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RESUMO 

A compreensão de como o crescimento econômico contribui para a redução da pobreza é 

fundamental para alcançar um desenvolvimento inclusivo e sustentável. Essa preocupação está 

expressa nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, entre os quais, o primeiro objetivo 

declara a necessidade de erradicar a pobreza de todas as formas e em todos os lugares. Atingir 

este objetivo não é uma tarefa simples. O Brasil obteve redução da taxa de pobreza desde 2000, 

contudo, no período mais recente, entre 2014 a 2017 o percentual de pobreza cresceu. Diversos 

estudos destacam que existe heterogeneidade na relação entre crescimento econômico e redução 

da pobreza, como também que a composição setorial do crescimento econômico é um aspecto 

relevante. Nesse sentido, o presente estudo tem por objetivo investigar a relação entre 

crescimento econômico setorial e pobreza para as microrregiões brasileiras no período de 2000 

a 2010. A estratégia empírica baseia-se nas técnicas de Análise Exploratória dos Dados 

Espaciais (AEDE) e estimação de modelos espaciais. Os resultados obtidos indicam que o 

crescimento do setor de serviços foi o principal condicionante para o alívio da pobreza no 

período analisado. O setor industrial também contribuiu para a redução da pobreza, mas com 

menor intensidade. Entretanto, o crescimento da agropecuária operou em direção oposta. 
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ABSTRACT 

On understanding how economic growth contributes to poverty reduction is critical to achieving 

inclusive and sustainable development. This concern is expressed in the Sustainable 

Development Objectives where the first objective states the need to eradicate poverty in all 

forms and in all places. Achieving this goal is not a simple task. Brazil has achieved a reduction 

in the poverty rate since 2000, however, in the most recent period, between 2014 and 2017, the 

percentage of poverty has increased. Several studies point out that there is heterogeneity in the 

relationship between economic growth and poverty reduction, but also that the sectoral 

composition of economic growth is a relevant aspect. In this sense, the present study aims to 

investigate the relationship between sectoral economic growth and poverty for the Brazilian 

microregions in the period from 2000 to 2010. The empirical strategy is based on the techniques 

of Exploratory Spatial Data Analysis (ESDA) and estimation of spatial models. The results 

indicate that the growth of the services sector was the main determinant for poverty alleviation 



in the period analyzed. The industrial sector also contributed to the reduction of poverty, but 

with less intensity. However, the growth of agriculture and cattle ran in the opposite direction. 

 

Keywords: sectoral growth, poverty, spatial models. 

 

JEL Code: C21; I30; I32. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

 A eliminação da pobreza, como também da desigualdade, estão no cerne dos problemas 

de desenvolvimento e diversos problemas sociais muitas vezes estão vinculados à pobreza 

(Todaro e Smith, 2015). Desde 2000, a taxa de pobreza global reduziu mais que a metade 

segundo dados da Nações Unidas (2018). O Brasil fez parte desse resultado com declínio nos 

seus indicadores de pobreza monetária, o que foi atribuído parte ao crescimento econômico e 

parte à redução da desigualdade na distribuição de renda, inserido em um contexto de redução 

da inflação, liberalização comercial, políticas de seguridade e assistência social (Ferreira et al., 

2009; Barros, 2001, 2007, 2009). Contudo, no período mais recente, o percentual de incidência 

da pobreza no Brasil tornou-se crescente, passando de 17,9% em 2014 para 21% em 2017 

segundo dados do Banco Mundial (2018). 

Embora esteja bem definida na literatura a contribuição do crescimento econômico para 

o alívio da pobreza (Ravallion, 2001; Bourguignon, 2004), diversos estudos empíricos 

destacam que existe heterogeneidade nos resultados observados com respeito a relação entre 

crescimento e pobreza (Datt e Ravallion, 1996 e 2002; Hansan e Quibria, 2004; Loaysa e 

Raddatz, 2010). Alguns estudos sustentam que características específicas do crescimento 
econômico, tais como o padrão de crescimento setorial, pode ser uma fonte relevante que 

explica a heterogeneidade da redução da pobreza (Ravallion, 1996 e 2002; Ravallion e Chen, 

2007; Ferreira et al, 2009). A composição do crescimento torna-se importante uma vez que 

caraterísticas estruturais específicas ligadas ao processo produtivo dos setores podem levar a 

efeitos diferenciados sobre a pobreza, tais como incorporação de mão de obra de alta ou baixa 

qualificação, maior intensidade tecnológica, nível de informalidade, encadeamentos 

intersetoriais, dentre outros. 

É nesse sentido que se torna relevante avaliar se o crescimento econômico setorial pode 

desempenhar algum papel diferenciado para a redução da pobreza. Desta forma, este estudo 

tem por objetivo avaliar em que medida o crescimento econômico setorial está relacionado com 

a redução da pobreza no Brasil considerando a evolução no período de 2000 e 2010 e o recorte 

territorial de microrregiões. A análise empírica é realizada por meio do uso de técnicas de 

análise exploratória para avaliar a presença de dependência espacial na pobreza e de regimes 

espaciais específicos e pelo uso de modelos econométricos espaciais para estimar a relação 

entre crescimento setorial e pobreza. Considerando a literatura empírica sobre o tema no Brasil, 

o presente estudo representa uma contribuição ao destacar o papel da dinâmica setorial sobre a 

variação da pobreza e investigar o fenômeno a partir de uma base usando como recorte 

territorial as microrregiões e métodos de econometria espacial. 

O artigo está organizado em cinco seções, incluindo esta introdução e as considerações 

finais. As seções seguintes, tratam da revisão de literatura sobre o crescimento econômico e sua 

relação com a pobreza, da apresentação da estratégia metodológica e da análise dos resultados. 

 

 

 



2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

A investigação sobre a forma como o crescimento econômico contribui para a redução 

da pobreza tem sido objeto de diversos estudos que buscam avaliar a heterogeneidade das 

respostas da pobreza ao crescimento. Em geral, os estudos se dividem entre aqueles que avaliam 

o crescimento agregado e o crescimento setorial. Esta seção apresenta uma breve revisão sobre 

esses estudos visando contextualizar o fenômeno e as principais evidências empíricas. 

 

2.1 Crescimento agregado e pobreza 

 

Na literatura, a pobreza pode ser relacionada a um conjunto de características sociais, 

regionais e individuais que estabelecem ligações tanto com o crescimento econômico quanto 

com a desigualdade. Nesse sentido, Bourguignon (2004) avalia que a redução da pobreza 

absoluta estabelece relação com o crescimento da renda média e com a mudança na distribuição 

da renda em determinado ponto do tempo, em uma relação denominada, segundo o autor, 

triângulo da pobreza-crescimento-desigualdade, em que o crescimento e distribuição da renda 

atuam simultaneamente e com interação entre eles para redução da pobreza. Segundo o autor, 

o crescimento econômico tem efeitos para a distribuição de renda, e a desigualdade tem efeitos 

para o padrão de crescimento, de modo que ambos contribuem para redução da pobreza. 

 Diversos autores, usando amostras para países em desenvolvimento, estimaram a 

elasticidade do crescimento em relação à pobreza (Ravallion e Chen, 1997; Ravallion, 2001; 

Adams, 2004). Ravallion e Chen (1997), considerando uma amostra de 67 países no período de 

1981 a 1994, encontraram que a elasticidade do crescimento da renda média reduzia a pobreza 

em 2,6, semelhante a estimativa de -2,5 obtida por Ravallion (2001) ao considerar 50 países em 

desenvolvimento entre 1980 a 1990. Adams (2004) estima que a elasticidade do crescimento 

da renda média é de -2,79 para redução da pobreza, avaliando 60 países em desenvolvimento. 

Outros estudos evidenciam certa heterogeneidade dos resultados entre países e o papel 

da queda na desigualdade combinada ao crescimento para a redução da pobreza. 

Particularmente, algumas análises para países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento 

encontraram elasticidades do crescimento com valor de baixa magnitude. Aigbokhan (2008) 

encontrou elasticidade de -0,64 em uma análise para a Nigéria, enquanto Zaman and Khilji 

(2013) identificou elasticidade de -0,17 em uma análise para o Paquistão. 

Na literatura brasileira, Barros, Henriques e Mendonça (2001), avaliando dados entre 

1997 a 1999, e comparando o grau de desigualdade e a razão entre renda dos mais ricos e mais 

pobres, ressaltam que o elevado grau de desigualdade no Brasil tem papel central para explicar 

porque a pobreza no Brasil é mais elevada comparativamente a países com renda per capita 

similar. 

Marinho e Soares (2003) estimam a elasticidade da renda média em relação a pobreza 

para os estados brasileiros, no período de 1985 a 1999, considerando uma linha de pobreza a 

partir da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) de 1987, renda domiciliar per capita e 

índice de Gini. Os autores concluem, utilizando painel de dados, que a elasticidade da renda 

seria de 1,13 enquanto a elasticidade em relação a desigualdade seria de 2,19. Os autores 

concluem que a redução da pobreza poderia ser alcançada, em média, com menor esforço na 

variação da concentração de renda comparativamente à uma variação da renda. 

Hoffmann (2004), considerando os estados brasileiros em 1999, demonstra que o 

aumento de 1% no rendimento médio levava à redução de 0,84% na proporção de pobres e que 

uma redução de 1% no índice de Gini levava à uma redução de 1,81% na proporção de pobres 

(com uma linha de pobreza de R$ 92,29 per capita em setembro de 1999). 

Além do debate sobre a relação entre crescimento agregado e redução da pobreza é 

possível questionar se existem características do crescimento econômico, tais como o padrão 



de crescimento setorial, capazes de contribuir para o objetivo de redução da pobreza. Assim, a 

próxima seção avalia o papel do crescimento econômico desagregado na redução da pobreza. 

 

2.2 Crescimento setorial e pobreza 

 

A literatura que avalia a relação entre crescimento setorial e redução da pobreza, com a 

finalidade de identificar setores com maior impacto para este fim, se dividem em estudos entre 

países e para países em particular. Assim, em primeiro lugar, são descritos os estudos entre 

países, geralmente, considerando grupos de países em desenvolvimento (Hasan e Quibria, 

2004; Loyasa e Raddatz, 2006; Christiaensen et al., 2011; Ligon e Sadoulet, 2017). 

Utilizando uma amostra de 45 países da América Latina e Caribe, Leste Asiático, Sul 

da Ásia e África Subsaariana, em um painel de dados, entre o período de 1960 a 1988, Hasan e 

Quibria (2004), relacionam o percentual de pobreza ao crescimento setorial em agropecuária, 

indústria e serviços, e demonstram que os resultados são diversos entre as regiões. Para o Leste 

Asiático, o crescimento setorial na indústria demonstrou o maior impacto para a redução da 

pobreza (-1,31), enquanto na América Latina e Caribe, o setor de serviços demonstrou o maior 

impacto (-1,21). Os autores defendem que a diferença nos resultados está relacionada à abertura 

comercial, estabilidade macroeconômica, políticas que propiciaram condições mais favoráveis 

para que o crescimento no setor industrial fosse mais redutor de pobreza no Leste Asiático. 

Loyasa e Raddatz (2006) desenvolveram uma análise cross-section para 55 países, no 

período entre 1981 até 2000, demonstrando que o crescimento na agricultura, na manufatura e 

na construção tem efeito sob a redução da pobreza, ao contrário das atividades de mineração e 

serviços públicos. Para os autores a intensidade relativa do trabalho determina a influência do 

setor na redução da pobreza, sendo a agricultura, construção e manufatura os setores com maior 

contribuição para o alívio da pobreza devido diferencial neste aspecto. 

Estudos sobre o padrão de crescimento setorial, dividindo-o em agrícola e não agrícola, 

para países em desenvolvimento foram elaborados por Christiaensen et al. (2011) e Ligon e 

Sadoulet (2017). Christiaensen et al. (2011), considerando o período de 1980 a 2002 em uma 

amostra de 82 países, demonstram que o crescimento no setor agrícola gerou a maior 

contribuição para redução de pobreza dado a linha de pobreza de US$ 1,00 ao dia. Contudo, ao 

interagir o crescimento setorial com desigualdade de renda do período anterior, descobrem que 

o crescimento setorial agrícola possuía menor capacidade de reduzir a pobreza, 

comparativamente ao crescimento no setor não agrícola. Já Ligon e Saudolet (2017), em um 

estudo para 62 países em desenvolvimento, por meio de painel não balanceado, descobrem que 

o crescimento no setor agrícola tinha maior efeito nas despesas dos mais pobres. 

Entre os estudos que focam em apenas um país, detacam-se Datt e Ravallion (1996), 

Thorbecke e Jung (1996), Ravallion e Chen (2007) e Ferreira et al (2009). Datt e Ravallion 

(1996), considerando um painel de dados para os estados da Índia, entre os anos 1951 até 1991, 

avaliam o papel da composição setorial do crescimento para a redução da pobreza, relacionando 

os crescimentos do setor primário, secundário e terciário ao percentual de pobreza, hiato de 

pobreza e hiato de pobreza ao quadrado. Os autores demonstram que o crescimento setorial do 

setor terciário foi o que obteve o maior impacto sobre a pobreza (-3,4), seguido pelo setor 

primário (-1,1), tanto para a pobreza urbana quanto rural. Os autores concluíram que o fomento 

do crescimento setorial nos setor primário e terciário pode ser considerado central para uma 

estratégia de redução de pobreza na Índia naquele período. 

Thorbecke e Jung (1996) analisaram o multiplicador de uma Matriz de Contabilidade 

Social de 1980 para a Indonésia, derivando os efeitos distributivos e efeitos de interdependência 

entre as atividades. Encontrou-se que o setor agrícola e de serviços contribuíram mais para 

alívio geral da pobreza que os setores industriais, principalmente devido ao baixo efeito 

distributivo das atividades manufatureiras no período de estudo. Os autores destacaram a 



necessidade de fortalecer o capital humano dos mais pobres, à medida que o processo de 

industrialização avança, para que eles possam aproveitar dos efeitos distributivos da indústria. 

Ravallion e Chen (2007), em um estudo para a China entre 1980-2001, por meio de 

análise cross-section, demonstram que o crescimento agrícola teve maior impacto na redução 

da pobreza em relação aos setores de manufaturas e serviços. 

Finalmente, Ferreira et al. (2009), em um estudo para os estados brasileiros no período 

de 1985 a 2004, investigaram a relação entre pobreza e crescimento econômico setorial, por 

meio de um modelo de painel, ponderando-se a participação de cada setor. Os autores 

demonstram que no período, o crescimento setorial da atividade de serviços teve o maior 

impacto na redução da pobreza (-0,75 em proporção de indivíduos na pobreza). A agricultura, 

por outro lado, apresentou coeficiente significativo apenas para o hiato da pobreza (de -0,25 em 

comparação a -0,99 do setor de serviços). Já o coeficiente da indústria variou entre os estados, 

inclusive com sinal positivo e elevado, situando-se podendo ser obtido desde -0,50 em Minas 

Gerais a até 2,5 no Maranhão. 

Após verificar o crescimento setorial, Ferreira et al. (2009) avaliam o papel das 

desigualdades iniciais. Os autores descobrem que uma maior proporção da população com 

escolaridade, menor taxa de mortalidade infantil e maior sindicalização estavam todos 

relacionados a uma maior contribuição do setor industrial na redução da pobreza. Assim, 

consideram que as variações na redução da pobreza entre os estados estavam associadas às 

diferenças nas condições iniciais, de modo que o crescimento setorial era mais pró-pobre onde 

havia menor mortalidade infantil, maior sindicalização e educação.  

O presente estudo avança em relação à literatura nacional e internacional principalmente 

em dois aspectos. Primeiro, no contexto nacional, promove uma investigação a partir de uma 

base de dados espacialmente mais desagregada, ao nível das microrregiões brasileiras. 

Segundo, no contexto internacional, incorpora o tratamento da dependência espacial na 

estratégia empírica de investigação da relação entre pobreza e crescimento econômico setorial. 

Considerando nosso melhor conhecimento, a literatura internacional que investiga o mesmo 

fenômeno para amostras regionais dentre de países não tem utilizado modelos econométricos 

espaciais como estratégia de estimação, o que pode resultar em viés ou ineficiência dada a 

natureza do processo de dependência espacial. 

 

3 METODOLOGIA 
 

O modelo a ser estimado para as microrregiões brasileiras, segue a abordagem utilizada 

por Datt e Ravallion (1996, 1999) e Ferreira et al. (2009), relacionado a variação da pobreza 

aos crescimentos setoriais ponderados por suas respectivas participações no valor do 

crescimento total, como segue: 

 

ln 𝑃𝑖 = 𝛼0 + 𝛽1𝑆1𝑖 ln 𝐴𝐺𝑅𝑂𝑖  + 𝛽2𝑆2𝑖 ln 𝐼𝑁𝐷𝑖 + 𝛽3𝑖𝑆3𝑖 ln 𝑆𝐸𝑅𝑉𝑖 + 𝜀𝑖     (1) 

 

onde 𝑃𝑖 representa a razão de indivíduos entre 2000 e 2010 na situação de pobreza considerando 

a renda domiciliar per capita igual ou inferior a R$ 140,00 mensais; 𝑆𝑘𝑖 (k =1, 2, 3) representa 
a participação de cada setor de atividade no valor adicionado total do ano inicial e as variáveis 

AGROi, INDi e SERVi representam as razões entre o  valor adicionado bruto per capita de cada 

atividade entre 2000 e 2010. Dessa forma, a transformação logarítmica converte as variáveis 

em taxas de crescimento. 

A seguir, apresentamos a descrição da base de dados, os principais procedimentos da 

técnica de Análise Exploratória de Dados Espaciais (AEDE) e os modelos econométricos 

espaciais que serão utilizados na estratégia empírica. 

 



3.1 Dados 

 

O estudo abrange as 558 microrregiões brasileiras nos anos de 2000 e 2010. Uma vez 

que foram criados 58 novos municípios nesse período foi realizada a adoção de Área Mínima 

Comparável (AMC), tratando o município criado e o município de origem como o mesmo 

município e, assim, mantendo o agrupamento de microrregião homogêneo no período. 

A medida de pobreza adotada neste estudo é a proporção dos indivíduos com renda 

domiciliar per capita igual ou inferior a R$ 140,00 mensais obtida por meio dos dados do Atlas 

do Desenvolvimento Humano para 2000 e 2010. 

O crescimento econômico setorial foi calculado de forma per capita por meio do uso das 

informações do Produto Interno Bruto dos Municípios do IBGE, sendo considerado os valores 

adicionados brutos dos três setores (agropecuária, indústria e serviços) a preços constantes1. A 

população foi obtida do Censo Demográfico do IBGE, contando as pessoas moradoras em 

domicílios particulares permanentes. A população é utilizada na obtenção do produto setorial 

per capita. 

A tabela a seguir disponibiliza informações estáticas dos dados, considerando as 558 

microrregiões e as variáveis sem a transformação logarítmica, sendo possível observar a 

redução da pobreza entre 2000 e 2010, apesar da manutenção de ainda elevados percentuais em 

2010. 
 
TABELA 1 – ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS DAS VARIÁVEIS 

Variável Observações Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 

Percentual de pobreza em 2000 558 5,9 5,6 0,2 35.0 

Percentual de pobreza em 2010 558 3,5 4,1 0,07 32.0 

VAB AGRO 2000 per capita 558 201.0 396.0 0,15 5267.0 

VAB AGRO 2010 per capita 558 239.0 358.0 0,18 3691.0 

Participação AGRO 2000 558 17.0 12.0 0.0 58.0 

VAB IND 2000 per capita 558 382.0 1154.0 2,18 22766.0 

VAB IND 2010 per capita 558 563.0 1361.0 10.0 16524.0 

Participação IND 2000 558 19.0 24.0 2.0 74.0 

VAB SERV 2000 per capita 558 523.0 1094.0 14,8 16820.0 

VAB SERV 2010 per capita 558 776.0 1447.0 27,86 22667.0 

Participação SERV 2000 558 35.0 12.0 6.0 85.0 

FONTE: Elaboração dos autores (2019). 

 

3.2 AEDE 

 

A AEDE consiste em um conjunto de técnicas com o objetivo de descrever e visualizar 

distribuições espaciais, descobrir padrões de associações espaciais, clusters e regimes espaciais 

(Anselin, 1998). Assim, a utilização de AEDE permite identificar padrões globais e locais de 

autocorrelação espacial entre as observações. 

 O diagnóstico com respeito ao padrão global de dependência espacial pode ser obtido 

pela estatística I de Moran, que permite avaliar se a distribuição espacial de uma variável ocorre 

de forma aleatória ou não, considerando a hipótese nula de dependência espacial. O I de Moran 

é dado por: 

 

                                                             
1 Para obter o valor adicionado municipal a preços constantes, os valores foram deflacionados utilizando o índice 

de preço do Sistema de Contas Regionais do IBGE, por estado e por atividade econômica, com divisões 

conforme as Contas Nacionais. 
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𝑛
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𝑛
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                      (2) 

 

onde 𝑛 é o número de regiões, 𝑦𝑖 os valores da variável de interesse e 𝑊𝑖𝑗 representa uma matriz 

de ponderação espacial 𝑊. Neste estudo, usamos uma matriz do tipo Queen de primeira ordem. 
Já o diagnóstico da dependência espacial local pode ser realizado pelos Indicadores 

Locais de Análise Espacial (LISA) proposto por Anselin (1995), aplicados para avaliar 

categorias de associação espacial em clusters do tipo alto-alto, baixo-baixo, em que o padrão 

de pobreza das microrregiões vizinhas é homogêneo, ou em clusters alto-baixo e baixo-alto, em 

que o padrão de pobreza no vizinho tem comportamento oposto ao da microrregião em 

consideração, ou seja, heterogêneo. 
 

3.3. Modelos de regressão espacial 
 

No contexto dos modelos de regressão, mecanismos ou especificidades locais podem 

gerar padrões de heterogeneidade espacial que implicam em dependência espacial. Conforme 

Anselin (2000), a dependência espacial indica que o valor de uma variável em um determinado 

local se relaciona com o valor dessa variável em outros locais. Caso esse processo não seja 

tratado na especificação do modelo de regressão, ocorre instabilidade estrutural tanto na forma 

de variâncias de erros não constantes (heterocedasticidade) quanto nas estimativas dos 

coeficientes de regressão (viés). 

A dependência espacial pode ser incorporada ao modelo de regressão linear por meio da 

inclusão de um regressor na forma de uma variável dependente defasada, sendo esta forma 

adequada, quando o interesse é avaliar a intensidade da interação espacial, ou seja, quando uma 

mudança nas características das regiões vizinhas podem levar a mudanças na variável 

dependente na região de estudo, que também afetam a variável dependente das regiões vizinhas 

(Anselin, 2000; LeSage e Pace, 2010). O modelo de defasagem espacial ou modelo 

autorregressivo espacial SAR (Spatial Autogressive Model) pode ser expresso por: 

 

𝑦 =  𝜌𝑊𝑦 + 𝑋𝛽 +  𝜀                         (3) 
 

onde 𝑦 contém o vetor 𝑛𝑥1 das variáveis dependentes, 𝜌 denota o coeficiente autorregressivo 

espacial, demonstrando a intensidade da dependência espacial (LeSage, 2008), 𝑊𝑦 representa 

a defasagem espacial da variável dependente, que pode ser interpretada como uma média 

ponderada dos vizinhos, 𝑋 a matriz das variáveis explicativas e W é uma matriz de ponderação 

espacial. Se 𝜌 assume valor positivo e maior que zero isso indica que um alto valor de 𝑦 nas 

regiões vizinhas aumenta o valor de 𝑦 na região em consideração. (Almeida, 2012 e Anselin, 

2001). 

A matriz 𝑊 pode ser construída de acordo com o critério de contiguidade, considerando 
que duas regiões são vizinhas se possuem uma fronteira física comum. Desse modo, pode ser 

utilizado o critério de contiguidade a matriz Queen, em que os vizinhos são definidos como 

unidades espaciais que compartilham as bordas e os vértices (Anselin e Rey, 2014). Neste artigo 

será utilizada a matriz Queen de primeira ordem. Com a matriz 𝑊 é possível obter as defasagens 
espaciais, como médias ponderadas das variáveis aleatórias nos locais vizinhos (Anselin, 2003). 

De outro modo, a dependência espacial pode ser incorporada ao modelo de regressão 

linear por meio da estrutura de erro, quando há interesse de corrigir uma potencial influência 

de autocorrelação espacial manifestada no termo de erro (Anselin, 2001). O modelo de erro 

espacial (SEM – Spatial Error Model) pode ser expresso por: 

 

𝑦 =  𝛼 +  𝛽𝑋 + 𝑣                         (4) 



𝑣 =  𝜆𝑊𝑣 +  𝜀 
 

onde 𝑦, 𝛽, 𝑋 e 𝑊 são como no modelo anterior e 𝜆 representa o coeficiente do erro 
autorregressivo espacial, em que os erros observados são uma média dos erros das regiões 

vizinhas (Almeida, 2012). 

A versão dos modelos espaciais que incorpora simultaneamente as especificações 

anteriores é denominada modelo de defasagem espacial com erro autoregressivo espacial 

(modelo SAC). O modelo SAC pode ser expresso por: 

 

𝑦 =  𝜌𝑊𝑦 + 𝑋𝛽 +  𝑣                         (5) 

𝑣 =  𝜆𝑊𝑣 +  𝜀 
 

Outra especificação dos modelos espaciais é o modelo de Durbin espacial, ou modelo 

SDM (Spatial Durbin Model), que inclui defasagens espaciais das variáveis explicativas, bem 

como da variável dependente, com a motivação de tratar variáveis omitidas espacialmente 

correlacionadas com as variáveis explicativas (LeSage e Pace, 2009). O modelo SDM pode ser 

expresso por: 

 

𝑦 =  𝜌𝑊𝑦 + 𝑋𝛽 + 𝑊𝑋𝜃 +  𝜀            (6) 
 

Dois métodos de estimação alternativos podem ser utilizados para estimar modelos que 

incluem a interação espacial: i) Máxima Verossimilhança (ML); ou 2) Variáveis Instrumentais 

ou Método generalizado de momentos (GMM). O método de Mínimos Quadrados Ordinários 

(MQO) não é apropriado pois pode conduzir viés e inconsistência no caso do modelo SAR ou 

ineficiência no caso do modelo SEM (LeSage e Pace, 2010; Almeida, 2012). Neste artigo foram 

utilizados os estimadores IV/GMM. Segundo Elhorst (2010), uma das vantagens dos 

estimadores IV/GMM é que eles não se baseiam na suposição de normalidade dos erros. 

Desta forma, são descritos a seguir os métodos de estimação: 

 

A) Mínimos quadrados em dois estágios (MQ2E) na presença de regressores endógenos: 

  

No caso do modelo SAR a utilização de 𝑊𝑦 equivale a introdução de uma variável 
endógena em um sistema de equações simultâneas (Anselin, 1992). Sendo assim, a estimação 

por MQ2E consiste em utilizar uma variável instrumental para 𝑊𝑦, que conforme sugerido por 

Kelijian e Prucha (1998) podem ser as defasagens espaciais das variáveis exógenas 

(𝑊𝑋 𝑜𝑢 𝑊2𝑋 ). 
O mesmo ocorre para o modelo SDM, porém os instrumentos utilizados deverão 

ser 𝑊2𝑋 , uma vez que o modelo já contém 𝑋 e 𝑊𝑋 na equação. (Elhorst, 2010 e 

Almeida,2012). 

 

B) Método Generalizado de Momentos de Kelijian e Prucha:  
 

No caso do modelo SEM, com a utilização de 𝑊𝑣, a estratégia de estimação consiste em 

duas etapas. Primeiro estima-se o modelo MQO para obter o parâmetro espacial 𝜆. Em seguida, 

segue-se para obter uma estimativa eficiente para 𝜆. Este é o método empregado para estimar 

um modelo de erro espacial com variáveis explicativas endógenas considerando o Método 

Generalizado de Momentos de Kelijian e Prucha. (Chasco, 2012 e Almeida, 2012). No caso do 

modelo SAC, o mesmo estimador pode ser utilizado, com a diferença que é obtido segundo 

quatro passos, estimando-se inicialmente o modelo de defasagem espacial por MQ2E (Elhorst, 

2010). 



3.3.1 Testes e seleção do modelo 
 

Para o diagnóstico da autocorrelação espacial, o teste mais comumente utilizado é a 

estatística I de Moran nos resíduos do modelo de regressão, sob a hipótese nula que os resíduos 

da regressão são distribuídos aleatoriamente. No caso de rejeição da hipótese nula obtém-se que 

os resíduos são correlacionados espacialmente. Contudo, o teste não indica que tipo de 

autocorrelação espacial é predominante. 

 Ainda para análise dos resíduos do modelo convencional é necessário adotar os testes: 

de número de condição de multicolinearidade, Jarque-Bera, Breusch-Pagan, Koenker-Bassett e 

White. O primeiro, segundo Anselin (2004) é um diagnóstico para sugerir problemas com a 

estabilidade dos resultados da regressão devido a multicolinearidade, sendo que um indicador 

acima de 30 sugere problemas. O teste Jarque-Bera avalia normalidade dos resíduos, sob a 

hipótese nula de normalidade, e os testes Breusch-Pagan, Koenker-Bassett e White detectam a 

variância não constante dos erros ou erros heterocedásticos, sob a hipótese nula de 

homocedasticidade. (Anselin, 2004). 

 A seguir foram utilizados os testes de multiplicador de Lagrange (LM), clássico e 

robusto, que permitem distinguir entre a dependência espacial no erro ou na variável 

dependente, conforme Anselin (2000) e Golgher (2015).  O teste LM clássico para a defasem 

espacial e erro espacial comparam, respectivamente, o modelo MQO ao modelo SAR e SEM, 

sob as respectivas hipóteses nulas: 𝐻0: 𝜌 = 0, assumindo que 𝜆 = 0 e 𝐻0: 𝜆 = 0, assumindo 

que 𝜌 = 0. Dessa forma, no caso da rejeição da hipótese nula, a escolha deverá ser pelo modelo 
SAR no primeiro caso, e caso contrário, pelo modelo SEM.  

 O teste de Anselin-Kelejian, considerando a estimação IV/GMM, permite avaliar a 

presença de correlação espacial remanescente após a estimação dos modelos SAR e SDM (lag 

espacial), sob a hipótese nula de aleatoriedade espacial dos resíduos. (Chasco, 2013). 

Em relação à escolha entre os modelos espaciais, Elhorst (2010) destaca a dúvida entre 

muitos estudos, ao utilizar a abordagem específica para geral, proposta por Anselin e Rey 

(1991) e Florax e Folmer (1992), tendo como ponto de partida o modelo MQO, e ao utilizar a 

estratégia geral para específica proposta por Hendry-1979 (appud Florax et al., 2002), partindo 

de um modelo do fator comum espacial. LeSage e Pace (2009) argumentam que o modelo SDM 

é o melhor ponto de partida. 

A abordagem geral para específica consiste em: 1) estimar o modelo do fator comum; 

2) checar a restrição do fator comum por meio do teste de razão de máxima verossimilhança; 

3) se 2 não é rejeitada, opta-se pelo passo 5, caso contrário segue ao passo 4; 4) estima-se o 

modelo SAR e testa a significância de 𝜌, que se significativo faz a escolha recair sob o modelo 

SAR; 5) estima-se o modelo SEM e testa a significância de 𝜆, que se for significativo aponta 

para a escolha do modelo SEM (Florax, et al 2002). 

Adicionalmente, Almeida (2012) destaca que o seguinte procedimento também pode ser 

seguido: 1) estima-se o modelo MQO; 2) testa a correlação dos resíduos; 3) se não houver 

evidencias de autocorrelação espacial opta-se pelo MQO, caso contrário segue para o próximo 

passo; 4) estimam-se diversos modelos: SAR, SEM, SAC, SDM; 5) a seleção recai sob o 

modelo que não apresentar autocorrelação espacial nos resíduos e seleciona-se o modelo com 

o menor critério de informação. 

 

4 RESULTADOS 
 

4.1 AEDE 
 

Na Figura 1 são apresentadas as distribuições espaciais do percentual de pobreza para 

as microrregiões brasileiras nos anos de 2000 e 2010, respectivamente. Para o ano de 2000 é 



possível observar que os percentuais mais elevados concentram-se nas microrregiões do Norte 

e Nordeste. Para o ano de 2010 a concentração do percentual de pobreza se mantem em maior 

intensidade para o Norte e Nordeste, mas também pode ser observada a redução do percentual 

de pobreza comparativamente a 2000, uma vez que este percentual reduziu de 27,9% para 

15,2% de 2000 para 2010 no Brasil, considerando os dados do Atlas do Desenvolvimento 

Humano no Brasil. 

Para avaliar se o percentual de pobreza apresenta correlação espacial a Tabela 2 a seguir, 

demonstra a estatística global de I de Moran para o percentual de pobreza em 2000 e 2010, 

confirmando a presença de autocorrelação positiva do percentual de pobreza para os dois 

períodos, o que significa dizer que municípios com altos (baixos) percentuais de pobreza, são 

vizinhos de municípios com altos (baixos) percentuais de pobreza.  

Para avaliar a concentração espacial dos percentuais de pobreza, segundo clusters 

espaciais os mapas a seguir demonstram a análise LISA para 2000 e 2010. Na Figura 2 é 

possível observar que microrregiões com elevados percentuais de pobreza em 2000, também 

tinham vizinhos com elevados percentuais de pobreza, notadamente para a região Norte. Para 

as regiões Sul e Sudeste é possível observar que microrregiões de baixos percentuais de 

pobreza, também possuíam vizinhos de baixo percentual de pobreza. Além de outras 

microrregiões como Altamira, no Pará, com baixo percentual de pobreza, mas com vizinhos de 

elevado percentual de pobreza. 

Em 2010, há uma redução no percentual de pobreza tornando algumas microrregiões 

mais semelhantes, sendo assim o perfil alto-alto se eleva, bem como o perfil baixo-baixo, 

contudo com percentuais de pobreza menores. 

 
FIGURA 1 – PERCENTUAL DE POBREZA DAS MICRORREGIÕES BRASILEIRAS 2000 E 2010 

 
FONTE: Elaboração dos autores (2019). 

 

 

TABELA 2 – I DE MORAN PARA PERCENTUAL DE POBREZA 

Ano Valor p-valor 

2000 0,49 (0,0010)* 

2010 0,53 (0,0010)* 

FONTE: Elaboração dos autores (2019). 

NOTA: * Significante a 1%. Considera a matriz Queen. 

 

 

 

 



FIGURA 2 – MAPA DE CLUSTERS LISA PARA O PERCENTUAL DE POBREZA DAS MICRORREGIÕES 

 
FONTE: Elaboração dos autores (2019). 

 

4.2 Modelos de regressão espacial 
 

Nesta seção, são discutidos os resultados dos modelos estimados. Na tabela 3, a partir 

da análise dos resíduos da regressão realizada por MQO é possível observar: a ausência de 

problemas de multicolinearidade e heterocedasticidade e presença de erros não normais a partir 

do teste Jarque-Bera. 

 
TABELA 3 – DIAGNÓSTICO PARA OS RESÍDUOS DE MQO 

Teste Valor Probabilidade 

Condition number 5,568 - 

Jarque-Bera 68,165 (0,0000)* 

Breusch-Pagan 1,575 (0,6652) 

Koenker-Bassett 1,259 (0,7410) 

FONTE: Elaboração dos autores. 

NOTA: * Significante a 1%. 

 

A seguir, a Tabela 4 apresenta os testes para a dependência espacial realizados a partir 

do modelo MQO, revelando a presença de autocorrelação espacial nos resíduos por meio do I 

de Moran, demonstrando também por meio dos testes LM, clássico e robusto, a presença de 

autocorrelação espacial do tipo que se manifesta na variável dependente e no termo de erro, 

sendo ambos significativos tanto na versão clássica, quanto robusta. O teste na versão robusta 

indica uma leve preferência pelo modelo que incorpora a dependência espacial no erro. 

 
TABELA 4 - DIAGNÓSTICO DE DEPENDÊNCIA ESPACIAL 

Teste Valor Probabilidade 

Moran's I 28,03 (0,0000)* 

Lagrange Multiplier (lag) 766,56 (0,0000)* 

Robust LM (lag)   11,224 (0,0008)* 

Lagrange Multiplier (error) 766,91 (0,0000)* 

Robust LM (error)  11,62 (0,0007)* 

FONTE: Elaboração dos autores (2019). 

NOTA: * Significante a 1%. 

 



A tabela 5 apresenta os resultados das estimações por meio de MQO e IV/GMM dos 

modelos SAR, SEM, SAC e SDM e também as estatísticas de I de Moran sobre a autocorrelação 

espacial remanescente nos resíduos a fim de identificar o modelo adequado, conforme descrito 

pela abordagem de Almeida (2012) supracitada.2 Cabe observar que, na regressão por MQO, 

as estimativas de elasticidades para a agropecuária e indústria não se mostraram significativas, 

sendo que apenas o crescimento do setor serviços parece influenciar a redução da pobreza. 

Contudo, a evidência de dependência espacial no resíduos compromete a validade dos 

resultados do modelo MQO. 

Para todos os modelos espaciais, os coeficientes do crescimento setorial de 

agropecuária, indústria e serviços, ponderados pelas suas participações no crescimento 

agregado, foram significativos e apresentam sinais esperados conforme a literatura, como em 

Ferreira et al (2009). Contudo, ao avaliar o I de Moran dos resíduos, após a estimação dos 

modelos espaciais, é possível notar que apenas os modelos SAR e SAC conseguem eliminar 

totalmente a dependência espacial nos resíduos, dado a não rejeição da hipótese nula de 

aleatoriedade espacial. Dado que as estimativas das elasticidades são muito similares entre os 

dois modelos, seguindo um critério de parcimonialidade, optamos por analisar os resultados do 

modelo SAR. 

 

TABELA 5 – MODELOS ESPACIAIS 

Coeficientes MQO SAR SEM SAC SDM  

Constante -0,5533 -0,1023 -0,665 -0,1014 -0,0259 

 (0,0000)* (0,1365) (0,0000)* (0,0942)*** (0,7059) 

Agropecuária 0,1569  0,3352  0,4610 0,3603 0,4982 

 (0,3713) (0,0006)* (0,0000)* (0,0000)* (0,0000)* 

Indústria -0,1698 -0,1432 -0,1917 -0,1492 -0,1907 

 (0,2132) (0,0500)** (0,0097)* (0,0345)** (0,0080)* 

Serviços -1,0217 -0,4648 -0,4184 -0,4612 -0,3673 

 (0,0000)* (0,0005)* (0,0003)* (0,0017)* (0,0020)* 

𝜌  0,7627   0,7655 0,9211 
 

 (0,0000)*  (0,0000)* (0,0007)* 

𝜆   0,8157 -0,3633  

   (0,0000)* (0,0188)*  

W Agropecuária     -0,5630 

     (0,1771) 

W Indústria     0,2030 

     (0,5166) 

W Serviços     0,16713 

          (0,0000)* 

I de Moran 28,04 0,0206 0,7705 0,01842 0,1758 

 (0,0000)* (0,1600) (0,0100)** (0,1700) (0,0100)** 

Anselin-Kelejian    0,016    2,695 

  (  0,8981)   (0,1007) 

R-squared 0,0755     

Pseudo R-squared   0,7560 0,04  0,7560 0,767 

FONTE: Elaboração dos autores. 

NOTA: * Significante a 1%. ** Significante a 5%. *** Significante a 10%.  

 

                                                             
2 A abordagem geral para específica, descrita na seção 3.3.1, também foi testada, estimando-se inicialmente o 

modelo SDM, tendo como resultado a rejeição da hipótese nula para o teste de razão de máxima verossimilhança, 

de forma que escolha também apontada para o modelo SAR. Contudo, as estimativas não serão aqui apresentadas, 

considerando que o método de estimação utilizado foi o GMM, e que o teste de razão de máxima verossimilhança 

é para o método de Máxima Verossimilhança. 



Os resultados do modelo SAR indicam que as mudanças no crescimento setorial de 

agropecuária, indústria e serviços em uma microrregião em particular relacionam-se com a 

variação da pobreza, sendo que os efeitos tendem a se difundir através do sistema de 

microrregiões por meio da intensidade da autocorrelação espacial captada no coeficiente 𝜌. 

Contudo, os resultados das elasticidades apontam para uma relação diferenciada com respeito 

ao papel de cada setor.  

O crescimento setorial no setor de serviços revelou a maior contribuição para redução 

da pobreza no período considerado, com coeficiente de -0,46, significativo a 1%. Em seguida, 

o crescimento setorial na indústria revelou contribuição em menor magnitude para redução da 

pobreza, com coeficiente significativo de -0,14. Entretanto, o crescimento setorial da 

agropecuária apresentou coeficiente positivo de 0,33, demonstrando que o crescimento desta 

atividade contribuiu para aumentar a pobreza no período analisado. 

Esses resultados diferenciados podem estar relacionados com características estruturais 

específicas da dinâmica setorial. O resultado para o setor de serviços mostra a capacidade 

inclusiva de seu crescimento. Essa capacidade está relacionada diretamente ao tipo de mão de 

obra absorvida pelo setor e ao crescimento principalmente de serviços prestados às famílias 

durante o período de análise, com crescimento de 121% no valor adicionado bruto, segundo o 

IBGE, favorecendo a absorção de indivíduos de baixa qualificação, o que consequentemente 

contribuiu para a redução dos níveis regionais de pobreza. 

Por sua vez, o crescimento da agropecuária mostrou-se no extremo oposto, com 

capacidade para aprofundar os níveis de pobreza. Considerando que a mão de obra é o principal 

fator que as famílias pobres podem ofertar e muitas vezes esse fator possui baixa qualificação, 

Loaysa e Raddatz (2010) argumentam que a agricultura poderia trazer efeitos para redução da 

pobreza no caso em que o sistema produtivo da agropecuária ocorre com elevada intensidade 

de trabalho. Contudo, no período analisado, o crescimento da agropecuária, notadamente no 

segmento agrícola, foi fortemente condicionado pelas commodities agrícolas cuja produção se 

faz em larga escala, como no caso da soja, por exemplo, em que o processo de mecanização é 

acentuado. 

Argumento semelhante é válido em relação aos resultados da indústria, explicando a 

baixa magnitude do coeficiente. É possível verificar que determinadas atividades, como a 

indústria de mineração, não empregam intensivamente mão de obra. Desta forma, considerando 

os resultados de Thorbecke e Jung (1996) e Loaysa e Raddatz (2010) uma estratégia para buscar 

a redução da pobreza seria elevar o capital humano dos pobres para permitir a participação em 

atividades não somente intensivas em trabalho. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Este estudo investigou a contribuição do padrão do crescimento setorial para a redução 

da pobreza nas microrregiões brasileiras nos anos de 2000 e 2010, considerando a utilização de 

modelos econométricos espaciais para incorporar a interação espacial da pobreza. A presença 

de dependência espacial nos resíduos da regressão MQO indicou que, de fato, os modelos 

espaciais são mais apropriados, ou seja, as estimativas de elasticidades do crescimento setorial 

se mostraram viesadas e ineficientes na ausência de tratamento para o problema de dependência 

espacial. 

Conforme os resultados das regressões espaciais, em particular para o modelo SAR, 

verificou-se que o crescimento setorial no setor de serviços gerou o maior efeito de redução da 

pobreza do período, seguido, em menor magnitude, pelo crescimento setorial na indústria. O 

crescimento setorial na agropecuária, por outro lado, revelou contribuição para o aumento da 

pobreza. Os resultados encontrados possuem aderência com a literatura nacional e 

internacional. 



Deve-se salientar que o período analisado compreende um período de expansão 

econômica cuja dinâmica foi influenciada fortemente por estímulos de demanda externos e 

internos. No caso das forças externas, as atividades produtoras de commodities agrícolas e 

energéticas exerceram maior força sobre o crescimento setorial da agricultura e da indústria 

extrativa. Como os segmentos impulsionados tendem a ser menos intensivos em mão de obra, 

notadamente mão de obra com baixa qualificação, tal aspecto pode estar relacionado com a 

elasticidade positiva do setor agropecuária e elasticidade baixa, embora negativa, do setor 

industrial. No caso das forças internas, o período foi caracterizado por um processo de melhoria 

da distribuição de renda que favoreceu crescimento de atividades de serviços mais intensivas 

em trabalho, o que parece ter contribuído relativamente mais para a redução da pobreza. 

Os resultados aqui obtidos evidenciam que a composição setorial do crescimento 

econômico foi relevante para a redução da pobreza, de modo que aspectos setoriais ligados a 

capacidade de absorção de mão de obra deve ser um elemento a ser considerado pelas políticas 

dirigidas para a redução da pobreza. Adicionalmente, a heterogeneidade observada para as 

estimativas das elasticidades do crescimento setorial implica ainda que aspectos regionais 

devem ser também considerados na medida em que é bem conhecido que a distribuição espacial 

das atividades produtivas no Brasil é também bastante heterógena. Esses aspectos podem ser 

aprofundados nos estudos futuros. 
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