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Resumo: O objetivo desse artigo é analisar as inter-relações entre pobreza, desigualdade e o 

crescimento nas mesorregiões mineiras, nos anos 2000 e 2010. Em específico, investigar o 

comportamento da pobreza em relação aos componentes: crescimento e redistribuição. Para 

tanto, será feita a decomposição temporal e espacial, seguindo a metodologia proposta por 

Shapley (1999). Utilizam-se dados dos censos de 2000 e 2010. A proporção de pobres é 

estimada pelo índice de pobreza de Foster, Greer e Thorbeck (1984), adotando a linha de 

pobreza oficial do governo federal de R$ 140,00 (pobres) e R$ 70,00 (extremamente pobres). 

Os resultados da análise temporal apresentaram redução expressiva da pobreza e extrema 

pobreza, tal conclusão é atribuída tanto aos efeitos da variação da renda média quanto a 

redução da concentração de renda. A análise da decomposição espacial mostra mudanças 

entre as mesorregiões, nota-se que a redução nas áreas mais pobres é atribuída ao efeito 

crescimento, enquanto as localizadas na porção sul do estado têm como determinante 

imediato o efeito redistribuição.   
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Abstract: The objective of this article is to analyze the interrelationships between poverty, 

inequality and growth in the mesoregions of Minas Gerais, in the years 2000 and 2010. 

Specifically, investigate the behavior of poverty in relation to the components: growth and 

redistribution. For this, the temporal and spatial decomposition will be done, following the 

methodology proposed by Shapley (1999). Data from the 2000 and 2010 censuses are used. 

The proportion of poor people is estimated by the Foster, Greer and Thorbeck (1984) poverty 

index, adopting the federal government's official poverty line of R$ 140.00 (poor) and R$ 

70,00 (Extremely poor). The results of the temporal analysis showed a significant drop in 

poverty and extreme poverty, and this conclusion is attributed both to the effects of the 

variation of the average income and to the reduction of income concentration. The analysis of 

the spatial decomposition shows changes between the mesoregions, it is noted that the 

reduction in the poorest areas is attributed to the growth effect, while those located in the 

southern portion of the state have as immediate determinant the redistribution effect. 
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1. Introdução 

A literatura sobre pobreza busca compreender os principais determinantes desse 

fenômeno, sobretudo, as questões relacionadas ao âmbito regional. E em se tratando de renda, 

observa-se uma disparidade que compromete o bem-estar daqueles privados da mesma, 

consequentemente, em momentos de crescimento, esses indivíduos não são beneficiados.  

No Brasil, a questão da desigualdade de renda sempre esteve interligada aos altos 

níveis de pobreza (ROCHA, 2013). Esse grave problema tem raízes históricas, desde a 

colônia o país apresentava um grande contingente de pessoas que não possuíam o mínimo 
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para suprir suas necessidades mínimas, viviam em situação de miséria. A partir daí, esse 

fenômeno tem se mantido em um alto patamar (SANTOS, VIEIRA, 2016). 

Em Minas Gerais, há uma heterogeneidade em termos de desenvolvimento econômico, 

o que contribui para as disparidades regionais presentes no estado. Uma das formas de 

comprovar este fato se encontra na participação de suas mesorregiões no Produto Interno 

Bruto (PIB) de 2010. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e estatística 

(IBGE)4, a região metropolitana de Belo Horizonte concentra 45% do produto estadual, 

seguida pelas regiões do Triângulo Mineiro/ Alto Parnaíba; Sul/ Sudoeste de Minas; Zona da 

Mata e Vale do Rio Doce, as quais conjuntamente produzem 40% do PIB do estado. 

Enquanto, Vale do Mucuri; Jequitinhonha; Central Mineira e Noroeste de Minas são as 

regiões com menor participação no produto mineiro. 

Essa dissemelhança no estado é resultado da coexistência de regiões modernas e 

localidades estagnadas, que não fornecem as condições mínimas de desenvolvimento para sua 

população (QUEIROZ, 2011). Como reforça, Araújo (2007), historicamente as mesorregiões 

Norte de Minas, Vale do Mucuri e do Jequitinhonha são consideradas bolsões crônicos de 

pobreza. Ademais, o estado apresenta o maior nível de concentração de renda entre seus pares 

das regiões Sul e Sudeste.  

Nesse contexto, o presente estudo tem como objetivo analisar as inter-relações entre a 

tríade: pobreza, desigualdade e o crescimento nas mesorregiões mineiras, nos anos 2000 e 

20105. E, em específico, investigar o comportamento da pobreza em relação ao crescimento 

econômico e desigualdade de renda.  

Diante de tais características, ao analisar a pobreza entre as doze mesorregiões 

mineiras, o trabalho propõe a seguinte questão: Dado que a variação da pobreza é explicada 

pelo crescimento econômico e distribuição de renda, qual desses macrodeterminantes causou 

maior impacto nos indicadores desse fenômeno em um estado com realidades tão diferentes? 

Parte-se da hipótese de que o comportamento temporal e espacial da pobreza nas 

mesorregiões é decorrente do comportamento da renda e desigualdade de renda inter-regional. 

De modo que, nenhum desses fatores assume papel majoritário no presente estudo. 

Dessa forma, trabalhos sobre pobreza direcionados as mesorregiões mineiras permitem 

obter informações valiosas, que auxiliam os policymakers na tomada de decisões. Por 

intermédio da separação dos efeitos de crescimento e distribuição de renda, pode-se testar a 

eficácia de políticas redistributivas e/ou de aumento na renda que visem reduzir a pobreza. Os 

objetivos do trabalho também são justificados pelo período de análise (2000 – 2010). O 

período em questão foi marcado, principalmente, por grandes transformações 

socioeconômicas no que se refere à crescimento econômico e a redução da pobreza. Assim, a 

identificação dessas disparidades regionais possibilita uma atuação prioritária nos locais mais 

afetados pela pobreza. 

O artigo está dividido em seis seções (considerando esta). A segunda seção é uma 

revisão de literatura sobre a relação triangular pobreza-desigualdade-crescimento. A terceira é 

uma caracterização das mesorregiões do estado. A quarta descreve os aspectos metodológicos, 

assim como os dados utilizados neste trabalho. A quinta seção corresponde a análise 

descritiva da renda média e índice de Gini, além de apresentar os resultados de decomposição 

temporal e espacial. Por fim, a última seção, resume as principais conclusões do estudo.  

 

2. Referencial Teórico 

2.1 A tríade: pobreza, desigualdade e crescimento 
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Para os economistas, a relação entre pobreza-desigualdade-crescimento sempre esteve 

ligada a ideia de desenvolvimento. A “ponta” dessa relação (pobreza) é um fenômeno 

complexo, problema que acompanha a história (SHWARTZMAN,2007). Dessa forma, a 

pobreza não possui uma conceituação única, contudo, podemos associá-la a situações de 

privação em que os indivíduos não conseguem suprir suas necessidades básicas, estabelecidas 

de acordo com seu contexto histórico (BARROS, HENRIQUES, MENDONÇA, 2001). 

Na literatura, esse fenômeno é dividido em duas abordagens: multidimensional e 

unidimensional. A primeira compreende diferentes privações, ela leva em conta o acesso a 

bens, serviços e direitos.  “Um indicador de pobreza com estas características pode ser 

chamado relativo subjetivo por que considera o sentimento de pobreza percebido pelos 

indivíduos e tende a avaliar a situação dos cidadãos numa sociedade específica” (LOPES, 

2003, p.15). A segunda forma limita o conceito de pobreza a privação da renda, dentre suas 

qualidades, em relação à anterior, estão a fácil operacionalização e objetividade dos 

resultados. Além da capacidade de comparação entre países, dado que a visão 

multidimensional depende de aspectos subjetivos.  

A visão unidimensional, adotada neste estudo, considera que a pobreza é explicada, na 

maioria dos casos, por alterações na renda média (crescimento) e na desigualdade de renda 

(distribuição). Em seu estudo6, Bourguignon (2004) trata essa questão por meio de uma 

representação triangular (Figura 1). Nela a pobreza é resultante das variações nos níveis de 

crescimento e desigualdade, sua utilização permite direcionar as políticas de combate à 

pobreza de forma que seus impactos incidam sobre os principais macrodeterminantes da 

pobreza em uma proporção adequada (SOUZA, 2019).  

 

Figura 1 – Tríade – pobreza-crescimento-desigualdade 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria com base no trabalho de Bourguignon (2004). 

 

A relação entre pobreza e crescimento começa a ser discutida em 1955, ano em que o 

artigo de Kuznets, intitulado: “Economic Growth and Income Inequality”, foi publicado. Sua 

hipótese do ficou conhecida como “U invertido”, segundo o autor, no estágio inicial de 

desenvolvimento econômico a desigualdade aumentaria, devido a transição da economia rural 

para a industrialização, promovendo um diferencial de rendimentos. Assim, quando o setor 

mais produtivo detivesse a maior parcela dos trabalhadores, a desigualdade passaria a 

diminuir, por conta dos ganhos de produtividade. 

Diante de tal hipótese foram realizados diversos estudos empíricos para validar essa 

relação, tanto no âmbito internacional, (BARRO, 2000; PARTRIDGE, 2005), quanto no 

nacional, (BAGOLIN ET AL., 2003; BARRETO, JORGE NETO, TEBALDI, 2001; 

JACINTO, TEJADA, 2004; SALVATO ET AL., 2006). Entretanto, estes trabalhos não 
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estabelecem um consenso sobre o assunto. Em alguns casos, a relação proposta por Kuznets é 

observada apenas no curto prazo. 

 Mais recentemente, os estudos partem da premissa de que o crescimento econômico 

induziria a diminuição da pobreza. Hoffman (2005) demonstrou em seu trabalho para o 

Brasil, o comportamento da elasticidade da pobreza perante o crescimento da renda per 

capita, onde conclui que o aumento de 1% na renda resulta na redução de 0,84% na proporção 

de pobres. Em discordância, tem-se a ideia de que a pobreza no país é derivada, em sua 

maioria, por problemas relacionados a desigualdade de renda e não relacionados a escassez de 

recursos (BARROS et al., 2001; ROCHA, 2006).  

Com objetivo de distinguir e mensurar os componentes de crescimento e 

redistribuição, Datt e Ravallion (1992) apresentaram seu estudo sobre decomposição da 

pobreza na Índia e Brasil, ele é considerado um importante marco dentro dessa metodologia. 

Marinho e Soares (2003) utilizam essa decomposição para os 26 estados brasileiros de 1985 a 

1999. Eles constatam que na maioria dos estados a variação da renda média foi a principal 

responsável pela redução da pobreza 

Em específico, considerando o mesmo recorte geográfico, Araújo (2007) utilizou a 

decomposição de Shapley, proposta por Shorrocks (1999), para analisar a pobreza nas 

mesorregiões de Minas Gerais de 1970 a 2000. Mostrou que o componente crescimento foi o 

principal determinante para a redução da pobreza no período, sendo ele pró-pobre, pró-rico e 

diverso, entre as décadas. E, concluiu que os índices de pobreza são mais elevados nas 

mesorregiões que apresentam renda menor. 

A principal vantagem dessa aplicação está na sua capacidade de lidar com qualquer 

tipo de exercício, além da propriedade aditiva, que garante uma decomposição exata 

(Shorrocks, 1999). De maneira oposta, Muller (2008, p.3) questiona essa aditividade: […] 

“the zero residual is not a good criterion to identify optimal decomposition methods. The 

methods are much better understood if tied to the underlying integral approximations, where 

the presence of some residual due to approximation errors is natural”. 

De acordo com Souza (2019), os estudos envolvendo a interrelação da tríade pobreza-

crescimento-desigualdade são relevantes na literatura econômica, pois fornecem os indícios 

necessários para a formulação de medidas de pobreza. O referido autor ainda afirma que, 

apesar da evolução metodológica que permitiu a criação de novas abordagens, estas ainda se 

baseiam em uma relação triangular. 

 

3. Minas Gerais: caracterização das mesorregiões  

Minas Gerais é uma região central na dinâmica econômica do país, fazendo fronteira 

com outros importantes estados nesse quesito (Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, Bahia, 

Espírito Santo e Mato Grosso). Essa proximidade foi um importante facilitador para o 

desenvolvimento do estado, apesar da heterogeneidade persistente. Segundo o IBGE, o estado 

é dividido em 12 mesorregiões (Figura 2) e 66 microrregiões. Esse território abriga 853 

municípios, sendo a região Metropolitana de Belo Horizonte a mesorregião com o maior 

número de habitantes. Nota-se formas diversas de regionalização, desde áreas mais 

desenvolvidas até áreas com problemas estruturais que se assemelham ao Nordeste do país, 

caso da região Nordeste mineira. 

          Conforme a regionalização proposta pela Fundação Sistema Estadual de Análise de 

Dados (SEADE) para a Pesquisa da Atividade Econômica Regional – PAER (1998), as 12 

mesorregiões podem ser diferenciadas pelo tipo de atividade predominante em cada uma 

delas. Nesse sentido, identificam-se seis regiões: Metropolitana de Belo Horizonte; Vale do 

Rio Doce; Triângulo Mineiro; Sul-Sudoeste (Oeste de Minas); Sudeste de Minas (Campo das 

Vertentes e Zona da Mata); Centro-Norte do estado (Noroeste, Norte, Jequitinhonha, Vale do 

Mucuri. e Central Mineira). 



 

 

Figura 2 – Mesorregiões geográficas de Minas Gerais 

 
Fonte: Governo do Estado de Minas Gerais (2016). 

 

De acordo com a PAER (1998), as mesorregiões podem ser caracterizadas da seguinte 

forma: 

i.Metropolitana de Belo Horizonte: o centro econômico e administrativo do estado, a região se 

destaca na produção industrial, principalmente na indústria de transformação, mineração e 

construção civil. O setor terciário também tem relevância, graças aos efeitos da dinâmica 

industrial. O setor agropecuário não exerce influência na região. 

ii.Vale do Rio Doce: esta é região marcada por um contraste interno divide-se em uma área mais 

industrializada e outra estagnada. A primeira é conhecida como Vale do Aço, onde a 

produção siderúrgica promoveu o desenvolvimento econômico. A região mais estagnada está 

baseada na monocultura de eucalipto. Porém, a dinâmica do segmento citado está voltada à 

exportação, com isso os retornos do desenvolvimento foram menores que o esperado. 

iii.Triângulo Mineiro/ Alto Paranaíba: o crescimento da região está associado ao estado de São 

Paulo, sendo que há duas dinâmicas a serem consideradas. A primeira diz respeito à produção 

agrícola, pois o solo e clima local favorecem esse tipo de atividade. A segunda se refere ao 

Alto Paranaíba, onde o crescimento está ligado à modernização da agricultura e a 

industrialização. 

iv.Sul-Sudoeste: a região se destaca como a segunda em importância econômica do estado. 

Durante muitos anos, o crescimento se esteve baseado no café. Entretanto, recentemente o Sul 

tem chamado a atenção de diversas empresas, um dos motivos está na sua localização com 

fácil acesso ao Rio de Janeiro, São Paulo e restante do estado. Destaca-se o Vale da eletrônica 

em Santa Rita do Sapucaí, município que faz parte do polo tecnológico do Sul de Minas, 

abrigando diversas empresas voltadas ao ramo eletrônico. A mesorregião Oeste se assemelha, 

em termos de estrutura econômica, à Região Metropolitana de Belo Horizonte. A indústria de 

alimentos e bebidas é uma das principais atividades da região e a microrregião com maior 

importância é Divinópolis, cujo parque industrial é voltado à siderurgia e têxtil. 

v.Sudeste de Minas: as mesorregiões Zona da Mata e Campo das Vertentes têm como principais 

atividades a agropecuária e a indústria. Por conter características únicas, a microrregião de 



Juiz de Fora deve ser analisada separadamente, pois possui melhor infraestrutura urbana, mão 

de obra qualificada e um distrito industrial.  

vi.Centro-Norte: esta região compreende as mesorregiões de expressão econômica menor em 

comparação às demais. No Noroeste de Minas, predomina a atividade agropecuária, sendo 

que, recentemente, o desenvolvimento tem se dado em razão das indústrias de grande porte 

nas áreas de extração mineral e siderurgia.  

As regiões do Jequitinhonha, Vale do Mucuri e Norte são consideradas 

economicamente estagnadas, sendo as duas primeiras as mais pobres do estado e o setor 

industrial quase inexistente. No Norte, destacam-se as atividades de pecuária e agricultura de 

subsistência, sendo que as indústrias da região estão estritamente ligadas as essas atividades. 

 

4. Metodologia 

No estudo de pobreza, pode-se usar diferentes medidas de análise. Neste trabalho, a 

pobreza será caracterizada por intermédio de uma combinação de métodos. Em primeiro 

lugar, são apresentadas as medidas de pobreza da família FGT, em especial a classe zero, a 

qual corresponde à proporção de pobres. Tal medida é apropriada, pois aponta quem são os 

indivíduos pobres e extremamente pobres dentro de determinado conjunto populacional. Em 

segundo, os resultados obtidos por essas medidas são utilizados como a base para as 

decomposições. Com isso, os efeitos de crescimento e redistribuição podem ser analisados 

separadamente.  

 

4.1 Medidas de pobreza FGT 

A medida de pobreza utilizada é o índice de Foster, Greer e Thorbecke (FGT), 

desenvolvido no estudo clássico 8. A família desses índices é calculada pela seguinte equação: 

  

 

FGT
∝

= (
1

n
) ∑ (

zp-y
i

zp

)

∝q

n=1

 (1) 

 

Na expressão (1), n representa o número de indivíduos de determinada região, q o 

número de indivíduos abaixo da linha de pobreza (Zp), 𝑦𝑖 a renda de um indivíduo i e α o grau 

de aversão à pobreza (0,1 ou 2). Quando α é igual a zero, a medida obtida é a proporção de 

pobres. Caso esta seja igual a um, a medida indica a intensidade da pobreza, e para valor igual 

a dois, a medida reflete a severidade da pobreza. Esse conjunto de indicadores cumpre com as 

principais propriedades9 de um indicador de pobreza, além disso, são aditivamente 

decomponíveis. 

De acordo com Araújo (2007), a escolha do indicador de pobreza deve ser feita com 

cautela, pois os resultados gerados pelas decomposições são sensíveis às variadas medidas. 

Dessa forma, a escolha da intensidade (1) ou severidade (2) frente à proporção de pobres (0) 

coloca a desigualdade como principal efeito para explicar a variação dos pobres, ou seja, a 

componente redistribuição passa a ter maior peso na análise. Diante disso, esse estudo utiliza 

como parâmetro a proporção de pobres (0), descrita pela equação (2). Na qual, q é o número 

de indivíduos abaixo da linha de pobreza e n representa o número de indivíduos de 

determinada região. 
 

 FGT
0
= 

q

n
 (2) 
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4.2 Decomposição de Shapley 

 A análise dos determinantes da pobreza nas mesorregiões mineiras é feita por meio da 

metodologia proposta por Shorrocks (1999), baseada no Valor de Shapley. Segundo Carneiro 

et al (2016), esse valor é proveniente da Teoria dos Jogos Cooperativos, e permite captar os 

desvios dos níveis de pobreza atribuídos a três fontes: renda média per capita, desigualdade e 

linha de pobreza. O indicador de pobreza é determinado da seguinte forma: 

 

 𝑃 = 𝑃(𝐿, 𝜇, 𝑧)   (3) 

 

Nessa equação, L representa a desigualdade de renda, 𝜇 é a renda per capita e z mostra 

a linha de pobreza adotada. Por meio da identidade acima, fixando a linha de pobreza e sua 

variação ao longo do tempo (t = 1,2), pode-se medir o impacto do componente crescimento, 

𝐺 (1,2) =  
𝜇1

𝜇2
⁄ − 1 , e do componente redistribuição, 𝑅(1,2) =  𝐿2 − 𝐿1 na relação de 

variação do indicador de pobreza, ∆𝑃 =  𝑃1 − 𝑃2. Essa variação é expressa pela seguinte 

equação: 

 

∆𝑃 = 𝑃(𝜇2, 𝐿2) − 𝑃(𝜇1, 𝐿1) = 𝑃(𝜇1(1 + 𝐺), 𝐿1 + 𝑅) − 𝑃(𝜇1, 𝐿1) = 𝐹 (𝐺, 𝑅)               (4) 

  

 Portanto, tal mudança na decomposição de Shapley é determinada pelos valores 

médios obtidos nas variações dos componentes crescimento e redistribuição. No primeiro 

caso, 𝐶𝐺
𝑆 (crescimento), os efeitos sobre a pobreza se devem às variações da renda média, 

mantendo-se a distribuição de renda constante (expressão 5). O segundo, 𝐶𝑅
𝑆 (redistribuição), 

considera que tais efeitos se devem às alterações na distribuição, mantendo-se a renda média 

inalterada (expressão 6): 

 

𝐶𝐺
𝑆  =  

1

2
 [ 𝑃(𝜇2, 𝐿2) −  𝑃(𝜇1, 𝐿2) +  𝑃(𝜇2, 𝐿1) −  𝑃(𝜇1, 𝐿1)]                                                      (5) 

𝐶𝑅
𝑆  =  

1

2
 [ 𝑃(𝜇1, 𝐿2) −  𝑃(𝜇1, 𝐿1) +  𝑃(𝜇2, 𝐿2) −  𝑃(𝜇2, 𝐿1)]                                                      (6) 

 

 Conforme apontam Carneiro et al (2016), essa técnica de decomposição é sempre 

exata, não apresenta ruído e os fatores são tratados de forma simétrica. Assim, a variação total 

é explicada pela soma dos componentes das equações (5) e (6), como mostra a equação a 

seguir: 

 

 ∆𝑃 =  𝐶𝐺
𝑆 +  𝐶𝑅

𝑆 (7) 

 

Para compreender a variação da pobreza nas mesorregiões do estado de Minas Gerais, 

foram utilizados os microdados dos últimos censos demográficos brasileiros (2000 e 2010). 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2019), o censo é a 

principal fonte de referência para o conhecimento das condições de vida da população em 

todo o país, tendo como unidade de coleta a pessoa residente na data de referência. 

 

5. Análise e Discussão dos Resultados 
5.1 Análise descritiva da pobreza: proporção, Gini e rendimento médio 

No presente estudo, a pobreza é investigada pela ótica da privação da renda. Para o 

cálculo das decomposições foi utilizado o índice unidimensional FGT, em específico, a 

proporção de pobres (Tabela 1). Em 2010, utilizou-se as linhas de pobreza oficias do governo, 



as quais consideram os valores de R$ 140,00 para os indivíduos pobres e R$ 70,00 para 

aqueles extremamente pobres. Por intermédio do Índice Nacional de Preços ao consumidor 

(INPC), os mesmos valores foram estimados para o ano 2000. Assim, as novas linhas de 

pobreza correspondem à R$ 71,26 e R$ 35,63, respectivamente. Ademais, a análise é 

direcionada às doze mesorregiões mineiras. 

 

Tabela 1 – Proporção (%) de indivíduos pobres (F0) - mesorregiões de Minas Gerais, 2000 e 

2010 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos respectivos censos/IBGE. 

 

Por meio da proporção, nota-se o quanto o estado é heterogêneo. Em 2000, as áreas 

mais pobres (Norte de Minas, Jequitinhonha e Vale do Mucuri) possuíam mais da metade de 

sua população vivendo abaixo da linha de pobreza, um valor alto, se comparado ao Triângulo 

Mineiro – Alto Paranaíba (13,8 %) , região com o menor número de indivíduos pobres.  

Entre os dois períodos censitários, observa-se drástica redução tanto da pobreza, 

quanto da extrema pobreza. Os valores absolutos apontam que essa diminuição atingiu todas 

as regiões, dado que o estado mineiro registrou a redução de 13,1% no número de pobres e de 

5,4%, considerando as pessoas extremamente pobres.  

O período analisado caracteriza esses resultados positivos. Nos anos 60, observou-se a 

ascensão da desigualdade brasileira, esta permaneceu estável entre 1970 e 2000. Contudo, o 

início dos anos 2000 é marcado pelo declínio da desigualdade (2001), o melhor resultado 

registrado em 25 anos. É razoável afirmar que essa década é a da redução da desigualdade de 

renda. Isso se deve  a um conjunto de acontecimentos: criação de programas sociais 

direcionados à erradicação da fome e pobreza, aumento do salário mínimo real e redução do 

desemprego (NERI et al, 2006). 

De 2001 até 2010, houve tendência de redução da desigualdade de renda, conforme 

aponta o índice de Gini (Tabela 2). Ademais, houve aumento da renda média, durante toda a 

década. Observa-se que, as mesorregiões mais pobres foram as mais beneficiadas. Esses 

acontecimentos são primordiais para explicar a diminuição expressiva da proporção de pobres 

no fim do período. 

 

 

Mesorregiões 
2000 2010 

Pobreza Extrema Pobreza Pobreza Extrema Pobreza 

Noroeste de Minas 31,81 13,58 14,50 5,88 

Norte de Minas 52,67 28,56 27,64 12,15 

Jequitinhonha 57,73 31,43 32,16 14,96 

Vale do Mucuri 50,54 25,78 28,52 12,72 

Triângulo Mineiro - Alto Paranaíba 13,80 4,23 6,16 3,02 

Central Mineira 25,35 8,70 10,76 3,62 

Vale do Rio Doce 35,16 15,57 18,04 7,53 

Oeste de Minas 15,45 4,31 6,25 2,36 

Sul - Sudoeste de Minas 16,42 4,55 8,31 2,58 

Campo das Vertentes 25,78 8,81 11,86 3,71 

Zona da Mata 25,65 9,30 13,46 4,89 

Metropolitana de Belo Horizonte 19,46 7,23 8,93 4,01 

Minas Gerais 25,80 10,70 12,70 5,30 



Tabela 2 - Índice de Gini e renda média domiciliar per capita – Mesorregiões de Minas 

Gerais, 2000 – 2010 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos respectivos censos/IBGE. 

 

Desse modo, as transformações ocorridas entre os anos 2000 e 2010 ressaltam a 

importância de analisar a variação da pobreza de forma detalhada. A decomposição é uma 

resposta da magnitude dos efeitos do crescimento e redistribuição em relação a redução da 

pobreza. Portanto, esse método complementa os dados de renda média e Índice de Gini, 

expostos nesta subseção. 

 

5.2 Decomposição Temporal da Pobreza 

O estudo busca analisar a heterogeneidade mesorregional do estado de Minas Gerais, 

tanto em termos de distribuição de renda, quanto da pobreza, a fim de identificar os 

determinantes imediatos na explicação da pobreza, crescimento e redistribuição, ao longo da 

primeira década dos anos 2000. Para tanto, a decomposição de Shapley apresenta a variação 

da pobreza decorrente da média das variações nos componentes crescimento e redistribuição, 

conforme descrito na metodologia, ambos foram calculados bilateralmente para todo o 

período.  

O efeito crescimento (EC) pode ser traduzido como o impacto direto da renda média 

sobre a pobreza, desconsiderando-se alterações na desigualdade de renda. Já o efeito 

redistribuição (ED) demonstra a variação na pobreza explicada por mudanças na distribuição 

de renda, isolando esse impacto das variações de renda média. Por fim, a variação da pobreza 

(∆𝑃) é explicada pelo conjunto desses efeitos. 

Na presente análise, o sinal negativo no EC mostra que a redução da pobreza se deve 

ao aumento da renda média, ao passo que um sinal positivo indica que a diminuição da renda 

média aumentou o indicador de pobreza. Da mesma maneira, o sinal negativo do ED indica 

que a redução da pobreza foi acompanhada pela redução na desigualdade de renda, 

analogamente, um sinal positivo aponta que o aumento da concentração de renda provocou 

um aumento na medida de pobreza.     

Os resultados da decomposição da variação da pobreza nas mesorregiões mineiras 

apontam que não existe um componente predominante, pois, tanto o crescimento, quanto a 

redistribuição têm importância na explicação do comportamento da proporção de pobres. Isso 

vale para ambas as categorias de pobreza (Tabela 3). 

Mesorregiões 
2000 2010 

Gini Renda Média Gini Renda Média 

Noroeste de Minas 0,64 446,48 0,52 571,87 

Norte de Minas 0,63 261,83 0,55 407,70 

Jequitinhonha 0,62 225,31 0,53 344,31 

Vale do Mucuri 0,64 299,16 0,57 432,00 

Triângulo Mineiro - Alto Paranaíba 0,56 650,65 0,51 834,43 

Central Mineira 0,58 444,85 0,50 608,48 

Vale do Rio Doce 0,61 414,61 0,54 550,20 

Oeste de Minas 0,55 530,13 0,47 699,87 

Sul - Sudoeste de Minas 0,57 572,53 0,50 691,08 

Campo das Vertentes 0,58 467,58 0,54 670,09 

Zona da Mata 0,59 501,78 0,55 665,53 

Metropolitana de Belo Horizonte 0,62 699,36 0,59 960,71 

Minas Gerais 0,62 543,66 0,56 733,17 



 

Tabela 3 – Decomposição temporal da pobreza para as mesorregiões de Minas Gerais 

Nota I: ∆𝑃 = variação da pobreza; EC = efeito crescimento e ED = efeito redistribuição. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos respectivos censos/IBGE. 

 

Mesorregiões 

Proporção de Pobres (F0) 

Decomposição 
2000 2010 

Pobreza Extrema Pobreza 

Noroeste de Minas 

∆P -17,30 -7,70 

EC -7,06 -2,45 

ED -10,24 -5,25 

Norte de Minas 

∆P -25,03 -16,41 

EC -16,66 -9,01 

ED -8,36 -7,41 

Jequitinhonha 

∆P -25,57 -16,47 

EC -16,94 -10,29 

ED -8,64 -6,19 

Vale do Mucuri 

∆P -22,02 -13,06 

EC -14,36 -7,73 

ED -7,66 -5,33 

Triângulo Mineiro - Alto 

Paranaíba 

∆P -7,64 -1,21 

EC -3,97 -0,70 

ED -3,67 -0,50 

Central Mineira 

∆P -14,59 -5,08 

EC -7,99 -2,29 

ED -6,59 -2,79 

Vale do Rio Doce 

∆P -17,12 -8,04 

EC -8,31 -3,57 

ED -8,81 -4,47 

Oeste de Minas 

∆P -9,20 -1,94 

EC -5,00 -1,07 

ED -4,20 -0,87 

Sul - Sudoeste de Minas 

∆P -8,11 -1,97 

EC -3,61 -0,94 

ED -4,51 -1,04 

Campo das Vertentes 

∆P -13,92 -5,11 

EC -10,41 -3,25 

ED -3,51 -1,85 

Zona da Mata 

∆P -12,19 -4,40 

EC -7,10 -2,40 

ED -5,10 -2,00 

Metropolitana de Belo 

Horizonte 

∆P -10,53 -3,21 

EC -5,86 -1,61 

ED -4,66 -1,61 

Minas Gerais 

∆P -13,10 -5,40 

EC -7,35 -2,40 

ED -5,75 -3,00 



De modo específico, o efeito total da decomposição temporal apresentou valores 

negativos, ou seja, houve redução da pobreza condicionada a ambos os determinantes 

imediatos. No caso da pobreza, as mesorregiões do Noroeste de Minas, Vale do Rio Doce e 

Sul/Sudoeste de Minas apresentaram efeito redistribuição superior ao efeito crescimento, ou 

seja, a redução da pobreza é explicada, em sua maioria, pela diminuição da desigualdade de 

renda. As demais regiões atribuíram a variação da pobreza ao aumento da renda dos mais 

pobres.  

No que concerne à extrema pobreza, as mesorregiões Central e Metropolitana de Belo 

Horizonte passam a atribuir maior peso ao componente de redistribuição, enquanto a 

mesorregião da Zona da Mata tem seus efeitos crescimento e redistribuição com parcelas 

muito próximas na explicação da variação da pobreza. O restante do estado mantém o padrão 

observado em relação à pobreza. 

Em relação ao resultado de Minas Gerais, nota-se um descompasso entre pobreza e 

extrema pobreza. No primeiro caso, a redução na proporção de pobres (∆𝑃 =  −13,10) é 

explicada pela melhora na renda média, mais especificamente, a redução em 7,35 pontos 

percentuais na parcela de pessoas recebendo abaixo de R$140. Em contraponto, a redução na 

proporção de extremamente pobres em (∆𝑃 =  −5,40) se deve a avanços distributivos no 

estado de 3 pontos percentuais. 

Pode-se observar que, nas mesorregiões com histórico de pobreza, Norte de Minas 

Jequitinhonha, Vale do Mucuri e Vale do Rio Doce, o efeito crescimento se destaca em 

relação às mesorregiões pertencentes ao Sul do estado, nas quais há predominância do efeito 

redistribuição. Tal constatação também foi feita por Araújo (2007), em sua análise de 

decomposição temporal para o estado nos anos de 1970 e 2000. 

No período 2000-2010, a economia brasileira passa por um processo de estabilização 

econômica acompanhado de menores taxas de desemprego e aumento real do salário mínimo 

(Summa, 2015). Ademais, como discutido anteriormente, o aumento da renda média 

acompanhado por melhora na distribuição de renda promoveu os bons resultados refletidos 

nos indicadores. 

 

5.3 Decomposição Espacial da Pobreza 

 Por meio da decomposição espacial, é possível compreender os diferentes níveis de 

pobreza entre as mesorregiões de Minas Gerais. A interpretação dessa análise se diferencia da 

anterior, pois, os subscritos, antes temporais, são substituídos por unidades geográficas. Essa 

decomposição tem como referência a média do estado, a fim de compará-la à combinação 

entre a renda média da unidade e a estrutura distributiva de outra. 

A análise para o ano de 2000 (Tabela 4) mostra que as mesorregiões com maior 

proporção de pobres e extremamente pobres, com valores superiores à média do estado, 

Noroeste de Minas, Norte de Minas, Jequitinhonha, Vale do Mucuri e Vale do Rio Doce, 

apresentam como principal macrodeterminante o componente crescimento, ou seja, a pobreza 

nessas áreas é explicada por uma menor renda média. O efeito redistribuição apresenta 

valores negativos para algumas regiões. Nesse sentido, caso a renda média da mesorregião 

Noroeste de Minas fosse a mesma de Minas Gerais, a pobreza e extrema pobreza seriam 

reduzidas em 0,75 e 0,41 pontos percentuais, respectivamente. Enquanto que, no 

Jequitinhonha essa redução da pobreza seria de 1,83 pontos percentuais. 

 

 

 

 



Tabela 4 - Decomposição espacial da pobreza nas mesorregiões de Minas Gerais 

Nota I: ∆𝑃 = variação da pobreza; EC = efeito crescimento e ED = efeito redistribuição. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos respectivos censos/IBGE. 
 

Mesorregiões 

Proporção de pobres (F0) 

Decomposição 

2000 2010 

Pobrez

a 

Extrema 

Pobreza 

Pobrez

a 

Extrema 

Pobreza 

Noroeste de Minas 

∆P 6,01 2,88 1,80 0,58 

EC 6,76 3,29 5,15 1,19 

ED -0,75 -0,41 -3,35 -0,61 

Norte de Minas 

∆P 26,87 17,86 14,94 6,85 

EC 25,84 14,88 14,47 4,27 

ED 1,04 2,98 0,47 2,57 

Jequitinhonha 

∆P 31,93 20,73 19,46 9,66 

EC 33,77 20,27 19,93 6,83 

ED -1,83 0,47 -0,47 2,83 

Vale do Mucuri 

∆P 24,74 15,08 15,82 7,42 

EC 21,62 12,89 13,36 3,91 

ED 3,12 2,19 2,46 3,51 

Triângulo Mineiro - 

Alto Paranaíba 

∆P -12,00 -6,47 -6,54 -2,28 

EC -5,55 -2,04 -2,02 -0,34 

ED -6,45 -4,44 -4,52 -1,94 

Central Mineira 

∆P -0,45 -2,00 -1,94 -1,68 

EC 6,63 2,95 3,33 0,66 

ED -7,07 -4,95 -5,27 -2,34 

Vale do Rio Doce 

∆P 9,36 4,87 5,34 2,23 

EC 8,83 4,64 6,27 1,37 

ED 0,53 0,24 -0,93 0,87 

Oeste de Minas 

∆P -10,35 -6,39 -6,45 -2,94 

EC 0,52 0,20 0,53 0,13 

ED -10,88 -6,60 -6,97 -3,07 

Sul - Sudoeste de Minas 

∆P -9,38 -6,15 -4,39 -2,72 

EC -1,44 -0,42 0,80 0,14 

ED -7,94 -5,72 -5,20 -2,86 

Campo das Vertentes 

∆P -0,02 -1,89 -0,84 -1,59 

EC 4,89 2,06 1,68 0,30 

ED -4,91 -3,94 -2,52 -1,90 

Zona da Mata 

∆P -0,15 -1,40 0,76 -0,41 

EC 3,17 1,40 2,28 0,40 

ED -3,33 -2,80 -1,52 -0,80 

Metropolitana de Belo 

Horizonte 

∆P -6,34 -3,47 -3,77 -1,29 

EC -7,12 -3,04 -4,53 -0,79 

ED 0,78 -0,44 0,77 -0,49 



Num outro cenário, as mesorregiões de Triângulo mineiro – Alto Paranaíba, Sul – 

Sudoeste de Minas, Metropolitana de Belo Horizonte e Oeste de Minas possuem os menores 

níveis de pobreza do estado. Considerando esse conjunto, a mesorregião Metropolitana de 

Belo Horizonte atribui a redução da pobreza à variação da renda média, ou seja, se a 

desigualdade de renda fosse a mesma do estado, a proporção de pobres seria (7,12; 3,04) 

pontos percentuais menores. As mesorregiões restantes atribuem a diminuição da pobreza à 

desconcentração de renda, cabendo destacar que, no Oeste de Minas, unidade geográfica de 

melhor desempenho, se a renda média fosse igual à do estado, haveria redução da 

desigualdade de renda concomitante com queda da pobreza em 10,88%. 

Já nas mesorregiões Zona da Mata, Central Mineira e Campo das Vertentes, os níveis 

de pobreza e extrema pobreza são semelhantes aos da economia mineira como um todo. Os 

resultados relevam que a renda média dessas três microrregiões é menor em comparação ao 

estado mineiro, porém, apresentam melhor distribuição de renda, visto que, mantida a 

variação da renda média constante, a pobreza seria reduzida, mediante mudanças na 

distribuição de renda. Além disso, em termos absolutos, os resultados são melhores que a 

média mineira. 

Os resultados para o ano de 2010 (Tabela 4) apontam redução na proporção de pobres 

em todas as mesorregiões analisadas. Em relação aos resultados da decomposição, pode-se 

dizer que os resultados revelam a mesma explicação para a variação da pobreza, seja pelo 

componente crescimento ou pela redistribuição. Nesse caso, observa-se predominância do 

primeiro, ou seja, o aumento/diminuição da renda média é o responsável pela 

redução/aumento da pobreza na maioria das áreas do estado. Constata-se ainda que, apesar da 

mudança em termos de pobreza, as transformações espaciais não se concretizaram, havendo 

ainda uma hierarquização social, ou seja, as regiões mais pobres permanecem as mesmas do 

começo da década de 2000, assim como não há alteração no que concerne às mais ricas. 

Percebe-se que os resultados da decomposição temporal discutidos nesse estudo 

convergem com aqueles encontrados na decomposição espacial. Dessa forma, nas 

mesorregiões mais pobres, a pobreza é explicada por diferenças de rendimentos. Dado que o 

efeito crescimento foi um importante propulsor para a redução da indigência nessas áreas, 

entende-se que o aumento da renda média é um instrumento eficaz de política pública, mas 

que deve ser aliado a outras políticas com capacidade de diminuir ainda mais a desigualdade 

de renda. Por outro lado, as mesorregiões com menores níveis de pobreza necessitam de ações 

voltadas ao aumento dos rendimentos e em menor número, redução da desigualdade. 

 

6. Considerações finais  
Os resultados encontrados na decomposição temporal apontam redução da pobreza e 

extrema pobreza, muito expressivas, no decênio 2000-2010. Em todas as mesorregiões, os 

efeitos totais demonstraram essa diminuição da pobreza, sendo representados por valores 

negativos, assim como seus componentes, também conhecidos como macrodeterminantes. As 

regiões Noroeste de Minas, Vale do Rio Doce e Sul – Sudoeste de Minas tiveram como 

explicação para redução de sua pobreza a melhor distribuição de renda, ao passo que as 

demais mesorregiões têm associadas a esse resultado o aumento da renda média. 

Já a decomposição espacial apresentou mudanças nos padrões das mesorregiões. Em 

ambos os períodos, as regiões mais pobres tiveram como principal determinante da pobreza o 

efeito crescimento. Nesse caso, a renda média baixa corrobora para a manutenção dos bolsões 

de pobreza existentes no estado, ao passo que, as regiões com proporção de pobres menor têm 

como propulsor o efeito redistribuição, ou seja, a redução da pobreza nessas áreas se deve a 

melhor distribuição, em termos de renda. 

Em síntese, ambos os efeitos (crescimento e redistribuição) promoveram a redução da 

pobreza. Considerando o aspecto temporal, nota-se que o aumento da renda dos indivíduos 



mais pobres foi imprescindível para a redução da pobreza. E em termos espaciais, os 

determinantes dão indícios de como formular políticas mais eficientes para enfrentar este 

problema nessas regiões.  

Vale ressaltar que, em qualquer trabalho sobre pobreza são encontradas limitações. No 

presente estudo, a principal concerne às medidas baseadas apenas na renda, sendo, portanto, 

unidimensionais. Cabe acrescentar que, apesar da evolução constante das bases de dados, 

alguns aspectos subjetivos, como, por exemplo, o nível de bem-estar, não são captados pelas 

medidas de pobreza. Nesse sentido, sugere-se a utilização de uma metodologia baseada em 

aspectos multidimensionais. Em contraponto, a principal virtude das medidas unidimensionais 

está na sua objetividade, o que facilita a comparação dos resultados entre diferentes regiões. 

Como indicação para trabalhos posteriores, fica a recomendação da análise de 

decomposição para períodos mais recentes. O período 2000 - 2010 é considerado virtuoso 

com relação à redução da pobreza. Entretanto, nota-se a reversão desse processo, os níveis de 

pobreza têm aumentado. E investigar os determinantes da pobreza ao nível micro e como 

esses fatores interferem na variação da pobreza.     
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