização teórica das idéias de 

crescimento econômico de acordo com premissas ortodoxas. Até meados dos anos 

1980, utilizava-se esse modelo para descrever as disparidades de renda de longo 

prazo entre economias. Essa teoria ajudou a esclarecer o papel da acumulação de 

capital físico e destacou a importância do progresso técnico (variável exógena) como 

fator importante do crescimento econômico sustentado. A proposta de Solow recorre 

às diferenças nas taxas de investimento e nas taxas de crescimento populacional.  O 

segredo do crescimento sustentado apresentada pelo modelo está na tecnologia, 

sem o progresso tecnológico o crescimento per capita acabará assim que se 

apresentarem os retornos decrescentes ao capital.                  

        Na ótica de tornar o progresso tecnológico endógeno e de explicar o 

crescimento econômico, Romer (1986) supôs que o processo de acúmulo do capital 

físico gera conhecimento tecnológico, que transborda para toda a economia e eleva 

o estoque de capital humano per capita, assim como a produtividade individual do 

trabalho. 

Em 1992, é publicado ”A Contribution to the Empirics of Economic Growth”, um 

importante artigo de Gregory Mankiw, David Romer e David Weil (1992) que avalia 

                                                 
3 O produto interno bruto (PIB) representa a soma (em valores financeiros) de toda a produção 
econômica de uma determinada região ou parcela da sociedade (qual seja, países, estados, cidades), 
durante um período determinado (mês, trimestre, ano, etc). 
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as implicações empíricas do modelo de Solow e conclui que ele apresenta um bom 

desempenho. Os autores deste artigo observaram que o ajustamento do modelo 

poderia ser melhorado ao incluir o capital humano, isto é, ao reconhecer que a mão-

de-obra de diferentes economias tem diferentes níveis de instrução e qualificação.  

A função de produção no modelo de Mankiw, Romer e Weil, assume a seguinte 

forma: Yt = K t
α Hβ

t (At Lt)1-α-β , onde Ht, Kt, At e Lt representam respectivamente o 

estoque de capital humano, capital físico, a tecnologia e a força de trabalho no 

momento t. Mankiw, Romer e Weil (1992), retornam ao estudo clássico realizado em 

1956 por Solow sobre o crescimento econômico. Ambos os modelos assumiram uma 

função de produção que segue o padrão neoclássico.     

No tocante a economia brasileira as taxas de crescimento econômico 

mostraram-se bastante significativas durante o século XX. A trajetória de 

crescimento do produto interno bruto brasileiro apresentou uma média de 4,91% 

a.a., entre o período de 1900 a 2000. Nas quatro primeiras décadas do século XX e 

nas duas últimas, o desempenho da economia ficou abaixo desta média. Entre 1940 

e 1980, a taxa de crescimento do PIB ficou acima da média do século. Neste 

período, pós-2ª Guerra Mundial, a economia cresceu 7,5% a.a., com picos no 

período do Plano de Metas (8,2% a.a.); e também no conhecido “milagre econômico” 

(11,5% a.a.), conforme Vieira e Holland (2006).  

No entanto, o melhor desempenho das taxas de crescimento da economia 

brasileira só foi verificado no período que compreende os anos de 1950 e 1970. O 

PIB per capita – ou renda per capita - cresceu 12,7 no período de 1900 a 2000, 

colocando o Brasil entre as 10 maiores economias do mundo no final do século 

(ALVES e BRUNO, 2002). Analiticamente, verifica-se que as taxas de crescimento 

da renda per capita observadas nos últimos 100 anos, revelam um país com 

momentos de grande expansão apesar da forte contração recente.     

Os piores resultados do PIB aconteceram nas duas últimas décadas. No final 

da década de 1970, o crescimento do PIB no Brasil apresenta-se com uma média 

bastante baixa, de 2,2% a.a, e com uma tendência de  taxas médias decrescentes. 
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O estudo realizado por Vieira e Holland (2006) com objetivo específico de 

avaliar o crescimento econômico secular no Brasil, utilizou o Modelo de Thirlwall4, e 

revelou que entre o período de 1900 a 2005, as taxas de crescimento econômico 

ficaram abaixo da média (4,91% a.a) por 55 anos (ver Gráfico 1). A principal 

conclusão é oriunda de que a economia do país cresce cada vez menos e a 

variabilidade da taxa de crescimento aumenta em relação à sua média, 

principalmente após a década de 1990. 

 

Gráfico 1 – Taxas de Crescimento do PIB do Brasil e Tendência Secular (1900-2005) 
- % a.a. 

 

 Fonte: VIEIRA e HOLLAND, (2006), a partir de dados do IPEADATA. 

Nota: A linha de tendência de longo prazo foi obtida a partir do método de suavização conforme filtro 
de Hodrick-Prescott.       
      

O enigma do crescimento econômico sustentado apresenta-se hoje como uma 

questão central no debate da política econômica no Brasil. Neste pensamento, com 

a estabilização da inflação, o Plano Real e a consecução de importantes reformas 

estruturais, as atenções voltaram-se mais intensamente para a performance de 

crescimento da renda. 
                                                 
4 O modelo de crescimento de Thirlwall (1979) foi criado com a preocupação de se analisar a 
importância da demanda na determinação do crescimento de uma economia aberta e se ela é 
importante na explicação das diferentes taxas de crescimento econômico nos diversos países. 
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De acordo com Ribeiro et al, 2005, para melhorar a qualidade de vida da 

população de uma determinada sociedade através da ampliação da base de 

recursos, é necessário que crescimento econômico traduza-se em desenvolvimento 

humano. O crescimento deve ser considerado não somente pela sua quantidade 

mas pela sua qualidade para entendermos tal efeito. É relevante verificar não só 

quanto determinada economia cresceu, mas de que forma aconteceu este 

crescimento, constatando o impacto distributivo do mesmo.  

  

A mudança de ênfase na análise do impacto do crescimento econômico 

sobre a qualidade de vida dos indivíduos combina de maneira mais 

equilibrada o binômio eficiência-equidade na promoção do 

desenvolvimento humano. (RIBEIRO et al, 2005, p. 2). 

 
 
 
1.2 DESIGUALDADE E POBREZA NO BRASIL. 
 

O Brasil possui uma das mais elevadas taxas de desigualdade da América 

Latina, que associadas aos elevados índices de pobreza, o configura como um país 

de sérios contrastes sociais e econômicos. 

Definir desigualdade e pobreza não é uma tarefa fácil. De acordo com Neri 

(2003), existem 50 milhões (29,3% da população) de miseráveis no Brasil, ou seja, 

pessoas vivendo abaixo da linha de indigência5, recebendo uma renda mensal 

inferior a R$ 80,00 per capita, quantia insuficiente para suprir as necessidades 

diárias de alimentação.  

Não existe um conceito único para definir desigualdade. No entanto, é comum 

usar o termo desigualdade para fazer referência às desigualdades relativas e às 

desigualdades absolutas, usam-se termos como contraste, diferença, disparidade ou 

distância. A desigualdade social produz efeitos negativos sobre as condições de vida 

de uma sociedade, principalmente na análise regional de bem estar (saúde, 

educação e renda). 
                                                 
5 De acordo com Rocha (2005), para o estudo da pobreza é necessário especificar uma cesta 
alimentar de menor custo que atenda às necessidades nutricionais estimadas. O valor 
correspondente a esta cesta é a chamada linha de indigência (LI), parâmetro de valor associado ao 
consumo alimentar mínimo necessário.  
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A análise baseada na abordagem das desigualdades absolutas (diferenças) 

configura-se que ao longo do tempo a população se tornou mais desigual ao passo 

que a baseada na abordagem das desigualdades relativas (razões) sugerem que o 

nível de desigualdade tem se mantido estável no longo prazo. 

 Em um estudo realizado por Champernowne e Cowell (1998), foram 

abordados estes dois vetores importantes para a mensuração da desigualdade: 

analisar as desigualdades absolutas e as desigualdades relativas. As duas 

abordagens medem coisas diferentes, mas é factível que elas possuem uma relação 

entre si. 

A desigualdade da distribuição de renda no Brasil é um tema presente na 

agenda acadêmica, despertando interesse no entendimento desta questão, devido à 

sua complexidade e insistência em permanecer como um grave empecilho ao bem 

estar social. 

Analisando a história econômica brasileira, é relevante observar que desde o 

período colonial, devido a questões institucionais, foi gerado um ambiente 

permissivo à distribuição da renda. Conforme Furtado (1999), aspectos como a má 

distribuição de terras, prevalecendo os grandes latifúndios aos minifúndios, o modelo 

agrário exportador e a escravidão tiveram grande importância na formação inicial do 

injusto perfil distributivo da renda. De acordo com Fernandes (2002), o processo de 

industrialização brasileira a partir de 1930, baseado na intervenção estatal e 

utilizando a inflação com um elemento básico, resultou na dificuldade em redistribuir 

a renda. 

A partir de 1970, com a divulgação pelo IBGE dos dados do censo, alguns 

pesquisadores procuraram estudar a desigualdade de renda de forma mais 

contundente, já que a linguagem desenvolvimentista da época não encontrava 

explicações para o paradoxo entre o aumento da riqueza nacional e a má 

distribuição desta entre sua população.  

Dois estudos pioneiros e de importante relevância sobre o crescimento da 

desigualdade na distribuição de renda do Brasil, foram realizados por Fishlow (1972) 

e Hoffmann & Duarte (1972). Eles concluíram que o crescimento da desigualdade 

estava evoluindo de forma crescente, principalmente a níveis setoriais e regionais. 

Com o trabalho de Langoni (1973) há um consenso sobre o aumento da 
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desigualdade e o mesmo incita o debate sobre a compreensão e interpretação do 

fenômeno. 

Barros e Mendonça (1995), em seu estudo revelador sobre a questão da 

desigualdade brasileira: “Os determinantes da desigualdade no Brasil”, observa as 

desigualdades de renda nos anos 1960 a 1990, e expõe o perfil de crescimento 

contínuo desta.  

Durante os anos 1960, a desigualdade de renda cresceu significativamente. 

Nos anos 1970, apesar de bastante concentrada, foi inferior à dos anos 1960. Já nos 

anos 1980, a desigualdade mostra sinais de alto crescimento, explicado por fatores 

como a inflação e o valor baixo do salário mínimo.  Na década de 1990 continua a 

escalada da desigualdade, porém com a chegada do Plano Real, em julho de 1994, 

é verificada uma melhora nos níveis de distribuição da renda.  

A queda da desigualdade de renda no Brasil após o plano real é expressiva. De 

acordo com Barreto e Manso (2005), de 1995 a 2004, houve uma redução de 2,71% 

no índice de Gini, e observando o comportamento regional da desigualdade, 

constata-se que esta é bastante heterogênea. Em 2004, a Região Nordeste 

apresenta um nível de desigualdade com um índice de Gini de 56,04% e a Região 

Sul com um índice de Gini de 50,61%. 

De acordo com Barros et al, (2006) a distribuição de renda no Brasil iniciou 

nesta década corrente uma queda expressiva a partir de 2001. Verificando em 75 

países a evolução do coeficiente de Gini durante a década de 1990, contatou-se que 

o Brasil reduziu a desigualdade entre os anos 2001 e 2004, numa velocidade 

superior à velocidade conseguida por um quarto destes países. É notável a agilidade 

da queda da desigualdade de renda no cenário mundial. O Gráfico 3 mostra a 

evolução temporal da desigualdade de renda no Brasil (1977 – 2004). Em 2001, o 

grau de desigualdade estava próximo à média dos últimos 30 anos e em 2004 

verifica-se o menor valor do coeficiente de Gini no período. 
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Gráfico 2 – Evolução temporal da desigualdade de renda familiar per capita no 

Brasil. 

 
Fonte: Barros et al.(2006a e b). 

 

A desigualdade é um componente importante no debate sobre a pobreza. A 

pobreza é um problema mundial que aflige a sociedade moderna e vem sendo 

discutido incansavelmente por vários estudiosos (sociólogos, antropólogos, 

historiadores, geógrafos e economistas). Ela persiste apesar do crescente estoque 

de riqueza material no mundo. Sua extensão e gravidade são demonstradas através 

da fome presente em inúmeros países.  De fato, desigualdade e pobreza caminham 

juntas. 

A pobreza não é definida de forma consensual e sua conceituação é bastante 

complexa. A noção desta está conectada às privações dos indivíduos, 

caracterizadas por necessidades não atendidas que se referem aos diferentes 

aspectos de suas condições de vida. 

O interesse em estudar a pobreza objetivando identificar e quantificar os 

pobres seguindo alguma metodologia adotada, gerou um amplo campo para os 

pesquisadores. Já nos primeiros anos do século XX, Joseph Rowntree publicou um 

estudo com o título “Poverty, a study of a Town life” baseado numa pesquisa 

realizada na cidade de York, Inglaterra. Este artigo continha uma série de 

informações da população residente naquela cidade sobre o mercado de trabalho, 
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as questões de saúde e nutricionais, a moradia, entre outras. Rowntree utilizou com 

pioneirismo, uma linha de pobreza para estabelecer quais famílias não tinham 

rendimentos suficientes para obter o mínimo necessário à manutenção da eficiência 

física.    

A definição clara de uma linha de pobreza é o primeiro passo para se 

determinar o nível de pobreza de um país ou região, permitir comparações entre 

países ou ao longo do tempo, bem como servir de critério de avaliação de 

programas sociais. 

De acordo com Hagenaars e De Vos (1988), todas as definições de pobreza 

podem ser enquadradas numa das três categorias seguintes: 

 
i) pobreza é ter menos do que um mínimo objetivamente definido (pobreza absoluta); 

ii) pobreza é ter menos do que outros na sociedade (pobreza relativa); 

iii) pobreza é sentir que não se tem o suficiente para seguir adiante (pobreza 

subjetiva). 

 

Segundo Rocha (2004), a definição de pobreza com base na privação de 

necessidades básicas (habitação, saneamento, saúde e educação) passou a ser 

utilizada pelos organismos internacionais a partir da década de 70 e tem como 

principal vantagem a retirada da renda como elemento central para uma abordagem 

mais multidimensional da pobreza.  

Outro conceito de pobreza pode ser caracterizado pela situação econômica, 

que neste caso, elege a variável renda per capita como definidora da condição de 

pobre e não-pobre. Nesse sentido, a avaliação da dimensão da pobreza vincula-se a 

associação da pobreza com a insuficiência de renda. 

Conforme Rocha (p. 28, 2005), “em países como o Brasil, onde a variável 

renda se mostra relevante como medida de bem estar, é natural enfocar a questão 

da pobreza utilizando as abordagens da renda e das basic needs de forma 

complementar”. 

A mensuração da pobreza é necessária para os estudos do bem estar social. 

Os indicadores de medida da pobreza podem referir-se ao caráter multidimensional 

ou ao caráter unidimensional, que tem a renda como único parâmetro de bem-estar.   
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Conforme Letttieri e Paes (2006), para avaliar a pobreza devem-se solucionar dois 

problemas distintos: o da identificação do conjunto de pessoas pobres e o da 

agregação, que trata da necessidade de agregar características de um indivíduo 

pobre em um indicador de pobreza. 

De acordo com Picollotto (2005), o Relatório de Desenvolvimento Humano 

(RDH) de 1997 propõe que podemos medir a pobreza basicamente através de dois 

tipos de indicadores: os monetários e os multidimensionais. No Brasil os principais 

estudos sobre pobreza e desigualdade tem-se concentrado na utilização de 

indicadores monetários. Este trabalho tem sua base caracterizada pelos índices 

monetários para mensuração da pobreza, entre os quais, citaremos somente os 

mais utilizados. 

Os índices tradicionalmente mais utilizados para medir a pobreza são: 

proporção de pobres (head-count ratio), hiato médio de renda ou razão da 

insuficiência de renda (income gap), índice de Foster, Greer e Tholbecke, índice de 

Watts e índice de Sen. O conceito e a decomposição destes índices estarão 

disponíveis no referencial metodológico deste trabalho. 

O Brasil é um país de muitos pobres, mas não é um país pobre. Este 

pensamento amplamente utilizado no meio acadêmico brasileiro, embasa-se na 

avaliação comparativa entre países de que a renda per capita nacional é expressiva. 

Importante ainda ressaltar a riqueza nacional composta pelos abundantes recursos 

naturais. 

O histórico da pobreza no Brasil expressa um sentimento nacional de 

frustração com a insistência desta, demonstrada pela dificuldade encontrada em 

grande parte dos lares brasileiros em suprir necessidades primárias como 

alimentação, transporte, saúde, habitação, entre outras. 

De acordo com Rocha (2004), verificando a evolução da pobreza no Brasil nos 

últimos 35 anos não se encontra evidências que sustentem a afirmativa de que 

ocorreu agravamento da pobreza. Houve um processo de desruralização e o país se 

modernizou, agregando riqueza. 

O estudo empírico de Rocha (2004) expressa o comportamento da pobreza no 

período de 1970, 1980-2002 para o Brasil, particularizando as áreas metropolitana, 

urbana e rural, e para as suas regiões. Constata-se no Gráfico 3, que utilizando o 
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índice de proporção de pobres, a pobreza tem um comportamento decrescente. A 

significativa redução deve-se aos expressivos índices de crescimento econômico, 

principalmente na década de 70. No Gráfico 4, fica evidente que a pobreza tem uma 

singular importância nas disparidades regionais. Nas regiões Norte e Nordeste estão 

a maioria dos pobres brasileiros e a intensidade e severidade da pobreza 

demonstram uma pobreza associada a índices elevados de desigualdade de renda. 

Gráfico 3 – Evolução da Proporção de Pobres.  1970, 1980-2002. 

 
Fonte: Rocha (2004). 

 

Gráfico 4 – Evolução da Proporção de Pobres por região.  1970, 1980-2002. 

 
Fonte: Rocha (2004). 
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1.3 POBREZA, CRESCIMENTO E DESIGUALDADE – A RELAÇÃO 
TRIANGULAR. 
 
 

O desenvolvimento econômico traduz o progresso de caráter qualitativo num 

determinado espaço econômico. Fundamentalmente resulta da permanente 

transformação dos recursos produtivos, das modificações inovadoras introduzidas no 

sistema produtivo e da conseqüente adaptação das relações econômicas e sociais. 

É um efeito das constantes mudanças abrangendo o conjunto das estruturas 

econômicas e sociais. Sob a influência do aperfeiçoamento e desenvolvimento do 

modo de produção e do seu nível técnico, altera-se a posição ocupada pelos 

homens na distribuição dos bens, evoluindo todo o conjunto das relações sociais, 

incorrendo na mudança do modo de vida dos homens. Concretiza-se no aumento e 

na variedade dos objetos e serviços produzidos num período de tempo relativamente 

curto.  

Para alcançar o desenvolvimento econômico é necessário que haja 

crescimento econômico e que melhore a qualidade de vida dos indivíduos, ou seja, 

deve-se inserir “as alterações da composição do produto e a alocação de recursos 

pelos diferentes setores da economia, de forma a melhorar os indicadores de bem-

estar econômico e social (pobreza, desemprego, desigualdade, condições de saúde, 

alimentação, educação e moradia)” (VASCONCELLOS; GARCIA, 1998, p. 205). 

De acordo com Barreto (2005), entre tantas metas necessárias para atingir o 

desenvolvimento econômico, destaca-se a busca em reduzir a pobreza, que pode 

ser em conjunto com o crescimento econômico e ou da redistribuição da renda. Este 

tema incorreu em grande debate no meio acadêmico, mas apesar dos diversos 

estudos publicados não há consenso sobre as reais relações entre crescimento 

econômico, pobreza e desigualdade de renda. 

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

pressupõem que estas três questões estejam interligadas. Desta conexão, algumas 

particularidades como uma possível dependência intrínseca, favorecem para que 

haja um amplo debate sobre o assunto.  

O crescimento econômico pode ser sustentável sem que haja redução na 

magnitude da pobreza ? A pobreza será reduzida de forma satisfatória se houver 
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mudanças no nível de renda média ? Para que haja redistribuição de renda é 

suficiente apenas reduzir os índices de pobreza ? Estes questionamentos estão 

presentes na agenda econômica e social de todos os países. Face à necessidade de 

encontrar respostas a estas questões e sugerir políticas que objetivem benefícios 

sociais, a literatura econômica tem dado grande destaque à interligação entre o 

crescimento, a pobreza e a desigualdade.  

Num estudo de Ravallion e Chen (1997), utiliza-se uma base de dados 

composta de 42 países propondo estimar a relação entre as elasticidades renda-

pobreza e renda-desigualdade inicial. As elasticidades encontradas para países de 

baixa desigualdade, revelam que se o nível da renda elevar-se 1%, acarretaria numa 

redução da pobreza em 4,3%. Nos países em que a desigualdade é elevada, a 

redução da pobreza seria somente de 0,6%. Os resultados das estimativas sugerem 

que o crescimento terá pouco efeito sobre a pobreza. No entanto, se a desigualdade 

diminuir em decorrência do crescimento, o efeito será significativo. 

Conforme Bruno et al (1998) há uma expectativa de que um aumento na renda 

média refletirá numa redução maior da pobreza se conjuntamente a desigualdade 

diminuir. Estes pesquisadores tomaram uma amostra de 20 países em 

desenvolvimento e calcularam as elasticidades pobreza-crescimento e pobreza-

desigualdade dentro de um mesmo modelo. Eles obtiveram coeficientes 

estatisticamente significantes: - 2,28 para a variação do crescimento e 3,86 para a 

variação da desigualdade, comprovando as suas expectativas. 

Para Adams Jr. (2004), o crescimento econômico não tem um impacto 

significativo na redução da desigualdade, pois a distribuição de renda geralmente 

não muda muito durante todo o tempo. Seguindo a mesma proposta deste autor, 

Deininger e Squire (1996) apresentaram um modelo empírico constatando que no 

período de 1985 a 1995 o PIB per capita mundial foi incrementado em 26%, 

enquanto o coeficiente de Gini da população mundial decresceu somente 0,28 

pontos percentuais por ano, considerando o mesmo período.  

Em Mendonça e Barros (1997), ressalta-se a elevada taxa de desigualdade de 

renda no Brasil. O resultado empírico do estudo desses autores, enfatiza de forma 

relativa, que a redução da desigualdade é mais significante no combate à pobreza 

do que o crescimento econômico.  
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Outros trabalhos como o de Bourguignon (2003) e Lopez e Serven (2004), 

destacam a importância em aliviar a desigualdade como instrumento para reduzir a 

pobreza, e que o crescimento econômico pode não ser um elemento tão importante 

nesse processo. No segundo estudo citado e em Lopez (2004) demonstra-se que 

quanto mais pobre um país, dado um nível de desigualdade, mas relevante torna-se 

o crescimento econômico em explicar a pobreza. 

Realizando uma análise em regiões da Índia, Ravallion e Datt (1999) 

encontraram que há significativa diferença das elasticidades renda-pobreza entre 

regiões no setor não-agrícola, e que nas regiões agrícolas, onde a produtividade é 

mais representativa, o padrão de vida no meio rural e a escolaridade são maiores, as 

elasticidades também são mais elevadas frente a localidades de menor 

desenvolvimento agrícola.. 

Chen e Wang (2001) promoveram uma pesquisa para investigar a relação 

entre a pobreza, a renda e a desigualdade na China nos anos 90. A variação na 

pobreza foi decomposta em dois termos correspondendo à variabilidade na renda 

média e a alteração na concentração de renda. Concluíram que a pobreza foi 

reduzida significativamente pelo crescimento econômico e a concentração de renda 

contribuiu para aumentá-la. Outra conclusão do estudo foi que o aumento na renda 

média beneficiou relativamente os ricos. Especificamente, constatou-se que apenas 

a renda média dos 20% mais ricos elevou-se mais do que a renda média total. 

Dessa forma, evidencia-se o pressuposto de que a concentração da renda reduz o 

efeito do crescimento sobre a pobreza.  

Um estudo publicado por Dollar e Kraay (2002) em 80 países, verificando um 

período de 40 anos, mostra que em média a renda per capita do mais baixo entre os 

cinco níveis de população aumenta paralelamente ao crescimento total da 

economia. Os resultados do estudo demonstram que o efeito do crescimento sobre a 

renda dos pobres é o mesmo tanto nos países pobres como nos ricos, que não 

houve modificações na relação entre pobreza e crescimento nos últimos anos e que 

o crescimento econômico é tão benéfico para os pobres como para a economia em 

geral. Por outro lado, isto indica que é pequena a flutuação do impacto do 

crescimento econômico sobre a pobreza e que mais de 80% da flutuação dos 

indicadores de pobreza, segundo o país e ao longo do tempo, deve-se a flutuações 
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da renda geral por habitante, notadamente dos indicadores de nutrição, 

escolarização ou saúde. 

 Para Souza (2004): “a relação entre crescimento e distribuição é uma via de 

mão dupla, ou seja, crescimento afeta distribuição e distribuição afeta crescimento”. 

Algumas evidências empíricas sugerem que a desigualdade pode estimular o 

crescimento, outras denunciam que a desigualdade poderia prejudicá-lo, enquanto 

um terceiro grupo afirma que o crescimento econômico não tem impacto sobre a 

desigualdade. 

 
A relação entre crescimento e desigualdade não possui um sentido único, 

em verdade, existe uma relação de dupla causalidade, uma vez que os 

canais que perpetuam o crescimento atuam no sentido de promover a 

distribuição econômica (de renda, riqueza ou em caráter mais 

desagregado de salários e vice-versa). Assim, em termos analíticos, 

pode-se partir de uma dada distribuição inicial (de uma economia) e da 

desigualdade medida naquele momento e verificar como ela evolui a 

partir de um processo de crescimento sustentado. Então, o ponto de 

partida pode ser o efeito de como esta distribuição inicial (desigualdade) 

influenciou o processo de crescimento, ou pode-se verificar como o 

crescimento impactou a distribuição e, desta forma, a desigualdade. No 

estágio atual de desenvolvimento da economia de quaisquer países 

existe sempre um efeito de feedback entre elas e, portanto, de dupla 

causalidade. (DINIZ, 2005). 

 

O trabalho publicado por Kuznets (1955) foi pioneiro nos estudos sobre a 

relação de crescimento econômico e desigualdade de renda. Sua argumentação 

propõe que o início de um processo de crescimento está associado a um aumento 

da desigualdade. Somente quando o nível de renda per capita de uma economia 

ultrapassasse um determinado nível, a desigualdade começaria a diminuir, ou seja, 

renda per capita e desigualdade teriam uma relação do tipo U-invertido. Para isso, 

Kuznets tinha em mente sociedades que transitavam das atividades rurais para as 

industriais. Inicialmente, algumas pessoas se beneficiariam mais do que outras dos 

frutos da industrialização, até o momento em que ela fosse predominante na 

sociedade e a maioria pudesse se beneficiar dos seus resultados. 
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Nos trabalhos de Alesina e Rodrick (1994), Galor e Zeira (1993), Perroti (1996) 

e Aghion et al. (1999), é reforçada a hipótese de que a desigualdade possa ser 

inversamente associada ao crescimento. Estes autores utilizam argumentos 

diferenciados para fundamentar suas proposições teóricas. 

Conforme Aghion e Bolton (1997), as imperfeições no mercado de crédito estão 

entre os modelos que incorporam os efeitos da desigualdade sobre o crescimento. 

Estas imperfeições têm o efeito de não permitir que certas camadas da população 

disponibilizem seus recursos para aplicar em atividades lucrativas, seja por falta de 

crédito ou por não terem outras formas eficientes de administração de riscos 

inerentes ao processo produtivo. Nesse contexto, a desigualdade de renda afetaria o 

crescimento de longo prazo devido à inserção das imperfeições no mercado de 

capitais que limita o acesso dos agentes mais pobres ao financiamento de atividades 

potencialmente lucrativas. Isto impede que estes agentes possam realizar de forma 

plena sua capacidade produtiva, resultando assim num nível de produção abaixo do 

potencial da sociedade.  

De fato, para Galor e Zeira (1993), a presença de restrição ao crédito é 

prejudicial ao crescimento econômico. Conforme estes autores, para que haja 

desenvolvimento econômico é necessário que o capital físico e o capital humano 

sejam complementares, de maneira que haverá uma taxa adicional de crescimento 

quando o capital humano também aumentar. Desta forma, os indivíduos mais pobres 

ficam incapacitados de investirem em capital humano devido à restrição ao crédito, 

inibindo assim o crescimento econômico.  

Alesina e Rodrick (1994), procuram relacionar o mecanismo de decisão política 

dos eleitores majoritários como um dos processos principais na geração de um 

vínculo sistemático entre desigualdade e crescimento. O modelo de economia 

política faz com que a desigualdade de renda gere pressões por políticas 

redistribuitivas que afetam negativamente o desempenho da economia ao 

prejudicarem a apropriação privada dos frutos do trabalho e da acumulação de 

ativos evitando assim incentivos ao investimento. 

Um forte argumento sobre o efeito prejudicial da desigualdade sobre o 

crescimento econômico está baseado em questões relacionadas à instabilidade 

sociopolítica. Nesta visão, apresentada por Alesina e Perroti (1996), dois pontos 

básicos são relevantes: os indivíduos que residem em sociedades bastantes 
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desiguais são incentivados a participar de atividades fora do mercado normal, tais 

como crimes, contrabandos, drogas, etc. Por outro lado, os distúrbios presentes e as 

incertezas que são geradas pela instabilidade sociopolítica desencorajam a 

acumulação de capital. 

Ao se relacionar desigualdade e a taxa de poupança, constata-se a dificuldade 

em fazer uma conexão entre desigualdade e crescimento. A taxa de poupança 

favorece, no longo prazo, o aumento do nível de renda per capita e, em muitos 

casos, o crescimento da economia. Dessa forma, a relação entre desigualdade e 

poupança gera um canal adicional através do qual a desigualdade interage 

conjuntamente com a renda e com o crescimento da renda. Alguns estudos 

econômicos propõem que taxas de poupança individuais aumentam com o nível de 

renda. Aceitando como verdadeira esta hipótese, as políticas públicas que sugerem 

redistribuição de recursos de indivíduos ricos para os pobres resultariam em 

menores taxas de poupança e consequentemente diminuiriam o nível de 

investimentos. Considerando uma economia na qual o investimento doméstico 

dependesse em grande parte, da taxa de poupança doméstica, uma maior 

desigualdade de renda tenderia a aumentar o crescimento econômico.  

 Kaldor (1956), argumenta que a propensão a poupar dos ricos, com renda 

oriunda dos lucros, é maior do que a dos mais pobres, com renda decorrente do 

salário. Portanto, redistribuir a renda do salário para os lucros aumenta a poupança 

agregada. Se os indivíduos com renda mais elevada tiverem uma propensão 

marginal a poupar superior às dos indivíduos de baixa renda, então a redistribuição 

de renda de indivíduos de baixa renda para indivíduos de alta renda favorecerá um 

aumenta da poupança agregada, conseqüentemente, essa redistribuição de renda 

aumenta a desigualdade. Contudo, ao aumentar a poupança, essa concentração de 

rendas também aumenta o investimento e por conseqüência o crescimento do PIB. 

Sob essas circunstâncias, quanto menos igual for uma sociedade, mais rápido 

deveria ser o crescimento.  

Para Manso et al (2005), há um componente importante a ser considerado e 

investigado quando se relaciona crescimento, pobreza e desigualdade de renda: o 

desequilíbrio regional. Estes autores utilizaram a metodologia utilizada em Datt e 

Ravallion (1992) para decompor a variação na pobreza em função da influência da 

renda e da desigualdade no Brasil e em suas regiões. 
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De Lima, Barreto e Marinho (2003), tomaram uma amostra de dados de 26 

estados brasileiros, no período de 1985 a 1999 e estimaram elasticidades pobreza-

renda e pobreza-desigualdade. Utilizaram também procedimento metodológico para 

decompor a variação na pobreza decorrente da mudança na renda média e também 

da mudança na concentração de renda.  As estimativas das elasticidades pobreza-

renda mostraram-se inferiores em termos absolutos às estimativas pobreza-

desigualdade. Nos resultados obtidos com a decomposição da pobreza ocorrida no 

período entre 1985 e 1999, constataram que em todos os estados do Norte o efeito 

da concentração de renda superou o efeito da variação da renda. Nas demais 

regiões, o efeito da renda superou o efeito da concentração, demonstrando que o 

crescimento da renda tem sido a estratégia preferida para combater a pobreza nos 

estados. Na aplicação deste trabalho foi feito três cortes temporais no período 

estudado: 1985, 1992 e 1999. 

Não obstante o grande número de estudos e pesquisas realizadas sobre a 

relação triangular entre pobreza, crescimento e desigualdade no Brasil, há uma 

necessidade crescente em acelerar a discussão sobre este tema, visto que, para 

enfrentar o desafio de promover substanciais modificações no quadro de bem estar 

de toda a população, é providencial uma maior disponibilidade de instrumentos 

robustos. Trabalhos direcionados a este tema, privilegiando o período pós-plano 

real, são favorecidos por informações (dados) isentas da forte influência 

inflacionária, permitindo apresentar resultados mais consistentes.  

Verifica-se que nos diversos estudos citados até aqui, há uma incessante 

busca em identificar os efeitos do crescimento e da desigualdade sobre a pobreza. A 

discussão sobre essa questão continua em aberto no Brasil. Uma forma de 

enriquecê-la será proposta nessa dissertação, diante da necessidade de demonstrar 

evidências empíricas sobre qual fator é mais eficiente na redução dos níveis de 

pobreza: crescimento econômico ou desigualdade da renda.  Uma maneira de obter 

estas respostas é estimando as elasticidades pobreza-renda e pobreza-

desigualdade. Face à sinalização de que há formação de clubes de convergência 

regionais6 quanto à distribuição de renda: um de baixa formado pelas regiões Norte 

e Nordeste e outro de alta renda com as regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul 

(Andrade et al, 2004; Marinho, 2004), é relevante verificar os efeitos do crescimento 

                                                 
6 Verificar Gráfico 5. 
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e da desigualdade sobre a pobreza, considerando essa questão regional. Um outro 

elemento importante que incorrerá na obtenção de resultados mais robustos, é a 

utilização de dados em painel7.  

 

Gráfico 5 – Clubes de convergência regionais. 

   

                Fonte: Marinho (2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Ver páginas 39 e 40. 



 

 31

2. PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

Na literatura econômica existem vários trabalhos sobre a relação da pobreza, 

crescimento e desigualdade, que denotam a importância em estimar as elasticidades 

do crescimento e da desigualdade em relação à pobreza, para que possam ser 

utilizadas como instrumentos importantes em políticas públicas. As metodologias 

utilizadas por grande parte dos pesquisadores são diferentes da metodologia 

aplicada nessa dissertação.  

Neste estudo utilizamos uma metodologia similar à de Adams (2004), que 

estimou as elasticidades pobreza-renda e pobreza-desigualdade, a partir de uma 

amostra de 60 países. O mesmo autor, expandiu um modelo utilizado por Ravallion e 

Chen (1997), para o cálculo da elasticidade da pobreza decorrente do crescimento 

econômico. 

 
2.1 MEDIDA DE DESIGUALDADE 
 

2.1.1 ÍNDICE DE GINI E A CURVA DE LORENZ 
 

Neste trabalho utilizamos para efeito de mensuração da desigualdade o índice 

de Gini, que é uma medida comumente utilizada para se calcular a desigualdade de 

distribuição de renda. O índice consiste em um número entre 0 e 1, onde 0 

corresponde à completa igualdade de renda (onde todos têm a mesma renda) e 1 

corresponde à completa desigualdade. 

O  índice de Gini pode ser representado pela seguinte fórmula: 

       [ ]∑∑
= =

−=
n
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n

j
ji yy
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                                                                         (1) 

Em que n  é o número de pessoas na amostra, iy  é a renda para o indivíduo i , 

com  ),...,3,2,1( ni∈  e  ∑
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1
é a renda aritmética da renda. 
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 O coeficiente de Gini se calcula como uma razão das áreas no diagrama da 

curva de Lorenz.  O índice de Gini é uma derivação da curva de Lorenz que 

representa frações acumuladas da renda até cada fração acumulada da população. 

População e renda são variáveis discretas, isto é, variáveis que assumem apenas 

valores isolados. Entretanto as frações de população e renda podem ser entendidas 

como variáveis contínuas dentro de seus intervalos, isto é, variáveis podem assumir 

qualquer valor entre zero e um na curva de Lorenz. 

 A priori é de fundamental importância a abordagem gráfica para se analisar a 

desigualdade em uma distribuição. A partir da curva de Lorenz é possível 

analisarmos intuitivamente a dinâmica do nível de desigualdade em uma 

distribuição.  

Para se entender o conceito da curva de Lorenz, é útil perceber que quanto 

mais distante da Linha da Perfeita Igualdade for a curva, isto é, quanto mais 

pronunciado for o arco da curva, mais desigual é a sociedade.   

A representação gráfica de uma curva de Lorenz é representada em um eixo 

como as frações acumuladas da população e no outro com a representação das 

frações acumuladas da riqueza total.  

                                 Figura 1 - A Curva de Lorenz 

                    
                         Fonte: MEDEIROS (2006) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Curva_de_Lorenz
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A curva é traçada considerando-se a percentagem acumulada de pessoas no 

eixo das abscissas e a percentagem acumulada de renda no eixo das ordenadas. 

Cada ponto da curva é lido como percentagem cumulativa das pessoas. A curva 

parte da origem (0,0) e termina no ponto (100,00). Se a renda estivesse distribuída 

de forma perfeitamente eqüitativa, a curva coincidiria com a linha de 45 graus que 

passa pela origem (por exemplo, 30% da população recebe 30% da renda). Esta 

comparação gráfica entre distribuições de domínios geográficos distintos ou 

temporais é o principal emprego das curvas de Lorenz. 

 
 
2.2 MEDIDAS DE POBREZA 
 

Nesta dissertação considera-se a pobreza na sua dimensão particularizada de 

insuficiência de renda. Fica caracterizado que há pobreza quando existem famílias 

vivendo com renda familiar per capita insuficiente para satisfazer suas necessidades 

mais básicas. A magnitude da pobreza, expressa por um índice de pobreza, 

relaciona-se diretamente com o percentual de pessoas ou famílias que sobrevivem 

com sua renda per capita abaixo da linha de pobreza e à distância da renda per 

capita de cada família pobre em relação à linha de pobreza. 

No Brasil não há uma linha de pobreza oficial deliberada pelo governo, 

resultando na falta de consenso sobre um critério único a ser utilizado nos estudos 

acadêmicos. A linha de pobreza adotada para este trabalho é o dobro da linha de 

indigência ou de extrema pobreza divulgada pelo IPEA, sendo esta definida como os 

custos de uma cesta básica alimentar que contemple as necessidades de consumo 

calórico mínimo de um indivíduo. 

Esta linha de pobreza é construída a partir das informações regionalizadas das 

cestas de consumo e dos preços médios por grupos de alimentos. Essas 

informações são extraídas da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), realizada 

em 1987, multiplicadas pelo fator de correção do consumo calórico familiar 

estabelecido pela Cepal (Centro de Pesquisa da América Latina) e ajustadas para a 

estrutura de preços relativos de cada ano. O índice para deflacionar a linha de 

pobreza é o INPC (Índice Nacional de Preço ao Consumidor) - o mesmo utilizado 

para deflacionar o conjunto de rendas pessoais. Todas as variáveis monetárias aqui 
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apresentadas têm 2004 como ano de referência. O produto deste evento é, portanto, 

a linha de pobreza expressa em reais no ano de 2004. 

 As linhas de pobreza utilizadas neste estudo para cada estado e o Distrito 

Federal, estão discriminadas na Tabela 1.  

 
 

TABELA 1. LP – LINHA DE POBREZA  
Para os Estados Brasileiros e Distrito Federal nas suas respectivas regiões. 

Região Norte Região Nordeste Região C.-Oeste Região Sudeste Região Sul 
Estados LP Estados LP Estados e D. F. LP Estados LP Estados LP 
Acre 171,16 Alagoas 160,66 Distrito Federal 160,66 Espírito Santo 127,06 Paraná 163,81

Amapá 171,16 Bahia 164,86 Goiás 136,51 Minas Gerais 131,26 Rio G. do S. 176,41

Amazonas 171,16 Ceará 154,36 Mato Grosso  134,41 Rio de Janeiro 177,46 Sta Catarina 160,66

Pará 169,06 Maranhão 160,66 Mato G. do Sul 135,46 São Paulo 174,31     

Rondônia 171,16 Paraíba 161,71             
Roraima 171,16 Pernambuco 174,31             
Tocantins 164,86 Piauí 159,61             
    Rio G. do N. 161,71             
    Sergipe 163,81             
Fonte: MANSO, BARRETO e TEBALDI (2005), utilizando dados da PNAD/IBGE. 

 

 

 

2.2.1 PROPORÇÃO DE POBRES 

Dada uma população com n  indivíduos, seja ix  (com ni ,...,1= ) a renda da i-

ésima pessoa. Os indivíduos estão ordenados de acordo com os valores crescentes 

da renda. Considerando que z  é a linha de pobreza, os indivíduos que tiverem a 

renda inferior a  z  são caracterizados como pobres. Admitindo que há p indivíduos 

pobres, temos: 

           nxxx ≤≤≤ ...21   

           zx p ≤    e   zx p >+1     (indivíduos pobres) 

Representamos a proporção de pobres (Headcount ratio) por 0P  . 

   n
pP =0                                                                                                          (1) 
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O índice de proporção de pobres é o mais utilizado entre os indicadores de 

pobreza, porém o mesmo capta somente a extensão da pobreza. Este índice é 

insensível à intensidade da pobreza, pois uma vez estabelecido o numero de 

pobres, o percentual expresso por H não muda quando a renda de um dos pobres 

cai.  

 

 

2.2.2 RAZÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RENDA 

     Este índice representa a média das diferenças das rendas dos pobres em 

relação à linha de pobreza. A privação de renda de um pobre é definida como 

ixz −  (com pi ≤ ), isto é, demonstra o montante que falta para que sua renda 

atinja z , a linha de pobreza. Para a população de pobres define-se a insuficiência 

de renda na forma 

    ( )∑
=

−
p

i
ixz

1
.                                                                                                             (2) 

O índice de Insuficiência de Renda (Gap Ratio) é representado pelo quociente 

de renda dos pobres e seu valor máximo. 1pzP  fornece o custo total para trazer 

todos os pobres para a linha de pobreza. 

    ( )∑
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ixz
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11                                                                                              (3) 

 

A deficiência deste índice é não incorporar a desigualdade de renda entre os 

pobres, pois ele considera apenas a renda média dessas pessoas. 

 

 

2.2.3 ÍNDICE DE FOSTER, GREER E THORBECKE (FGT) 

O clássico artigo publicado por Sen (1976), estabeleceu um marco axiomático 

para analisar a consistência de um índice de pobreza. Com as propostas de Sen, 

outros autores como Foster, Greer e Thorbecke, (1984) complementaram e 
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enriqueceram a teoria.  Foster, Greer e Thorbecke analisaram a família de índices de 

pobreza dada pela expressão 

( )
α

ααϕ ∑
=

−=
p

i
ixz

nz 1

1)( , com 0≥α                                                           (4) 

Na expressão (4) verifica-se que pode-se obter um resultado igual ao índice   

proporção de pobres 0P , quando 0=α  e  igual à razão de insuficiência de renda 

1P , quando 1=α . Segundo Hoffman (2005), denomina-se índice de Foster, Greer e 

Thorbecke o valor obtido com 2=α . Este índice, também chamado Hiato 

Quadrático (Squared Poverty Gap), será representado por 2P : 
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α
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12                                                                                     (5) 

Utilizando o 2P  como mensurador da pobreza, verifica-se que há uma conexão 

entre os pesos dos hiatos de renda e o grau de desigualdade entre as pessoas. 

Interpreta-se o α  neste índice como um parâmetro de aversão à pobreza. 

Quanto maior for α , maior será o peso que o índice outorga aos maiores déficits de 

ingresso (que reflitam a situação dos mais desfavorecidos, caracterizados por uma 

maior distancia entre seu ingresso equivalente e a linha de pobreza). Portanto, a 

maiores valores de α , maior importância dar o índice a transferências de renda 

progressivas dirigidas para os mais pobres. 

 
 

2.2.4 ÍNDICE DE SEN 

Sen (1976) desenvolveu uma medida de pobreza que leva em consideração 

conjuntamente, a extensão e a intensidade da pobreza e também a desigualdade da 

renda entre os pobres. 

( )[ ]POBGPPPS 1110 −+= , onde POBG  representa o Gini dos pobres.            (6) 

 Segundo Kakwani (1980), a medida de Sen dá igual peso para a transferência 

de renda em diferentes posições na distribuição, ou seja, o impacto de uma 
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transferência pequena da pessoa (i) para a pessoa (i +1) é o mesmo para todos os 

valores de (i). 

O índice de Sen pode ser interpretado como a média ponderada das distâncias 

individuais de ingresso dos pobres, onde a ponderação é dada pela posição relativa 

que cada indivíduo ocupa entre os pobres. 

 

 

2.2.5 ÍNDICE DE WATTS 

O índice de Watts é caracterizado como um índice com uma série de 

propriedades desejáveis. Reflete o que ocorre na distribuição dos pobres. Quando 

um indivíduo pobre transfere parte de sua renda para outro indivíduo mais pobre, a 

pobreza diminui. Sempre que um pobre diminui a sua renda o índice se altera. 

        ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

y
zW ln                                                                                                     (7) 

Tem a propriedade de ser sensível ao crescimento da renda em todos os 

percentis abaixo da linha de pobreza. Pode ser considerado como uma boa medida 

de crescimento Pró-pobre. 

  

 

 

 

2.3 FONTES DE DADOS E DEFINIÇÃO DAS VARIÁVEIS 
  

O presente estudo utiliza dados sobre renda familiar per capita da PNAD 

(Pesquisa Nacional por Amostragem Domiciliar) publicada pelo IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística), considerando os anos de 1995 a 2004, exceto 

o ano censitário 2000, em que não houve a realização da pesquisa. 

No Quadro 1 estão descritas as variáveis utilizadas para determinar a 

elasticidade da pobreza em ralação ao crescimento econômico e a elasticidade da 

pobreza em relação à desigualdade de renda, para o Brasil e suas regiões. 
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QUADRO 1 - Definição das Variáveis Utilizadas      

Variável        Definição        
REND Renda média per capita familiar     
GINI Índice de Gini       
P0 Proporção de Pobres     
P1 Razão de Insuficiência de Renda (Hiato de Pobreza)  
P2 Índice de Foster, Greer e Thorbecke (Hiato Quadrático) 
INDSEN Índice de Sen      
INDWATTS Índice de Watts      
TREND Variável de tendência temporal       
Fonte: Elaborado pelo autor.       

 

 

As variáveis dependentes são P0, P1, P2, INDSEN e INDWATTS. As variáveis 

explicativas são REND, GINI e TREND.  

Para o cálculo da renda dos indivíduos que será o indicador de bem-estar 

deste estudo, utilizamos a renda familiar per capita extraída da PNAD (Pesquisa 

Nacional por Amostra Domiciliar) que é obtida dividindo-se o rendimento total da 

família pelo seu número de componentes. É utilizado também o sistema de 

ponderação da PNAD, através do componente “peso da pessoa”, que captura a 

importância do indivíduo na amostra. O produto desse evento é a variável renda, 

denominada REND. A Tabela 2 apresenta um quadro informativo geral da renda 

familiar per capita para todos os estados brasileiros e o Distrito Federal de 1995 a 

2004. 

Tomando-se o conjunto de rendas, realizou-se uma ordenação crescente 

dessa medida de bem-estar, para se obter a curva de Lorenz referente a cada 

unidade de tempo. Esta curva relaciona, em cada percentil, a fração acumulada da 

população com a fração acumulada da renda e através dela calcula-se o Índice de 

Gini para cada unidade da federação, representado pela variável GINI. A Tabela 3 

apresenta a evolução deste índice para os estados brasileiros e o Distrito Federal.   

As variáveis relacionadas às medidas de pobreza: proporção de pobres P0, 

razão de insuficiência de renda (hiato de pobreza) P1, Índice FGT (hiato quadrático) 

P2, Índice de Sen INDSEN e Índice de Watts INDWATTS, foram calculadas 

utilizando a renda média per capita familiar obtida da PNAD e a linha de pobreza 

que representa o dobro da linha de indigência sugerida pelo IPEA. Os cincos índices 
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foram calculados para cada unidade de corte transversal e cada unidade de tempo. 

As Tabelas 4, 5, 6, 7 e 8 demonstram a evolução dos índices P0, P1, P2, INDSEN e 

INDWATTS respectivamente. 

Um importante instrumento de análise da desigualdade é a determinação desta 

somente na população de pobres. Dada a distribuição dos pobres adota-se o Índice 

de Gini como medida de desigualdade de renda. Na Tabela 9, está demonstrado o 

resultado do cálculo deste indicador para cada estado da federação e do Distrito 

Federal para cada ano. 

A variável de tendência representada por TREND demonstra-se, ao longo do 

tempo, a variável dependente escolhida tende a variar. Considerando que, em um 

determinado modelo de regressão linear múltiplo, dois fatores observáveis (duas 

variáveis explicativas) afetem a variável dependente, existem fatores não 

observados que estão sistematicamente crescendo ou decrescendo ao longo do 

tempo. A variável de tendência revela, de acordo com o sinal de seu coeficiente, que 

a variável dependente está crescendo ou decrescendo ao longo do tempo, por 

razões essencialmente não relacionadas com as variáveis explicativas. 

 

 

2.4 MODELO ECONOMÉTRICO 

Os dados econômicos apresentam-se em uma variedade de tipos. Neste 

trabalho utilizamos dados em painel, também denominados dados longitudinais.  Um 

conjunto de dados em painel consiste em uma série de tempo para cada membro do 

corte transversal do conjunto de dados. Em síntese, estes tipos de dados têm uma 

dimensão espacial e outra temporal. De acordo com Gujarati (2006), ao combinar 

séries temporais com dados de corte transversal, os dados em painel proporcionam 

dados mais informativos, mais variabilidade e menos colinearidade entre as 

variáveis, mais graus de liberdade e mais eficiência. 

Uma das vantagens da estimação com dados em painel é a revelação da 

heterogeneidade individual. Assim, os dados em painel sugerem a existência de 

características diferenciadoras dos indivíduos, entendidos como unidade estatística 

de base. Essas características podem ou não ser constantes ao longo do tempo, de 

tal forma que estudos temporais ou seccionais que não tenham em conta tal 
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heterogeneidade produzirão, quase sempre, resultados fortemente enviesados. No 

modelo econométrico, a heterogeneidade reside nos coeficientes de regressão ou 

na estrutura dos termos de perturbação. 

Este trabalho utiliza uma amostra de dados obtida com base em um painel 

formado pelos 26 estados brasileiros e o Distrito Federal, para o período entre 1995 

a 2004. O número total de observações para o Brasil (amostra plena) foi de 270. A 

amostra que contempla as regiões Norte e Nordeste tem 160 observações. Uma 

outra amostra correspondente às regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul contem 110 

observações. 

A formação básica dos modelos estimados que utilizam dados em painel pode 

ser apresentada da seguinte forma: 

 

ititiit uxcy ++= β          Ni ,...,2,1= ; Tt ,...,2,1=                              (8) 

 

O subscrito i refere-se a cada unidade de corte transversal e t indica o período 

de tempo em que essas unidades foram observadas. 

Existem diversas especificações de modelos de dados em painel. Duas delas 

são mais utilizadas: as de efeitos fixos e as de efeitos aleatórios. Os modelos com 

efeitos fixos são mais apropriados quando há pretensão de prever o comportamento 

individual das unidades de corte. Os modelos com efeitos aleatórios são mais 

utilizados quando se propõe efetuar inferência relativamente a uma população, a 

partir de uma amostra aleatória da mesma. 

A estimação da equação (8) pode ser feita assumindo interceptos diferentes 

para cada unidade de corte transversal (efeitos fixos) ou, alternativamente, 

considerando os interceptos como variáveis aleatórias entre as unidades (efeitos 

aleatórios). Geralmente a decisão em escolher um dos dois modelos é feita com 

base em se os ic são melhor entendidos como parâmetros a serem estimados ou 

como resultado de uma variável aleatória. 

Para Wooldridge (2005), os pesquisadores ao estimarem equações utilizando 

dados em painel, necessariamente enfrentam o desafio de saber para um 
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determinado estudo, qual dos modelos é o mais adequado. Neste trabalho foram 

utilizados dados que se referem aos Estados brasileiros, não podendo, portanto, ser 

considerados como observações aleatórias extraídas de uma grande população, 

desse modo, é mais apropriado supor que ic são parâmetros a estimar, 

demonstrando ser mais adequado utilizar o método dos efeitos fixos, o qual permite 

um intercepto diferente para cada observação. 

Para um modelo de efeitos fixos, o estimador de mínimos quadrados ordinários 

seria um estimador consistente e eficiente do modelo, chamado de LSDV (least 

squares dummy variable model). Por outro lado, ao se supor que as diferenças entre 

os indivíduos são aleatoriamente distribuídas, a estimação do modelo de feitos 

aleatórios se daria através da utilização de mínimos quadrados generalizados 

Não é seguro escolher o modelo que demonstre mais consistência, sem que 

sejam processados alguns dos diversos testes formais propostos nos estudos 

econométricos. Nesta dissertação, foi aplicado o teste de Hausman (1978) para 

comparar os modelos fixos e os modelos aleatórios. A idéia deste teste é comparar 

dois conjuntos de estimativas, uma consistente apenas sob a hipótese nula e outra 

que é consistente sob as hipóteses nula e alternativa. Desta forma, o estimador do 

modelo com efeitos aleatórios, obtido pelo método dos mínimos quadrados 

generalizados (MQG), MQGβ̂ , é consistente e eficiente apenas sob a hipótese 0H , e 

o estimador do modelo com efeitos fixos, obtido pelo método dos mínimos 

quadrados com variáveis dummies (MQVD), MQVDβ̂ , é consistente sendo a hipótese 

nula válida ou não. 

Desse modo, foram testadas as seguintes hipóteses: 

 

0H : ic  não são correlacionados com itx .  

1H : ic são correlacionados com itx . 

 

A estatística utilizada para testar essas hipóteses foi calculada por 

( )[ ] qqVqm ˆˆˆ 1−= , onde MQGMQVDq ββ ˆˆˆ −= e ( ) ( ) ( )MQGMQVD VVqV ββ ˆˆˆ −= . O valor 
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calculado foi comparado com uma distribuição 2χ  assintótica, com k graus de 

liberdade, onde k é o número de parâmetros β  estimados, a partir do qual se 

rejeitou a hipótese nula. 

Assumindo a existência de dependência entre ic e itx , ou seja, 

( ) 0| ≠iti xcE , pode-se concluir que o modelo de efeitos fixos é o mais adequado. 

No entanto, para que os β  estimados sejam não-viesados, deve-se verificar as 

seguintes hipóteses: (i) não há relações lineares perfeitas entre as variáveis 

explicativas; (ii) para cada st ≠ , os valores de itu , dados itx  e ic , são não 

correlacionados, ( ) 0,|, =iiisit cXuuCov ; e, (iii) para cada t , os valores condicionais 

de itu  em iX  e ic , são independentes e identicamente distribuídos como uma 

Normal (0, 2
uσ ), ou seja, ( ) 0,| =iitit cxuE  e ( ) ( ) 2,| uitiitit uVarcxuVar σ== . 

Para analisar os efeitos do crescimento econômico e da desigualdade de renda 

sobre os índices de pobreza como variáveis dependentes, são propostos 5 modelos 

correspondentes aos cinco indicadores de pobreza: Proporção de Pobres, Hiato de 

Pobreza, Hiato Quadrático, Índice de Sen e Índice de Watts. Cada modelo utilizará 

três amostras. A primeira amostra com dados do Brasil (amostra plena), a segunda 

das Regiões Norte e Nordeste e a terceira das Regiões Centro-Oeste, Sudeste e 

Sul. 

  

itititiit tGINIRENDP εδγβα ++++= loglog0log                                      (9) 

itititiit tGINIRENDP εδγβα ++++= loglog1log                                       (10) 

itititiit tGINIRENDP εδγβα ++++= loglog2log                                       (11) 

itititiit tGINIRENDINDSEN εδγβα ++++= logloglog                              (12) 

itititiit tGINIRENDINDWATTS εδγβα ++++= logloglog                  (13) 

 

O subscrito i  refere-se aos estados e o Distrito Federal. Na primeira amostra 

são utilizadas 27 unidades cross-section ( i =1,2,...,27). A segunda amostra que 
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representa as Regiões Norte e Nordeste, utiliza-se 16 unidades de corte 

( i =1,2,...,16). A terceira contém 11 unidades ( i =1,2,...,11). O subscrito t  refere-se 

ao período de tempo, de 1995 a 2004 ( t =1,2,...,10). 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Nesta seção serão apresentados os resultados que avaliam o impacto do 

crescimento econômico e da desigualdade de renda sobre a pobreza, 

particularizando a medida de pobreza a cinco indicadores e aplicando os modelos a 

três amostras distintas. Para cada índice de pobreza como variável dependente, 

serão apresentados três modelos correspondentes às três amostras. O primeiro 

modelo refere-se à amostra plena, com dados dos 26 estados brasileiros e do 

Distrito Federal. No segundo modelo é feito a regressão com dados dos estados da 

Região Norte e da Região Nordeste. Para o terceiro modelo, a amostra das Regiões 

Centro-Oeste, Sudeste e Sul.  

Utilizou-se o teste de Hausman para a escolha entre a utilização do painel de 

efeitos fixos e o de efeitos aleatórios. 

Para cada estimação de painel, verificou-se a possível existência de 

heterocedasticidade e autocorrelação nos resíduos através dos testes de White e 

Durbin Watson respectivamente. Como todos os modelos apresentaram 

heterocedasticidade, utilizou-se então o método de estimação dos mínimos 

quadrados generalizados sendo os desvios padrões das estimativas dos coeficientes 

corrigidos pela matriz de White. Na maioria dos modelos foi detectada a presença de 

autocorrelação nos resíduos, sendo este problema corrigido para o caso dos painéis 

de efeito fixo com a utilização de um termo autoregressivo de primeira ordem. Nos 

casos em que foram utilizados efeitos aleatórios o processo de estimação destes 

não permite o uso de termos autoregressivos. Assim, quando o método de mínimos 

quadrados generalizados não corrige a autocorrelação, o problema se mantém, 

porém, os estimadores continuam não viesados apesar de não eficientes.  
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3.1 ELASTICIDADES POBREZA-RENDA E POBREZA-DESIGUALDADE 
UTILIZANDO O P(0) – PROPORÇÃO DE POBRES COMO VARIÁVEL 
DEPENDENTE. 

 
TABELA 10. Variável dependente: P(0). 

Variáveis 
explicativas 

Modelo 1 
Brasil 

 

Modelo 2 
  Regiões Norte e 

Nordeste 

Modelo 3 
  Regiões C. Oeste, 

Sudeste e Sul 
Constante 5,3457 3,7801 9,5673 
 (0,0000) (0,0000) (0,0000) 
logREND - 0,9088 - 0,6791 - 1,6580 
 (0,0000) (0,0000) (0,0000) 
logGINI 1,6977 1,0838 3,3496 
 (0,0000) (0,0000) (0,0000) 
Tendência - 0,0014  - 0,0009  - 0,0132 
 (0,0718) (0,4417) (0,0002) 
    
R2 0,8618 0,9706 0,9492 
F (Prob) (0,0000) (0,0000) (0,0000) 
N 270 144 99 
White (n.R2) 89,529 105,7260 40,9594 
 (0,0000) (0,0000) (0,0000) 
Durbin Watson 1,1099 2,2484 1,9411 
Hausman  ( 2χ ) 1,3404 12,8673 33,8484 
 (0,7196) (0,0049) (0,0000) 
Tipo de Painel Efeito Aleatório Efeito Fixo Efeito Fixo 
Os números entre parênteses referem-se ao p-valor.  
Estimativas utilizando MQG.  
N representa o tamanho da amostra utilizada na estimação e ajustada quando se utiliza o termo 
autoregressivo.   

 

Para os modelos com o índice P(0) como variável dependente os coeficientes 

da renda e do Gini são estatisticamente significantes. Além disso, constata-se que a 

renda tem uma relação inversa com a pobreza, ou seja, se houver um aumento na 

renda média o índice de pobreza será reduzido. Quanto à desigualdade, o sinal do 

coeficiente da variável GINI é positivo, demonstrando uma relação direta com a 

pobreza, isto é, uma redução no índice de desigualdade, afetará diretamente o 

indicador de pobreza, reduzindo-o também. 

Particularizando as elasticidades, constatou-se que a desigualdade tem um 

impacto maior no índice de pobreza do que a renda. Outras evidências sobre esta 

relação de efeito da desigualdade e da renda sobre a pobreza foram encontradas 

em Kakwani (1990) e em Marinho e Barreto (2006). No Modelo 1, se a renda média 
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familiar aumentar em 1%, sem que haja variação no índice de desigualdade, o índice 

de pobreza irá diminuir em aproximadamente  0,91%. Por outro lado uma redução 

do coeficiente de Gini em 1%, mantendo-se constante a renda média, haverá uma 

redução da pobreza em aproximadamente 1,70%. 

Importante salientar que os modelos da Tabela 10, têm como variável 

dependente o P(0) – Proporção de Pobres. Este indicador mostra o percentual de 

pobres sobre a população total. É o indicador mais conhecido e utilizado, porém tem 

a desvantagem de não levar em conta a intensidade e a severidade da pobreza. 

No Modelo 2, a amostra utilizada refere-se a duas regiões brasileiras com 

níveis de pobreza e desigualdade entre os mais elevados8, comparativamente às 

demais regiões. Colocando-se lado a lado os resultados das elasticidades pobreza-

renda: - 0,67 para o Modelo 2 e -1,65 para o Modelo 3, fica evidente que como o 

número de indivíduos pobres nas regiões Norte e Nordeste é proporcionalmente e 

significativamente maior do que nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul, é 

necessário que a renda média familiar per capita seja elevada relativamente mais 

nas regiões do Modelo 2 do que nas demais regiões do Brasil para que se alivie 

nesse contexto as diferenças regionais. O mesmo acontece com as elasticidades 

pobreza-desigualdade: o coeficiente do Modelo 2 é 1,08 e do Modelo 3 é 3,34, 

sendo necessário uma redução maior no índice de Gini das regiões Norte e 

Nordeste para que os indicadores de pobreza demonstrem uma menor disparidade 

entre as regiões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Ver Tabelas 3 e 4. 



 

 47

 

3.2 ELASTICIDADES POBREZA-RENDA E POBREZA-DESIGUALDADE 
UTILIZANDO O P(1) – RAZÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RENDA (HIATO DE 
POBREZA). 

 
Tabela 11. Variável dependente: P(1). 

Variáveis 
explicativas 

Modelo 1 
Brasil 

 

Modelo 2 
  Regiões Norte e 

Nordeste 

Modelo 3 
  Regiões C. Oeste, 

Sudeste e Sul 
Constante 6,0000 4,8044 9,4701 
 (0,0000) (0,0000) (0,0000) 
logREND - 1,0823 - 0,9179 - 1,6095 
 (0,0000) (0,0000) (0,0000) 
logGINI 2,3699 1,7212 2,8681 
 (0,0000) (0,0000) (0,0000) 
Tendência - 0,0039  - 0,0039  - 0,0127 
 (0,0456) (0,4417) (0,0002) 
    
R2 0,8766 0,9858 0,9790 
F (Prob) (0,0000) (0,0000) (0,0000) 
N 270 144 99 
White (n.R2) 92,2588 83,9589 37,0572 
 (0,0000) (0,0000) (0,0000) 
Durbin Watson 1,3287 1,9058 1,9600 
Hausman  ( 2χ ) 0,9002 9,8053 39,4066 
 (0,8254) (0,0203) (0,0000) 
Tipo de Painel Efeito Aleatório Efeito Fixo Efeito Fixo 
Os números entre parênteses referem-se ao p-valor.  
Estimativas utilizando MQG.  
N representa o tamanho da amostra utilizada na estimação e ajustada quando se utiliza o termo 
autoregressivo.   

 

Os resultados dos modelos utilizando o P(1) – Hiato de Pobreza demonstram 

que todos os coeficientes das variáveis explicativas são estatisticamente 

significantes, exceto o da variável Tendência no Modelo 2. O sinal do coeficiente da 

variável REND é positivo, e o da variável GINI é negativo confirmando a relação 

inversa e direta respectivamente com a variável dependente nos três modelos.  

As variáveis dependentes para a Tabela 11 são representadas pelo Hiato de 

Pobreza – P(1). Este indicador tem a vantagem de considerar na análise, a 

proporção de pobres quanto à intensidade da pobreza, através da chamada razão 
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do hiato da renda9. O P(1) traduz em termos monetários, a distância entre o 

rendimento médio dos pobres e a linha da pobreza.  Este índice é útil para visualizar 

o montante de recursos que a sociedade tem que alocar para eliminar a pobreza ou, 

alternativamente, em quanto tem que elevar-se a renda dos pobres para que 

superem essa situação. Na Tabela 5 verifica-se que a magnitude do Hiato de 

Pobreza nas Regiões Norte e Nordeste são bastante elevados comparativamente às 

Regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul, influenciando sobremaneira na média 

nacional deste indicador. 

No Modelo 1, com a amostra de dados do Brasil, os resultados demonstram 

que não havendo variação no coeficiente de Gini, um incremento de 1% na renda 

média familiar per capita resulta na redução de 0,9% no Hiato de Pobreza, isto é, a 

renda média dos pobres será elevada diminuindo a distância desta até a linha de 

pobreza. O coeficiente de elasticidade pobreza-desigualdade revela que uma 

alteração diminuindo o coeficiente de Gini, é mais eficiente na redução do P(1) do 

que a variação da renda, para um mesmo percentual de mudança aplicado. Nos 

modelos 2 e 3, as diferenças dos coeficientes das elasticidades são substanciais, 

comprovando o desnível regional entre os índices de pobreza e de desigualdade e a 

renda média familiar per capita. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 O Hiato da Renda é dado por 

z
yzI −

= , onde z é a linha de pobreza e y  é a renda média dos 

pobres. 
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3.3 ELASTICIDADES POBREZA-RENDA E POBREZA-DESIGUALDADE 
UTILIZANDO O P(2) – ÍNDICE DE FOSTER, GREER E THORBECKE (FGT). 

 
Tabela 12. Variável dependente: P(2). 

Variáveis 
explicativas 

Modelo 1 
Brasil 

 

Modelo 2 
  Regiões Norte e 

Nordeste 

Modelo 3 
  Regiões C. Oeste, 

Sudeste e Sul 
Constante 6,1446 5,3582 9,5673 
 (0,0000) (0,0000) (0,0000) 
logREND - 1,1465 - 1,0518 - 1,6580 
 (0,0000) (0,0000) (0,0000) 
logGINI 2,7515 2,1223 3,3496 
 (0,0000) (0,0000) (0,0000) 
TREND - 0,0047  - 0,0062 - 0,0132 
 (0,1388) (0,0000) (0,0002) 
    
R2 0,8305 0,9741 0,9491 
F (Prob) (0,0000) (0,0000) (0,0000) 
N 270 144 99 
White (n.R2) 93,2625 107,2324 38,3534 
 (0,0000) (0,0000) (0,0000) 
Durbin Watson 1,7159 1,8154 1,9410 
Hausman  ( 2χ ) 1,0207 9,4929 33,8484 
 (0,7962) (0,0234) (0,0000) 
Tipo de Painel Efeito Aleatório Efeito Fixo Efeito Fixo 
Os números entre parênteses referem-se ao p-valor.  
Estimativas utilizando MQG.  
N representa o tamanho da amostra utilizada na estimação e ajustada quando se utiliza o termo 
autoregressivo.   

 

Nos três modelos as variáveis REND e GINI são significantes e seus sinais 

correspondem às relações esperadas. A variável Tendência é não significante no 

Modelo 1, o que não acontece nos Modelos 2 e 3.  

Observa-se que a pobreza é bastante elástica em relação ao rendimento médio 

e em relação à desigualdade nas três amostras. No entanto, os efeitos relativos em 

média do crescimento e da redução na desigualdade sobre as mudanças nas 

medidas de pobreza diferem substancialmente entre os Modelos 1, 2 e 3, sendo 

menores nas Regiões Norte e Nordeste. No estudo realizado por Silveira Neto 

(2005), é verificado se o crescimento econômico tem sido Pró-pobres10 na região 

Nordeste, no período de 1991 a 2000. Nos resultados obtidos são estimadas as 

                                                 
10 Segundo Kakwani e Pernia (2000), o crescimento é pró-pobre se a renda dos mais pobres cresce 
mais que proporcionalmente à renda dos não pobres. 
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elasticidades pobreza-renda das regiões brasileiras. Após comparar as elasticidades 

de cada região, Silveira Neto sugere que a relativa menor elasticidade “pobreza-

crescimento” para a região nordestina pode tanto estar associada à maior 

intensidade da pobreza na região, como ao fato da renda dos mais pobres ter 

crescido relativamente com menor velocidade que a renda média na região.  

Os três modelos discriminados na Tabela 12 utilizam o P(2), também 

conhecido como Hiato Quadrático, como variável dependente. Neste indicador de 

medida de pobreza são potencializados os valores dos hiatos de renda, e dessa 

forma, também é considerada a desigualdade de renda entre os pobres. Este índice 

revela a severidade da pobreza numa determinada população. 

Nos Modelos 2 e 3, as elasticidades pobreza-renda e pobreza-desigualdade 

demonstram uma grande diferença em termos absolutos. Fazendo um comparativo 

da distribuição da renda dos pobres entre as Regiões Norte e Nordeste e as Regiões 

Centro-Oeste, Sudeste e Sul, verifica-se que são significativamente distintas. No 

estudo de Orair e Hoffman (2006), foi utilizada a mesma medida de pobreza como 

variável explicada, similarmente aos modelos da Tabela 12. Nos resultados desses 

pesquisadores, verifica-se que as elasticidades pobreza-renda e pobreza-

desigualdade dos estados das regiões Norte e Nordeste são em média 

consideravelmente inferiores às elasticidades dos estados das Regiões Centro-

Oeste, sudeste e Sul. Ainda sobre o estudo citado, salienta-se que os autores 

utilizaram outra metodologia. 

Nas Tabelas 10, 11 e 12, as variáveis dependentes são respectivamente P(0), 

P(1) e P(2). Verificando, nas três tabelas citadas, as elasticidades pobreza-renda 

nos modelos que utilizaram a amostra plena (Brasil), há uma elevação do coeficiente 

a partir de P(0) até P(2). Ravallion e Datt (1998), em estudo realizado na Índia, 

utilizaram também os indicadores de pobreza: P(0), P(1) e P(2). Os resultados das 

elasticidades pobreza-renda de uma amostra dos quinze maiores estados indianos 

apresentam o mesmo comportamento em seus coeficientes. Essas três medidas de 

pobreza, P(0), P(1) e P(2), conhecidas como Índices FGT11, também foram 

escolhidas como variáveis de resposta na estimativa de elasticidades nos trabalhos 

de Bell e Rich (1994) e Shujie (1999). As conclusões desses autores demonstram 

que quanto maior for o impacto do crescimento da renda sobre a renda média dos 
                                                 
11 FGT refere-se a Foster, Greer e Thorbecke, citados na metodologia deste trabalho. 
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indivíduos considerados pobres, mais altas são as elasticidades em relação à 

pobreza.  

 

3.4 ELASTICIDADES POBREZA-RENDA E POBREZA-DESIGUALDADE 
UTILIZANDO O INDSEN – ÍNDICE DE SEN. 
 

Tabela 13. Variável dependente: INDSEN. 
Variáveis 

explicativas 
Modelo 1 

Brasil 
 

Modelo 2 
  Regiões Norte e 

Nordeste 

Modelo 3 
  Regiões C. Oeste, 

Sudeste e Sul 
Constante 4,9733 4,3578 9,4317 
 (0,0000) (0,0000) (0,0000) 
logREND - 0,8495 - 0,7514 - 1,3790 
 (0,0000) (0,0000) (0,0000) 
logGINI 1,7212 1,5396 2,1759 
 (0,0000) (0,0000) (0,0000) 
Tendência - 0,0015  - 0,0010 - 0,0043 
 (0,0713) (0,1203) (0,1367) 
    
R2 0,8657 0,8945 0,9764 
F (Prob) (0,0000) (0,0000) (0,0000) 
N 270 160 99 
White (n.R2) 90,7438 105,7662 41,2065 
 (0,0000) (0,0000) (0,0000) 
Durbin Watson 1,0454 1,1469 2,1021 
Hausman  ( 2χ ) 1,6175 1,0204 33,0709 
 (0,6554) (0,7965) (0,0000) 
Tipo de Painel Efeito Aleatório Efeito Aleatório Efeito Fixo 
Os números entre parênteses referem-se ao p-valor.  
Estimativas utilizando MQG.  
N representa o tamanho da amostra utilizada na estimação e ajustada quando se utiliza o termo 
autoregressivo.   

 

 

Na Tabela 13 a variável dependente utilizada é INDSEN, que representa o 

Índice de Sen como indicador de pobreza. Este índice leva em consideração a renda 

média dos pobres e o nível da concentração de renda dos indivíduos situados 

abaixo da linha de pobreza, isto é, o coeficiente de Gini entre os pobres. Através 

deste índice pode-se calcular o montante de renda necessário para se extinguir a 

pobreza em uma determinada comunidade. 
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Os modelos discriminados na Tabela 5 foram estimados ao nível de 

significância de 5%. Nos três modelos as variáveis REND e GINI são significantes. A 

variável Tendência não é significante nas três regressões. Os sinais dos coeficientes 

das variáveis logaritimizadas REND e GINI acompanham o mesmo comportamento 

destas variáveis nos modelos das Tabelas 10, 11 e 12, ou seja, uma relação inversa 

entre a pobreza e o crescimento e uma relação direta entre pobreza e desigualdade. 

Nos três modelos propostos, reforça-se a hipótese de que a desigualdade de 

renda impacta mais fortemente a pobreza do que o crescimento econômico. A 

questão das diferenças regionais revela-se nos resultados das elasticidades dos 

Modelos 1 e 2. 

 

 
3.5 ELASTICIDADES POBREZA-RENDA E POBREZA-DESIGUALDADE 
UTILIZANDO O INDWATTS – ÍNDICE DE WATTS. 

Tabela 14. Variável dependente: INDWATTS. 
Variáveis 

explicativas 
Modelo 1 

Brasil 
 

Modelo 2 
  Regiões Norte e 

Nordeste 

Modelo 3 
  Regiões C. Oeste, 

Sudeste e Sul 
Constante 7,5156 6,7447 11,6869 
 (0,0000) (0,0000) (0,0000) 
logREND - 1,2706 - 1,1360 - 1,9305 
 (0,0000) (0,0000) (0,0000) 
logGINI 2,6179 2,4256 3,1337 
 (0,0000) (0,0000) (0,0000) 
Tendência - 0,0003  - 0,0029 - 0,0022 
 (0,6782) (0,1753) (0,4303) 
    
R2 0,8264 0,8624 0,9800 
F (Prob) (0,0000) (0,0000) (0,0000) 
N 270 160 99 
White (n.R2) 84,1951 92,7753 37,2065 
 (0,0000) (0,0000) (0,0000) 
Durbin Watson 1,6738 2,1574 1,9731 
Hausman  ( 2χ ) 1,8101 2,7108 31,7715 
 (0,6127) (0,4384) (0,0000) 
Tipo de Painel Efeito Aleatório Efeito Aleatório Efeito Fixo 
Os números entre parênteses referem-se ao p-valor.  
Estimativas utilizando MQG.  
N representa o tamanho da amostra utilizada na estimação e ajustada quando se utiliza o termo 
autoregressivo.   
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Tendo como base os resultados encontrados nas estimativas que utilizaram o 

Índice de Watts como indicador de pobreza, constatou-se que o efeito da 

desigualdade de renda no indicador, mantendo-se o nível de renda constante, é bem 

mais elevado do que o efeito do crescimento na medida de pobreza, desde que o 

índice de Gini não se altere. É importante salientar a significância dos coeficientes 

das variáveis REND e GINI nos três modelos. 

O Índice de Watts é uma medida de pobreza com características diferenciadas. 

O efeito logaritimizador deste índice torna o mesmo sensível ao crescimento da 

renda em todos os percentis abaixo da linha de pobreza. Para Ravallion e Chen 

(2003), trata-se de uma boa medida de crescimento pró-pobres. É importante que se 

perceba o impacto da variação do crescimento e da desigualdade na pobreza, 

através da análise dos resultados das elasticidades, de forma a permitir mensurar o 

acréscimo na renda média necessário para os indivíduos situados abaixo da linha de 

pobreza deixarem de ser considerados pobres. No Modelo 2, que se refere às 

regiões que contemplam os estados brasileiros com os piores índices de pobreza, 

1% de aumento na renda média familiar per capita resultaria na redução de 

aproximadamente 1,14% do índice de pobreza. Se a desigualdade de renda variar 

negativamente em 1%, o efeito sobre a pobreza será de uma diminuição de 2,42% 

no indicador. 

Os resultados das elasticidades dos quinze modelos estimados neste trabalho 

evidenciam duas relevantes constatações. A primeira delas é que as elasticidades 

pobreza-desigualdade são superiores às elasticidades pobreza-renda. Este 

indicativo sugere que promover o crescimento econômico é muito importante como 

política na busca em minimizar o nível de pobreza, porém políticas que priorizem 

diminuir a desigualdade da renda serão mais eficientes na redução dos índices de 

pobreza. A segunda refere-se às elasticidades regionais, que comparativamente 

apresentam um padrão de variação entre regiões bastante semelhante. Este outro 

indicativo reforça a proposta de que se configuram dois clubes de convergência 

regionais no país (Andrade et al, 2004), demonstrando a necessidade de 

acrescentar à agenda de políticas contra a pobreza e a concentração de renda, a 

relevante gravidade da desigualdade regional. É imprescindível ao poder público, 

que ao verificar os coeficientes das elasticidades pobreza-renda/desigualdade dos 
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dois grupos de regiões, tomar iniciativas distintas para cada um deles, para que haja 

uma diminuição da magnitude da pobreza de forma mais equilibrada. 

As estimações das elasticidades, utilizando neste estudo dados na forma de 

painel com 27 unidades cross-sections correspondentes a todas as unidades da 

Federação e 10 unidades de tempo recentes (1995 a 2004), trazem uma 

colaboração ímpar às pesquisas sobre os efeitos do crescimento e da desigualdade 

sobre a pobreza, vis a vis outros importantes estudos no Brasil, relacionados a esta 

questão. Em Hoffman (2005), são estimadas as elasticidades da pobreza em relação 

à variação na renda média e na medida de desigualdade nos estados brasileiros em 

três cortes temporais. A pesquisa de Hoffman objetivou comparar os resultados 

colhidos com os resultados do estudo de Marinho e Barreto (2004), apresentando 

uma outra metodologia. Nos dois trabalhos citados, os resultados das elasticidades 

são comparados quanto à sua evolução nos três anos estudados.  

O trabalho de Neder e Silva (2003) enfatiza a relação pobreza, crescimento e 

desigualdade em áreas rurais brasileiras. São estimadas elasticidades pobreza-

renda/desigualdade nos estados da federação, sugerindo modelos com três 

indicadores de pobreza como regressores: P(0), P(1) e P(2).  A literatura econômica 

tem privilegiado pesquisas sobre este tema, utilizando até três índices, salvo 

exceções. Nas Tabelas 10, 11, 12, 13 e 14, observa-se que este trabalho 

disponibiliza resultados das elasticidades renda-pobreza e renda-desigualdade, 

tomando cinco índices de pobreza como variáveis dependentes nos modelos 

estimados. Portanto, a análise dos efeitos do crescimento e da desigualdade sobre a 

pobreza, estando esta mensurada de cinco formas diferenciadas, proporciona 

subsídios importantes no debate sobre esta questão. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O presente estudo se propôs a analisar os efeitos do crescimento econômico e 

da desigualdade de renda nos indicadores de pobreza no Brasil e em suas regiões 

após o Plano Real. As elasticidades pobreza-renda e pobreza-desigualdade são os 

instrumentos que denunciam o impacto no nível de pobreza decorrente da variação 

na renda média familiar per capita e do índice de desigualdade de renda. O período 

utilizado para análise compreende 10 anos, de 1995 a 2004. Destaca-se neste 

período, a estabilidade da economia brasileira, o que proporciona um estudo 

baseado em dados colhidos fora do contexto inflacionário que assolou a economia 

nacional até 1994, com o advento do Plano Real. 

Foram considerados três grupos de amostras distintos: Brasil (amostra plena), 

Regiões Norte e Nordeste e Regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul. O referencial 

teórico está fundamentado na relação triangular entre a pobreza, o crescimento 

econômico e a desigualdade de renda. Os dados utilizados para estimação das 

elasticidades estão em painel, possibilitando controlar a heterogeneidade existente 

entre os diversos estados da federação e o Distrito Federal, através da estimação 

dos efeitos individuais dos mesmos. Em todos os modelos econométricos, as 

variáveis dependentes são representadas pelos indicadores de pobreza, sendo que, 

neste trabalho foram utilizados cinco índices de pobreza: (i) P0 – Proporção de 

Pobres; (ii) P1 – Razão de Insuficiência de Renda (Hiato de pobreza); (iii) P2 – 

Índice de Foster, Greer e Thorbecke (FGT); (iv) Índice de Sen e (v) Índice de Watts. 

Os resultados das estimativas demonstram que há uma relação indireta entre a 

pobreza e o crescimento e uma relação indireta entre pobreza e desigualdade de 

renda, traduzindo que se a renda média aumentar, indiretamente fará com que a 

pobreza diminua, e se a desigualdade da renda for reduzida, afetará a pobreza 

diretamente fazendo-a menor. Os resultados das elasticidades pobreza-renda e 

pobreza-desigualdade refletem a maior importância que a redução da desigualdade 

tem sobre a diminuição dos índices de pobreza no Brasil e particularmente em suas 

regiões distintas, pois, uma dada taxa de redução na magnitude da pobreza poderia 

ser realizada com uma variação da desigualdade de renda inferior a uma variação 

da renda média familiar per capita. 
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Os cincos índices utilizados neste estudo, transmitem informações sobre a 

pobreza, apropriadas à necessidade de implementação de políticas públicas 

específicas. A utilização destes indicadores de pobreza como variáveis dependentes 

dos modelos econométricos propostos, proporciona através dos resultados das 

estimativas das elasticidades que seja feita uma análise diferenciada da influência e 

o impacto do crescimento e da desigualdade sobre os níveis de pobreza.  

Os dados referentes à renda média familiar per capita, aos índices de pobreza 

e os coeficientes de Gini de todas as 27 unidades da federação revelam a 

persistente disparidade regional presente no Brasil. As elasticidades dos modelos 

referentes às amostras regionais, demonstram que um mesmo nível de crescimento 

do PIB terá um efeito menor sobre a pobreza nas regiões Norte e Nordeste, 

comparativamente às regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Tratando-se da 

desigualdade, considerando uniformemente uma redução do coeficiente de Gini em 

todo o país, as regiões mais pobres e desiguais (Norte e Nordeste) terão a 

magnitude de sua pobreza menos reduzida proporcionalmente às regiões Centro-

Oeste, Sudeste e Sul. Daí a importância de serem criadas políticas públicas com 

metas de redução das desigualdades dentro e entre as regiões do país a partir de 

uma visão regionalizada, dando destaque ao combate da pobreza nas regiões de 

menor rendimento médio e mais alta desigualdade na distribuição de renda.  

Por fim, uma estratégia de combate eficiente à pobreza no Brasil deve 

contemplar políticas de crescimento somadas a políticas que proporcionem uma 

melhor distribuição da renda, com ênfase sobre as regiões que concentram parte 

considerável da pobreza no Brasil. 
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TABELA 2. Renda Média Familiar per Capita 
Estados Brasileiros e Distrito Federal 

UNIDADE 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004
Acre 413,06 468,49 409,71 426,51 406,05 398,45 373,99 331,45 271,59
Amapá 342,38 360,17 314,98 296,51 276,89 350,28 276,04 306,08 260,24
Amazonas 331,27 329,39 330,27 271,77 249,88 284,21 259,12 260,74 254,40
Pará 280,66 268,30 276,78 283,37 268,14 267,61 267,46 236,36 251,83
Rondônia 433,90 375,22 420,87 475,01 410,78 331,50 341,81 316,33 323,75
Roraima 462,61 503,33 357,46 380,12 398,14 306,19 253,50 292,78 218,27
Tocantins 207,55 225,28 222,95 242,87 211,08 267,15 229,38 253,01 276,60
Alagoas 238,78 227,83 237,03 227,63 199,76 190,80 181,68 189,80 180,26
Bahia 209,50 221,36 225,42 223,42 210,10 214,48 207,92 212,46 218,52
Ceará 208,14 208,03 212,26 224,14 204,40 218,54 205,93 199,60 213,64
Maranhão 150,05 175,89 155,67 173,80 169,99 177,21 171,21 176,39 193,31
Paraíba 235,33 222,51 249,16 274,95 292,25 211,17 224,65 217,20 235,20
Pernambuco 226,93 240,01 230,69 251,37 234,10 239,61 231,73 211,44 243,21
Piauí 159,43 163,89 168,94 179,14 174,45 195,80 201,26 193,38 208,77
Rio G. do Norte 244,01 255,52 252,98 264,86 246,55 242,46 235,06 223,34 245,09
Sergipe 215,09 254,99 248,78 274,40 253,34 225,11 230,48 251,33 272,68
Distrito Federal 731,92 722,96 808,75 835,99 753,59 722,15 739,91 717,75 729,72
Goiás 313,55 364,14 350,54 385,10 345,49 357,59 351,32 345,30 382,78
Mato Grosso  327,96 353,71 416,14 397,16 348,87 378,88 374,84 344,82 389,31
Mato G. do Sul 353,49 382,46 381,60 376,80 354,82 382,51 384,59 371,29 372,74
Espírito Santo 362,48 362,01 364,33 374,66 367,76 363,81 376,74 359,17 389,10
Minas Gerais 353,04 349,98 372,14 352,42 340,16 348,55 341,47 340,51 358,60
Rio de Janeiro 530,91 577,85 552,75 582,78 530,15 537,79 508,60 521,08 530,71
São Paulo 589,03 619,91 621,35 621,94 561,53 567,37 536,04 523,88 512,06
Paraná 409,20 438,44 424,34 425,05 410,32 425,22 412,24 426,27 469,93
Rio G. do Sul 473,43 496,54 475,57 506,98 480,50 481,88 455,79 475,51 490,54

Santa Catarina 459,58 457,02 474,41 476,36 431,90 477,92 439,67 486,25 480,26
              Fonte: MANSO, BARRETO e TEBALDI (2005), utilizando dados da PNAD/IBGE. 
                  Nota: Os estados da região Norte, exceto Tocantins, referem-se apenas à área urbana até 2003. 
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     TABELA 3. Índice de Gini da Renda Familiar per Capita 
Estados Brasileiros e Distrito Federal 

UNIDADE 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004
Acre 59,41 64,77 59,66 58,17 63,05 63,73 63,84 59,91 61,29
Amapá 54,20 54,88 58,98 59,65 56,48 48,79 56,60 60,08 58,77
Amazonas 58,57 55,93 60,01 58,58 55,65 59,17 58,10 57,76 54,74
Pará 52,09 53,56 53,57 53,16 53,11 54,44 54,90 50,87 51,96
Rondônia 59,18 54,67 56,06 55,06 56,65 55,78 55,34 51,63 51,99
Roraima 43,76 46,77 44,43 50,66 51,87 54,77 56,76 54,03 57,43
Tocantins 60,71 60,67 60,72 58,41 53,37 60,61 57,07 57,68 56,04
Alagoas 65,01 63,83 63,35 62,62 59,55 61,62 61,49 61,95 58,99
Bahia 54,84 58,10 55,84 53,75 53,46 55,60 55,55 56,35 52,54
Ceará 56,20 57,33 57,13 57,20 56,94 57,38 55,12 53,62 53,95
Maranhão 59,38 60,96 63,14 62,04 58,64 58,76 58,09 58,76 62,35
Paraíba 62,44 61,01 64,28 64,62 66,21 60,75 61,35 58,31 60,85
Pernambuco 53,38 55,85 55,61 56,58 56,79 57,68 57,25 56,09 57,75
Piauí 59,82 60,44 63,05 60,48 61,23 61,32 63,26 61,73 60,50
Rio G. do Norte 60,77 61,65 61,21 61,30 60,91 59,21 59,44 57,67 58,50
Sergipe 59,44 61,56 62,40 62,51 63,31 58,04 56,80 58,81 56,42
Distrito Federal 58,62 59,73 59,77 62,61 63,10 62,80 63,40 63,62 63,35
Goiás 55,97 58,69 55,38 58,08 56,41 56,93 55,90 53,42 54,13
Mato Grosso  56,00 57,72 61,32 58,42 54,93 57,89 57,70 55,44 53,25
Mato G. do Sul 55,50 59,06 58,08 54,53 56,12 57,57 56,63 54,63 53,77
Espírito Santo 60,56 58,36 57,93 58,59 58,44 59,64 58,38 56,10 55,52
Minas Gerais 56,55 54,68 55,98 54,90 54,70 55,24 55,20 54,53 53,65
Rio de Janeiro 59,15 59,69 59,03 59,12 57,24 58,42 56,14 57,34 56,31
São Paulo 54,14 53,55 54,05 54,54 54,42 55,52 55,79 54,83 53,08
Paraná 53,32 53,17 52,75 52,81 54,93 55,22 52,34 53,80 53,64
Rio G. do Sul 53,08 53,11 51,77 53,10 53,92 52,31 52,30 51,39 50,50

Santa Catarina 54,13 52,75 53,25 52,73 52,51 50,16 47,47 48,60 46,40
              Fonte: MANSO, BARRETO e TEBALDI (2005), utilizando dados da PNAD/IBGE. 
                  Nota: Os estados da região Norte, exceto Tocantins, referem-se apenas à área urbana até 2003. 
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TABELA 4. P(0) - Proporção de Pobres 
Estados Brasileiros e Distrito Federal 

UNIDADE 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004
Acre 38,51 44,49 39,96 37,22 48,32 46,57 49,39 49,05 58,06
Amapá 39,12 38,47 47,91 52,31 51,75 31,41 54,76 51,84 53,96
Amazonas 45,34 45,18 49,73 53,87 56,15 53,49 55,76 55,89 53,96
Pará 54,60 57,16 55,56 52,56 54,63 53,35 55,24 55,58 55,21
Rondônia 39,21 39,66 33,50 29,27 37,43 43,81 41,06 42,72 40,78
Roraima 18,81 19,49 31,96 33,70 33,33 49,07 55,72 48,45 61,48
Tocantins 68,72 63,27 65,95 62,15 62,51 56,11 62,68 55,77 50,59
Alagoas 66,75 65,57 64,47 65,92 66,15 68,85 70,72 70,11 68,89
Bahia 67,13 66,18 64,85 63,20 65,14 63,69 65,69 64,21 60,73
Ceará 65,95 65,98 65,40 63,39 65,64 62,57 63,03 61,91 61,71
Maranhão 73,63 70,83 75,42 72,96 72,94 68,98 70,64 68,70 67,75
Paraíba 62,63 63,80 61,98 60,08 58,69 65,64 64,25 61,09 61,57
Pernambuco 64,50 63,62 63,93 60,68 64,56 64,64 66,01 65,66 62,43
Piauí 71,82 71,79 72,07 68,34 70,04 65,28 67,20 65,60 64,74
Rio G. do Norte 60,71 58,96 57,78 58,39 58,24 56,82 58,60 60,60 57,01
Sergipe 64,59 60,67 60,59 58,59 62,88 59,80 57,48 56,68 52,56
Distrito Federal 21,88 24,13 20,89 23,36 25,43 27,53 28,08 29,66 28,05
Goiás 36,29 32,86 31,20 30,36 33,31 31,77 32,00 30,26 26,97
Mato Grosso  33,05 33,30 30,86 29,75 30,23 30,69 31,74 33,62 24,03
Mato G. do Sul 32,23 32,63 29,96 26,90 31,39 29,24 30,24 29,32 25,37
Espírito Santo 35,66 33,43 33,07 32,00 31,96 35,67 32,39 30,01 26,50
Minas Gerais 35,31 33,09 32,42 32,56 33,41 32,42 33,56 30,22 27,49
Rio de Janeiro 29,24 26,80 27,01 26,57 26,29 29,16 27,44 28,59 26,72
São Paulo 20,38 18,77 19,14 18,89 22,78 23,42 26,17 25,66 24,23
Paraná 36,11 33,63 35,21 33,11 36,78 32,92 30,69 30,08 26,62
Rio G. do Sul 31,67 30,51 31,69 30,07 31,82 29,55 31,55 28,49 26,80
Santa Catarina 26,72 24,93 24,57 24,34 25,95 19,41 21,27 18,09 16,73

               Fonte: MANSO, BARRETO e TEBALDI (2005), utilizando dados da PNAD/IBGE. 
                   Nota: Os estados da região Norte, exceto Tocantins, referem-se apenas à área urbana até 2003. 
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TABELA 5. P(1) –Hiato de Pobreza 

Estados Brasileiros e Distrito Federal 
UNIDADE 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004

Acre 18,59 20,64 22,74 19,98 25,07 24,27 25,65 25,71 29,96
Amapá 19,24 17,64 25,88 27,49 28,16 13,62 25,58 26,74 26,62
Amazonas 22,70 20,75 24,23 29,25 28,13 27,52 28,75 27,60 26,94
Pará 24,98 28,16 27,25 25,41 26,39 26,00 26,68 26,51 25,97
Rondônia 17,32 16,89 15,11 12,12 16,21 19,78 19,37 17,78 16,85
Roraima 6,53 11,84 11,09 17,12 15,40 22,05 28,27 23,18 35,00
Tocantins 38,01 36,16 35,79 31,78 31,46 27,85 29,44 27,67 23,55
Alagoas 35,29 36,33 34,30 34,57 35,97 38,30 39,70 39,02 37,60
Bahia 36,07 37,68 35,07 33,46 34,35 34,76 35,60 34,80 30,60
Ceará 36,03 36,75 36,47 34,14 35,70 33,92 33,48 32,59 31,03
Maranhão 43,90 40,46 46,34 41,88 39,96 38,17 38,48 38,29 38,34
Paraíba 33,31 33,63 33,99 31,15 32,46 34,97 33,29 32,30 31,79
Pernambuco 32,83 34,07 34,36 32,32 34,91 35,76 35,92 36,79 33,67
Piauí 41,76 42,23 43,66 39,60 40,81 37,44 38,30 38,18 34,05
Rio G. do Norte 31,10 30,29 30,31 29,07 30,89 29,70 30,55 30,64 28,71
Sergipe 34,02 31,12 32,71 30,03 32,86 31,63 29,80 29,30 24,54
Distrito Federal 9,43 10,87 9,36 9,97 11,51 12,67 13,19 14,33 13,06
Goiás 16,06 14,08 13,03 12,42 14,00 13,31 13,29 12,48 9,67
Mato Grosso  14,89 15,02 13,65 12,42 12,34 13,65 13,41 13,73 9,88
Mato G. do Sul 12,87 14,81 12,75 10,90 13,80 12,54 11,80 11,23 10,69
Espírito Santo 15,42 14,45 14,73 14,61 14,37 15,47 13,21 13,21 10,96
Minas Gerais 15,63 14,86 14,57 14,69 14,94 14,62 14,59 13,70 11,60
Rio de Janeiro 12,31 11,68 11,39 10,66 11,29 12,67 11,34 12,15 11,27
São Paulo 8,59 7,96 8,36 8,26 9,65 10,47 11,09 11,21 9,97
Paraná 16,75 14,82 15,00 14,83 16,50 15,16 13,23 12,68 10,79
Rio G. do Sul 13,61 13,96 14,16 13,01 14,35 13,42 13,78 12,35 11,52
Santa Catarina 11,26 10,50 10,50 10,51 11,05 8,02 7,95 7,20 6,27

               Fonte: MANSO, BARRETO e TEBALDI (2005), utilizando dados da PNAD/IBGE. 
                   Nota: Os estados da região Norte, exceto Tocantins, referem-se apenas à área urbana até 2003. 
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TABELA 6. P(2) - Hiato de Pobreza ao Quadrado 
Estados Brasileiros e Distrito Federal 

UNIDADE 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004
Acre 12,06 13,13 16,32 13,37 16,60 16,22 16,60 16,98 19,29
Amapá 11,84 11,04 17,61 19,25 19,69 9,34 15,62 17,98 16,75
Amazonas 14,65 12,91 15,53 19,81 18,25 18,37 19,02 18,13 17,76
Pará 15,26 18,03 17,41 15,92 16,78 16,32 16,84 16,68 15,97
Rondônia 10,49 10,47 9,05 6,99 10,42 12,21 12,36 10,44 9,71
Roraima 3,61 8,25 5,67 11,19 10,08 14,21 18,38 14,82 24,83
Tocantins 26,25 26,18 23,72 20,84 20,51 18,01 18,14 17,62 14,51
Alagoas 22,80 24,23 22,76 22,63 23,52 25,94 26,75 26,11 25,57
Bahia 23,95 26,36 23,13 22,03 22,52 23,47 23,87 23,22 19,70
Ceará 24,38 25,47 25,00 22,81 24,17 22,96 22,26 21,68 19,88
Maranhão 30,94 27,71 33,35 28,81 26,13 25,78 25,62 25,93 26,80
Paraíba 22,15 22,47 23,12 20,20 21,84 23,08 21,34 21,12 20,43
Pernambuco 21,16 22,68 22,89 21,43 23,59 24,59 24,21 25,33 22,53
Piauí 29,64 30,31 31,28 27,49 28,38 26,44 26,45 27,23 22,63
Rio G. do Norte 19,82 19,44 20,14 18,20 20,52 19,78 20,45 20,02 18,86
Sergipe 22,44 20,10 22,14 19,77 22,24 21,29 19,31 19,25 14,81
Distrito Federal 5,81 6,95 6,16 6,50 7,01 8,31 8,48 9,43 8,77
Goiás 9,71 8,67 8,08 7,67 8,53 8,15 8,23 7,80 5,54
Mato Grosso  9,30 9,51 8,38 7,79 7,34 8,87 8,26 8,50 5,88
Mato G. do Sul 7,58 9,75 7,96 6,65 8,64 7,97 6,91 6,65 6,54
Espírito Santo 9,47 8,61 9,46 9,31 9,46 9,70 8,09 8,19 6,64
Minas Gerais 9,50 9,13 9,04 9,20 9,27 9,44 9,11 8,54 6,88
Rio de Janeiro 7,26 7,21 6,79 6,49 6,85 7,94 6,74 7,36 6,92
São Paulo 5,52 5,04 5,49 5,36 6,03 6,85 6,96 7,13 6,12
Paraná 10,37 9,00 9,02 9,23 10,36 9,60 7,82 7,48 6,34
Rio G. do Sul 8,23 8,93 8,75 8,02 8,97 8,28 8,30 7,54 6,95
Santa Catarina 6,75 6,43 6,29 6,65 6,68 4,76 4,46 4,37 3,55

          Fonte: MANSO, BARRETO e TEBALDI (2005), utilizando dados da PNAD/IBGE. 
             Nota: Os estados da região Norte, exceto Tocantins, referem-se apenas à área urbana até 2003. 
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TABELA 7. INDSEN - Índice de SEN 
Estados Brasileiros e Distrito Federal 

UNIDADE 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004
Acre 37,45 43,13 39,24 36,47 46,88 45,23 47,71 47,26 54,83
Amapá 37,78 37,10 46,29 50,20 49,70 30,44 51,18 49,65 50,80
Amazonas 43,62 43,11 47,53 51,50 52,67 50,95 52,71 52,55 50,86
Pará 50,90 53,63 52,31 49,62 51,38 50,23 51,81 51,55 51,25
Rondônia 37,92 38,07 32,56 28,53 36,20 41,81 39,52 40,38 38,66
Roraima 18,40 19,37 30,39 32,91 32,44 46,42 52,43 46,01 58,13
Tocantins 64,17 60,15 61,55 58,14 57,62 52,93 57,34 52,39 47,66
Alagoas 62,39 61,73 60,56 61,46 61,38 63,95 65,35 64,91 63,50
Bahia 61,99 62,32 60,47 58,84 60,15 59,52 61,02 59,86 56,20
Ceará 61,40 61,82 61,28 59,38 61,15 58,80 58,65 57,50 57,04
Maranhão 67,94 65,60 70,31 67,44 66,23 63,59 64,48 63,44 63,45
Paraíba 58,90 59,65 58,84 56,89 56,30 61,04 59,72 57,12 57,58
Pernambuco 59,23 59,35 59,55 57,03 60,25 60,71 61,50 61,27 58,56
Piauí 66,51 66,87 67,60 63,84 65,28 61,56 63,16 61,97 60,20
Rio G. do Norte 56,88 55,54 54,73 54,88 55,13 53,74 55,22 56,44 53,65
Sergipe 60,06 57,02 57,42 55,49 59,28 56,21 53,95 53,56 49,34
Distrito Federal 21,65 23,87 20,72 23,14 25,15 27,21 27,76 29,32 27,74
Goiás 35,07 31,97 30,33 29,58 32,30 30,88 31,08 29,42 26,21
Mato Grosso  32,15 32,47 30,21 29,07 29,37 30,03 30,93 32,58 23,55
Mato G. do Sul 31,23 31,91 29,26 26,27 30,60 28,58 29,40 28,48 24,84
Espírito Santo 34,69 32,55 32,31 31,33 31,27 34,72 31,54 29,34 25,96
Minas Gerais 34,31 32,23 31,65 31,76 32,51 31,64 32,63 29,51 26,85
Rio de Janeiro 28,59 26,32 26,47 26,05 25,78 28,56 26,82 27,97 26,18
São Paulo 20,10 18,55 18,92 18,68 22,42 23,09 25,68 25,20 23,76
Paraná 35,07 32,70 34,10 32,24 35,65 32,11 29,86 29,27 26,01
Rio G. do Sul 30,82 29,87 30,90 29,36 31,06 28,89 30,71 27,83 26,21
Santa Catarina 26,14 24,44 24,11 23,91 25,39 19,11 20,81 17,82 16,47

              Fonte: MANSO, BARRETO e TEBALDI (2005), utilizando dados da PNAD/IBGE. 
                  Nota: Os estados da região Norte, exceto Tocantins, referem-se apenas à área urbana até 2003. 
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TABELA 8. INDWATTS - Índice de WATTS 
Estados Brasileiros e Distrito Federal 

UNIDADE 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004
Acre 24,47 25,98 29,98 25,89 35,21 34,03 38,16 42,31 45,92
Amapá 25,52 21,23 33,57 35,87 34,54 13,92 34,53 34,99 38,21
Amazonas 31,28 26,33 31,95 35,25 35,22 34,62 39,06 36,19 36,26
Pará 33,46 39,30 36,45 34,45 36,66 34,57 35,83 36,83 37,10
Rondônia 22,48 21,41 19,30 16,17 18,45 24,17 24,64 23,97 21,87
Roraima 7,36 17,45 13,18 20,86 18,92 28,05 35,05 36,01 52,71
Tocantins 55,73 44,62 53,02 46,42 47,66 44,38 44,40 40,75 36,11
Alagoas 54,66 55,40 49,51 52,36 55,45 61,55 65,21 64,12 60,41
Bahia 55,42 55,78 54,10 50,62 52,59 53,60 57,04 55,28 46,65
Ceará 57,36 58,95 60,44 53,31 57,53 55,06 54,59 52,90 49,25
Maranhão 75,93 68,65 85,50 71,79 64,28 60,36 62,14 63,66 63,30
Paraíba 54,46 54,59 56,66 47,53 52,31 53,30 53,25 51,93 50,67
Pernambuco 49,20 52,05 50,78 46,55 54,08 54,30 56,17 58,89 53,29
Piauí 75,69 66,28 76,68 66,59 71,76 63,62 67,15 68,10 56,12
Rio G. do Norte 46,54 47,38 43,00 41,30 47,60 46,92 49,61 48,98 44,43
Sergipe 50,26 44,37 49,48 43,20 49,67 48,44 45,44 46,09 37,25
Distrito Federal 10,59 11,65 9,14 10,25 14,63 14,97 15,20 15,61 14,61
Goiás 20,27 15,85 14,25 13,13 16,50 16,08 15,55 15,12 11,28
Mato Grosso  18,86 18,25 17,78 13,84 14,60 15,61 16,37 16,15 11,51
Mato G. do Sul 15,70 14,52 14,66 13,04 15,75 14,61 14,01 13,58 13,34
Espírito Santo 21,04 17,02 18,27 18,07 15,47 19,90 16,47 17,44 13,65
Minas Gerais 21,33 19,61 19,22 18,42 18,86 18,40 19,07 18,09 15,65
Rio de Janeiro 15,50 13,47 13,23 12,02 13,07 14,62 13,52 14,25 13,31
São Paulo 9,09 8,10 8,03 8,39 10,04 11,12 12,62 12,64 11,73
Paraná 24,06 19,72 19,67 19,79 22,49 20,48 17,97 17,17 15,08
Rio G. do Sul 17,68 18,58 18,40 17,72 19,64 17,96 19,12 17,57 15,95
Santa Catarina 14,92 13,60 12,86 13,73 14,22 9,95 10,09 8,09 7,79

               Fonte: MANSO, BARRETO e TEBALDI (2005), utilizando dados da PNAD/IBGE. 
                   Nota: Os estados da região Norte, exceto Tocantins, referem-se apenas à área urbana até 2003. 
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          TABELA 9. Índice de Gini dos Pobres da Renda Familiar per Capita 

Estados Brasileiros e Distrito Federal 
UNIDADE 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004

Acre 31,39 30,15 38,35 32,98 32,51 33,21 30,65 32,35 30,99
Amapá 27,49 29,02 34,30 36,73 36,57 33,04 27,80 33,70 31,54
Amazonas 30,91 28,85 30,61 33,79 31,19 33,17 32,50 32,19 32,77
Pará 25,34 29,02 29,26 28,77 31,26 29,67 29,00 28,85 26,49
Rondônia 27,42 28,39 26,75 25,23 30,12 28,45 30,33 25,82 25,51
Roraima 21,95 33,32 19,87 31,50 31,65 30,75 31,19 30,46 35,06
Tocantins 35,21 38,23 30,23 31,67 30,74 31,26 28,38 30,08 28,43
Alagoas 30,25 32,10 32,44 31,56 30,56 33,53 32,75 32,24 34,24
Bahia 27,84 32,00 28,00 28,76 28,61 30,87 30,72 30,93 29,58
Ceará 27,03 30,10 27,92 27,49 29,33 30,81 28,68 29,35 26,76
Maranhão 35,86 33,85 37,57 34,16 30,44 33,26 32,32 33,48 36,24
Paraíba 32,68 33,17 34,24 30,91 32,98 31,98 30,06 31,35 30,31
Pernambuco 27,12 28,34 29,42 30,25 29,87 30,87 29,41 31,84 30,35
Piauí 37,47 38,35 37,59 34,92 35,14 37,15 34,99 37,72 32,82
Rio G. do Norte 29,70 30,03 32,68 28,71 32,59 32,96 33,46 31,84 32,25
Sergipe 32,09 30,69 33,97 32,27 34,18 33,73 30,93 32,07 27,21
Distrito Federal 27,95 30,05 31,29 30,57 27,63 31,59 30,56 32,01 32,91
Goiás 27,19 27,90 28,08 27,59 27,38 27,66 27,94 28,42 24,04
Mato Grosso  28,99 29,71 28,01 28,66 26,30 30,92 27,90 27,96 26,09
Mato G. do Sul 25,68 31,23 28,53 27,12 28,85 29,56 25,24 25,66 27,41
Espírito Santo 28,09 26,50 30,48 30,15 31,61 29,10 27,42 28,41 26,85
Minas Gerais 25,74 26,25 27,06 28,31 27,44 30,28 28,48 27,83 25,59
Rio de Janeiro 27,20 28,25 26,98 28,04 27,84 28,92 26,37 27,26 27,55
São Paulo 29,58 28,93 30,83 30,12 28,34 31,03 28,71 29,62 27,35
Paraná 26,00 25,03 25,38 27,85 27,07 29,33 26,37 26,20 25,65
Rio G. do Sul 25,79 29,70 26,82 25,85 27,16 26,17 26,69 26,81 25,91
Santa Catarina 26,86 27,78 26,58 29,48 27,31 26,19 23,56 26,58 23,90

          Fonte: MANSO, BARRETO e TEBALDI (2005), utilizando dados da PNAD/IBGE. 
             Nota: Os estados da região Norte, exceto Tocantins, referem-se apenas à área urbana até 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


