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RESUMO 

 

O objetivo deste estudo é estimar e analisar as elasticidades renda e desigualdade da renda da 

pobreza no Nordeste brasileiro. Para isso, foram utilizados a Proporção de Pobres (Po), a 

Proporção de Indigentes, o Índice de Gini e a Renda média per capita, para o período de 1981 

a 2009. No tocante à metodologia empregada para aferir as elasticidades, optou-se por 

técnicas econométricas para dados em painel, haja vista que foram utilizadas informações 

para os nove estados da Região Nordeste no referido período. Os resultados mostraram que as 

políticas destinadas a reduzir a desigualdade de renda na Região Nordeste impactam na 

redução da pobreza. Além disso, a redução desta desigualdade tem mais impacto na queda dos 

níveis de pobreza do que simplesmente o crescimento da renda média. 

Palavras – chave: Pobreza. Desigualdade. Crescimento. Elasticidade renda-pobreza e 

desigualdade-pobreza. Nordeste. 

 



 

ABSTRACT 

 

The objective of this study is to estimate and analyze the income elasticity of poverty and 

inequality in the Brazilian Northeast. For this, we used the Headcount (Po), the proportion of 

indigents, the Gini Index and Average per capita Income for the period 1981 to 2009. 

Regarding the methodology used to measure the elasticity, we chose to econometric 

techniques for panel data, given that information was used for the nine Northeast states in that 

period. The results showed that policies to reduce income inequality in the Northeast impacts 

on poverty reduction, in addition, the reduction of inequality has more impact in the fall in 

poverty levels than just the growth in average income. 

 

Keywords: Poverty. Inequality. Growth. Elasticity income-poverty and inequality-poverty. 

Northeast. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A redução do índice de pobreza está intimamente relacionada com a desigualdade 

de renda e com a renda média de um país ou região. Desta forma, qual o tipo de política é 

mais efetivo, no intuito de reverter esta situação de maneira mais acelerada, ou seja, para 

reduzir a pobreza, deve-se concentrar em políticas destinadas ao crescimento da renda média 

ou em políticas de redução de sua desigualdade? 

 

Diante dessa indagação, estudos sobre os impactos de variações na renda e na 

redução de sua desigualdade sobre a redução da pobreza vêm-se destacando nos últimos anos 

em decorrência do crescimento econômico não haver conseguido resolver, em vários países (e 

regiões), o problema da pobreza (ROCHA, 2006). 

 

Se a variação nos níveis de pobreza pode ser conseqüência da redistribuição de 

renda ou do crescimento econômico (ou de ambos), cabe ponderar a importância de cada 

efeito destas naquela. Em virtude desses resultados, vários estudos têm buscado soluções 

acerca de quais fatores estão influenciando a redução da pobreza. 

 

Ravallion e Chen (1997), por exemplo, estimaram, para uma amostra de países em 

desenvolvimento, a elasticidade renda da pobreza (medida pelo número de pessoas com renda 

abaixo da linha de pobreza de 1 dólar por dia), chegando ao valor de -3, ou seja, para cada 1% 

de aumento na renda média, há uma redução da proporção de indivíduos com renda abaixo da 

linha de pobreza em 3%.  

 

Ao investigar a pobreza e a desigualdade na China nos anos 90, Chen e Wang 

(2001), fizeram à decomposição da variação da pobreza devido ao crescimento econômico e à 

mudança na desigualdade. Os autores concluíram que o crescimento econômico beneficiou 

mais os ricos. Especificamente, verificaram que apenas a renda média dos 20% mais ricos 

cresceu mais do que a renda média geral. E, ainda, destacaram a importância da redução da 

desigualdade de renda na redução da pobreza. 

 

Entretanto, há países que conseguem alterar o quadro interno de pobreza sem 

conhecerem grandes taxas de crescimento econômico. Logo, ainda não se tem um consenso 

de quais são as relações entre pobreza, crescimento e desigualdade de renda (BARRETO, 
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2005). Assim sendo, é extremamente importante determinar qual o efeito que cada um desses 

fatores tem um sobre o outro, os quais podem ser encontrados em modelos que calculem as 

elasticidades de um fator em relação ao outro. 

 

No Brasil, Barros et al. (2001), verificaram que a incidência de pobreza é maior 

do que na maioria dos países que têm renda per capita semelhante, bem como constataram 

que a desigualdade de renda é responsável pelo fato do crescimento econômico ser 

relativamente ineficiente na redução da pobreza. Isto significa que o efeito do crescimento 

econômico sobre a redução da pobreza é menor no Brasil do que em outros países que 

alcançaram o mesmo nível de renda. 

 

Desde a década de 1950, o nordeste brasileiro tem sido alvo de grandes ações por 

parte de políticas governamentais, em virtude da região não conseguir reduzir a pobreza em 

relação às regiões desenvolvidas, mesmo nos períodos de alto crescimento da economia 

nacional (MONTEIRO NETO, 1997). Esses resultados têm contrariado as políticas regionais 

na geração de condições para reduzir a pobreza e as desigualdades de renda na região. 

 

Conforme Rocha (2006), mesmo nos casos bem-sucedidos de crescimento 

econômico, fica evidente que nem todos os indivíduos de uma determinada sociedade se 

beneficiam com este crescimento. Isso fica evidente quando tratamos de regiões com elevados 

níveis de desigualdade de renda, como a Região Nordeste. 

 

O objetivo deste estudo é estimar e analisar as elasticidades renda e desigualdade 

da pobreza nos Estados do nordeste brasileiro no período de 1981 a 2009, para que, a partir 

delas, seja possível recomendar políticas eficazes de redução da pobreza. Normalmente, as 

políticas adotadas para esta finalidade concentram-se naquelas que possam estimular o 

crescimento econômico, no sentido de que o aumento da renda média da economia, e/ou a 

redução da desigualdade de renda entre os indivíduos possam reduzir os índices de pobreza. 

Entretanto, é imprescindível avaliar o peso que se deva dar a cada uma dessas estratégias, 

tanto a nível regional quanto nos seus desdobramentos estaduais.  

 

Para o cálculo das elasticidades renda-pobreza e desigualdade-pobreza na Região 

Nordeste utilizar-se-á o modelo baseado em Marinho, Soares e Barreto (2006), cujas 

elasticidades estimadas podem variar tanto entre os Estados quanto no tempo e, ainda, que elas 
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sejam funções da renda e de sua desigualdade. Foram utilizados dados de Proporção de Pobres 

(Po), Proporção de Indigentes, Índice de Gini e a Renda média per capita do Nordeste, no 

período de 1981 a 2009. 

 

O estudo é composto por seis seções, incluindo esta introdução. A segunda seção 

apresenta os fatos estilizados da pobreza no Brasil e na Região Nordeste. A seção 3 faz uma 

breve revisão de literatura entre as relações pobreza e crescimento econômico e pobreza e 

desigualdade de renda. A seção 4 aborda a metodologia empregada, discutindo a base de 

dados, os modelos econométricos e os métodos de estimação empregados. Na quinta seção é 

apresentada a análise empírica dos resultados obtidos da estimação dos modelos 

econométricos. E, por fim, na sexta seção, estão acrescidas as considerações finais. 
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2. FATOS ESTILIZADOS  

 

De acordo com a Tabela 1 é possível observar que, em 1981, a Região Nordeste 

possuía quase 50% dos pobres
1
 do Brasil. No entanto, em 2008, esse percentual passou para 

53,09%. Houve um aumento da participação do número de pobres da Região Nordeste no 

Brasil, apesar de que o número de pobres na região em 1981 (23.860.182 indivíduos) ser 

maior do que o número de pobres em 2008 (22.011.073 indivíduos). 

 

Tabela 1 – Número de indivíduos pobres no Brasil e suas macrorregiões: 1981, 1985, 1990, 

1995, 2001, 2005, 2008. 

Regiões 

Anos 

1981 1985 1990 1995 2001 2005 2008 

Centro-oeste 2.797.348 2.982.119 3.107.329 2.732.552 3.003.663 2.664.071 1.682.270 

Norte 1.245.871 1.511.934 1.932.936 3.114.296 4.410.528 6.148.868 4.860.753 

Nordeste 23.860.182 26.762.143 28.558.579 26.231.589 28.719.015 27.327.747 22.011.073 

Sul 6.545.692 7.007.541 7.763.909 6.083.134 6.194.775 4.968.278 3.382.090 

Sudeste 13.399.292 16.578.605 16.757.076 13.622.855 16.160.921 14.367.748 9.524.733 

Brasil 47.848.385 54.842.342 58.119.829 51.784.426 58.488.902 55.476.712 41.460.919 

Nordeste/Br (em %) 49.87 48.80 49.14 50.66 49.10 49.26 53.09 

Fonte: IPEA data (2010). Elaboração dos autores. 

 

Verifica-se também que, na Tabela 2, o número de indivíduos indigentes
2
da 

Região Nordeste em 2008 (8.526.266 indivíduos) diminuiu comparativamente ao ano de 1981 

(12.626.729 indivíduos), assim como a contribuição de indigentes em relação ao Brasil, 

passando de 62,39% em 1981 para 61,39% em 2008. Todavia, os números mostram que mais 

de 60% dos indivíduos indigentes do Brasil se encontram na Região Nordeste. Conforme 

Barreto e Marino (2005) “essas evidências motivam-nos a acreditar que as políticas de 

correções de desequilíbrios regionais implementadas nos últimos 30 anos não foram ainda 

suficientes para solucionar o problema da desigualdade regional”. 

 

Tabela 2 – Número de indivíduos indigentes no Brasil e suas macrorregiões: 1981, 1985, 

1990, 1995, 2001, 2005, 2008. 

Regiões/Anos 1981 1985 1990 1995 2001 2005 2008 

Centro-oeste 997.467 898.843 1.074.826 903.085 978.342 743.546 470.500 

Norte 375.010 486.433 754.680 1.306.090 1.843.751 2.105.197 1.483.766 

Nordeste 12.626.729 14.823.786 17.162.918 13.529.257 15.013.941 12.351.830 8.526.266 

Sul 2.130.920 2.330.805 3.018.518 2.245.815 2.107.889 1.476.075 878.274 

Sudeste 4.109.401 5.155.430 5.648.615 4.446.363 5.462.240 3.997.580 2.529.856 

Brasil 20.239.527 23.695.297 27.659.557 22.430.610 25.406.163 20.674.228 13.888.662 

Nordeste/Br (em %) 62.39 62.56 62.05 60.32 59.10 59.75 61.39 

Fonte: IPEA data (2010). Elaboração dos autores. 

                                                 
1
 Refere-se a indivíduos com renda inferior a ½ salário-mínimo. 

2
 Refere-se a indivíduos com renda inferior a ¼ do salário-mínimo. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

 

Esta seção se dedica a realizar uma revisão na literatura mediante o objetivo de 

verificar a relação existente entre pobreza e crescimento econômico, bem como entre pobreza 

e a desigualdade de renda. A interação entre essas variáveis permite as condições necessárias 

para se diagnosticar em que magnitude o aumento da renda ou a redução de sua desigualdade 

impactaria na redução da pobreza.  

3.1. POBREZA VERSUS CRESCIMENTO ECONÔMICO 

 

A relação entre crescimento econômico e redução da pobreza pode ser medida por 

meio da elasticidade-renda ou elasticidade-crescimento. Se esta elasticidade é elevada, 

políticas públicas de combate à pobreza baseadas no crescimento econômico são mais 

eficientes, já que aumentos na renda proporcionam reduções na pobreza, em maiores 

proporções. Caso contrário, sendo esta elasticidade baixa, estratégias de redução da pobreza 

deveriam envolver uma combinação de crescimento econômico com algum tipo de 

redistribuição de renda (MARINHO, ARAÚJO, 2009). 

 

Ravallion e Chen (1997) estimaram as elasticidades renda-pobreza e renda-

desigualdade da pobreza com base de dados em 45 países. Os autores mostraram que em 

países de baixa desigualdade, se o nível de renda eleva-se em 1%, por conseqüência, ocorreria 

uma redução da pobreza em 4,3%. Já nos países em que a desigualdade é elevada, a 

diminuição da pobreza seria, para o mesmo aumento no nível de renda, de apenas 0,6%. 

Concluem, portanto, que o crescimento tem pouco efeito sobre a pobreza. Já Chen e Wang 

(2001) estudaram a relação entre pobreza, renda e a desigualdade de renda na China nos anos 

de 1990. Concluíram que a concentração da renda reduz o efeito do crescimento econômico 

sobre a pobreza. No Brasil, Hoffmann (2005) encontrou que um aumento de 1% no 

rendimento domiciliar per capita no Brasil leva a uma redução de 0,84% na proporção de 

pobres.  

 

Manso, Barreto e Tebaldi (2006) utilizaram dados da PNAD de 1995 a 2004, e 

buscaram analisar as relações entre crescimento da renda, redução da pobreza e o perfil 

distributivo da riqueza. Os resultados obtidos mostram que os componentes de crescimento da 

renda média e de distribuição de renda são suficientes para explicar grande parte das 

variações nos níveis de pobreza entre os estados brasileiros. 
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Santos (2008), ao utilizar uma especificação de Ravallion e Chen (1997) para 

estimar as elasticidades renda e desigualdade-pobreza para as regiões urbana, metropolitana e 

rural de alguns estados brasileiros, verificou que a redução na desigualdade exerce maior 

efeito nos níveis de pobreza do que as políticas destinadas ao aumento da renda. 

3.2. POBREZA VERSUS DESIGUALDADE 

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

A pobreza é um problema mundial que, em alguns países, persiste apesar do crescente estoque 

de riqueza material no mundo. Sua extensão e gravidade são demonstradas por meio do 

número de pobres presentes em todos os países. De fato, desigualdade e pobreza caminham 

juntas. Conforme Bourguignon (2002) redução da desigualdade de renda é um instrumento 

importante na redução da pobreza, e que o crescimento econômico pode não ser um elemento 

tão necessário.  

 

De acordo com Bourguignon (2003), Lopez e Serven (2004) a redução da 

desigualdade é um elemento fundamental para reduzir a pobreza e o crescimento econômico, 

por si só, pode não ser um elemento importante nesse processo. Nestes termos, recomendam-se 

as políticas destinadas à redução da desigualdade de renda como, por exemplo, políticas 

educacionais, para reduzir a proporção de indigentes. Em relação a estudos realizados no Brasil, 

Mendonça e Barros (1997) ressaltam a elevada taxa de desigualdade de renda no Brasil e 

enfatizam que, de forma relativa, a redução da desigualdade é mais significante no combate à 

pobreza do que o crescimento econômico. 

 

Conforme Rocha (2006), apesar de a pobreza no Brasil vir persistindo durante 

várias décadas, foi somente após a solução do problema inflacionário que os problemas 

sociais, como a diminuição da desigualdade, passaram a ser colocados como objetivos 

prioritários. Esse fato, de certa maneira, justifica a baixa produção de artigos que estudam o 

triângulo pobreza – crescimento – desigualdade de renda no Brasil. 

 

Para Barreto (2005), o combate à pobreza deve ser acompanhado de políticas que 

promovam a queda da desigualdade, sendo esta mais relevante do que políticas de expansão 

da renda. Ainda segundo o autor, os problemas de desequilíbrio regional, como no caso da 

Região Nordeste, devem ser combatidos através de políticas de crescimento econômico 

acompanhado pela melhor distribuição de renda. 
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Manso, Barreto e França (2008) analisaram que a desigualdade na Região 

Nordeste reduziu 6,24% entre os anos de 1997 a 2007, enquanto que a proporção de pobres 

reduziu 21,36% no mesmo período. Segundo os autores “(...) esses resultados muitas vezes 

são influenciados pelo comportamento da desigualdade. Desta forma, é fundamental na 

análise do padrão de crescimento, o desempenho dos efeitos distributivos da renda, uma vez 

que o crescimento econômico tem seu efeito potencializado sobre a redução da pobreza se 

vier acompanhado pela redução da desigualdade”. (MANSO, BARRETO e FRANÇA, 2008, 

p.3). 

 

Segundo Barreto, Oliveira e França (2008), no Nordeste, aproximadamente 54% da 

população é considerada pobre em 2005, enquanto que a proporção de pobres nas regiões Sul, 

Sudeste e Centro-Oeste era menos da metade desse número, situando-se por volta de 20%. No 

Norte, a proporção de pobres também foi muito elevada, passando dos 40% nesse ano. No caso 

ainda do Nordeste, o problema era mais emblemático uma vez que possuindo em torno de 28% da 

população brasileira concentrava mais de 46% de seus pobres. 
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4. METODOLOGIA 

4.1. ORIGEM DOS DADOS 

 

Para estimar as elasticidades-renda e desigualdade da pobreza na Região Nordeste 

do Brasil, durante o período de 1981 a 2009, foram extraídas informações da PNAD
3
 

(Pesquisa Nacional por Amostragem Domiciliar), a qual é publicada pelo IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística), e do IPEADATA (banco de dados do Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada).  

 

A variável renda é a renda familiar per capita extraída da PNAD. É calculada a 

partir da divisão entre o rendimento total da família pelo seu número de componentes. Em 

seguida, foi determinada a média aritmética dessa variável, obtendo-se, assim, as rendas 

médias nos diferentes estados nordestinos. Vale destacar que todas as variáveis monetárias 

desse trabalho foram atualizadas para valores reais de 2009 utilizando o Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor (INPC), tendo como base este mesmo ano.  

 

Nesse estudo caracterizam-se como pobres as famílias que vivem com renda 

familiar per capita insuficiente para satisfazer suas necessidades básicas. Assim sendo, o 

indicador de pobreza absoluta utilizado foi o obtido a partir da proposta de Foster, Greer e 

Thorbecke (1984), denominado como proporção de pobres (P0). O índice de pobreza P0 é 

definido como: 

(1)              dyyf
LP

yLP
P

LP

)()(
0



  






 
                                                        

LP é a linha de pobreza (neste caso, considerou-se primeiro a linha de pobreza de 

½ salário mínimo para a proporção de pobres (Po) e ¼ do salário-mínimo, isto é a proporção 

de indigentes) e y a renda dos indivíduos. No caso da proporção de pobres (Po), 0 com a 

linha de pobreza de ½ salário-mínimo e, no caso da proporção de indigentes, indigentes , 

com a linha de pobreza de ¼ do salário-mínimo. 

 

 A medida de desigualdade utilizada é o Índice de Gini oriundo da renda familiar 

per capita extraída das PNADs. Este índice é freqüentemente utilizado para expressar o grau 

                                                 
3
 A PNAD não foi realizada nos anos 1992, 1994 e 2000. Para preencher essa lacuna, resolveu-se tirar as médias 

aritméticas das variáveis dos anos anteriores e posteriores. 
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de desigualdade de renda, e pode ser associado à chamada Curva de Lorenz, que é definida 

pelo conjunto de pontos, a partir das rendas ordenadas de forma crescente, relacionam a 

proporção acumulada de pessoas e a proporção acumulada da renda.  

 

De acordo com Litchfield (1999), esse índice atende a 4 dos 5 axiomas de 

medidas de desigualdade
4
. Para determinar esse índice, ordenou-se de forma crescente o 

conjunto de renda familiar per capita para se obter a curva de Lorenz. Essa curva relaciona 

em cada percentil a fração acumulada da população com a fração acumulada da renda e por 

meio dela calcula-se o índice para cada unidade da Federação. O Índice de Gini é definido 

como: 

(2)                          



n

i

ii
n

G
1

1

1
1                                                  

G representa o Índice de Gini; Φi é a proporção acumulada da área até a i-ésima classe; e n é o 

número de classes. O valor de G varia de 0 (zero) até 1 (um), no qual quanto mais próximo de 

1, maior a desigualdade de renda. E quanto mais próximo de 0, menor será a desigualdade 

(HOFFMANN, 1998). 

 

4.2. O MODELO ECONOMÉTRICO: ELASTICIDADES RENDA E DESIGUALDADE DA POBREZA 

 

            A elasticidade-renda da pobreza (ε) pode ser definida como: 

(3)            dy

y

G
yfyf

P

Y

P

Y

Y

P
LP

g
y

 



























 

0

).()(                                     

Sendo que, y é a renda média, G é a medida de desigualdade da renda (Índice de Gini), f ( y) y 

é a derivada da distribuição da renda em relação à y, f ( y) G é a derivada de f ( y) em relação a 

G. Os valores de f ( y) y dependem dos valores de y . 

            No caso da elasticidade desigualdade da pobreza (η), temos: 

(4)        dyyf
G

y
yf

P

G

P

G

G

P
LP

g
y































0

)()(                                               

Supondo não haver também influência da desigualdade na renda média, pode-se 

verificar, a partir da expressão acima, que a concentração de renda tem uma relação direta 

                                                 
4
 O Índice de Gini atende aos seguintes axiomas: Princípio de Transferência de Pigou-Dalton, Independência da 

Escala de Renda, Princípio da População e Anonimalidade (Simetria). Mas não atende o axioma da 

Decomposabilidade. Mais detalhes ver Litchfield (1999). 



19 

 

com os níveis de pobreza o que estabelece uma elasticidade desigualdade-pobreza positiva. 

Isto sugere, por exemplo, que um aumento da concentração de renda em uma economia de 

renda média baixa levaria a maiores níveis de pobreza. 

 

Para o cálculo das elasticidades renda-pobreza e desigualdade-pobreza na Região 

Nordeste utilizou-se o modelo baseado em Marinho, Soares e Barreto (2006). Este modelo 

permite que as elasticidades estimadas possam variar tanto entre os Estados quanto no tempo 

e, ainda, que elas sejam funções da renda e da desigualdade. Diante disso, o modelo 

econométrico para dados em painel a ser estimado é representado por:  

 

(5) ititititititititit GRmGRmGRmPo   ln.lnlnlnlnlnln 5

2

4

2

321        

 

Em que lnPoit  é o logaritmo natural de Po no período t; lnRmit representa o 

logaritmo natural da renda média per capita no período t; ln Gitt é o logaritmo natural do 

Índice de Gini no período t; αit são os efeitos não observados associados a cada Estado. Estes 

efeitos podem ser fixos, aleatórios ou comuns. Este último ocorreria quando a diferença entre 

os αit fosse estatisticamente insignificante. Os subscritos i e t correspondem ao estado e ao 

período de tempo da observação, respectivamente. E, por fim, o componente   é um termo 

aleatório com média zero e variância constante.  

 

Pela equação (5), pode-se facilmente verificar que a elasticidade renda-pobreza 

pode ser dada por )ln()ln(2 531 ititit Gy   . Para o caso da elasticidade concentração-

pobreza ela é de )ln()ln(2 542 ititit yG   . 

 

De acordo com Ravallion e Chen (1997), Marinho e Soares (2003), Hoffmann 

(2005) e Marinho, Soares e Barreto (2006), espera-se que a elasticidade renda da pobreza 

tenha um sinal negativo; ou seja, um aumento da renda per capita tende a proporcionar uma 

redução da pobreza. Já no caso da elasticidade desigualdade da pobreza, espera-se um sinal 

positivo, no qual um aumento da desigualdade proporcione também o aumento da pobreza. 

 

Observa-se que o termo correspondente aos efeitos individuais ( ) mantém-se 

constante ao longo do tempo (t), sendo, talvez, preferível tratá-lo de forma aleatória e não 

determinista a fim de se destacar a heterogeneidade individual de cada variável. Sendo assim, 
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o vetor de “constantes” do modelo (5) passa a ser considerado como aleatório: itti   ,1,  

em que 0)( iE  . 

 

De acordo com Greene (2000), a escolha de uma ou de outra especificação (fixa 

ou aleatória) deve ser procurada nos pressupostos comportamentais da base de dados. No 

entanto, de acordo com a literatura especializada, a utilização do teste de especificação de 

Hausman faz-se necessária. Vale salientar, que a utilização de uma especificação incorreta 

poderá conduzir a problemas de especificação ou consistência dos estimadores (GREENE, op 

cit). O teste de especificação está definido na equação (6). 

 

(6) )())`(( 1

EFEAEAEFEFEAH      

 

Sendo que: EA  corresponde aos estimadores de efeitos aleatórios; EF  aos estimadores de 

efeitos fixos, e; )(  
EAEF

a matriz composta pela diferença entre as variâncias dos 

estimadores de efeitos fixos e aleatórios.  

 

A estatística do teste terá, sob a hipótese nula da ortogonalidade entre os efeitos 

individuais aleatórios e os regressores, ou seja, de que o estimador de efeitos aleatórios é o 

apropriado, uma distribuição assintótica 2 com K graus de liberdade. Caso a hipótese nula 

não possa ser aceita, o modelo de efeitos fixos é o que apresenta os melhores estimadores, 

enquanto que os estimadores do modelo de efeitos aleatórios continuam consistentes, mas não 

podem ser considerados eficientes. 
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5. ANÁLISE EMPÍRICA  
 

Este capítulo contempla a análise de discussão dos resultados das elasticidades 

renda e desigualdade da pobreza para os estados do Nordeste, no período de 1981 a 2009. 

Inicialmente, testou-se a hipótese de efeitos fixos contra efeitos aleatórios. O teste de 

Hausman, para o caso da proporção de pobres, apresentou uma estatística de 182,48 

rejeitando-se assim a hipótese de efeitos aleatórios no nível de significância de 1%. Já no caso 

da proporção de indigentes, apresentou uma estatística de 303, 20 rejeitando-se assim a 

hipótese de efeitos aleatórios no nível de significância de 1%. 

 

A Tabela 3 reporta os resultados econométricos da equação (5), considerando a 

proporção de pobres. Como se pode ver, com exceção do coeficiente )ln( itG
2
, todos os 

demais são estatisticamente significativos ao nível de 5% e, ainda, seus sinais estimados, 

correspondem aos encontrados na literatura
5
. 

 

Tabela 3 – Resultado da Regressão 
Variável dependente: Ln(Po) 

Variáveis explicativas Coeficiente Erro-padrão Estatística t 

)ln( ity * 2,21 0,28 7,83* 

)ln( itG * -7,47 0,86 -8,60* 

)ln( ity 2
* -0,15 0,02 -6,17* 

)ln().ln( itit Gy * 1,61 0,16 9,81* 

R
2
 0,8473   

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos resultados da pesquisa. 

Nota: * significante ao nível de 5%. 

A Tabela 4 apresenta os resultados econométricos da equação (5) para o caso da 

proporção de indigentes. Como se pode ver, com exceção do coeficiente )ln( itG
2
, todos os 

demais são estatisticamente significativos ao nível de 5%
6
 e, ainda, seus sinais estimados, 

correspondem aos encontrados na literatura. Além disso, em termos de magnitude a 

elasticidade desigualdade supera (em valor absoluto) a elasticidade renda.  

 

                                                 
5
 Como ln(Git)

2
 apresentou-se estatisticamente insignificante, estimou-se a regressão pelo método de Mínimos 

Quadrados Ordinários (MQO) sem a presença dessa variável. Procedimento este sugerido por Marinho, Soares e 

Barreto (2006). 
6
 Como ln(Git)

2
 apresentou-se estatisticamente insignificante, estimou-se a regressão pelo método de MQO sem a 

presença dessa variável. Procedimento este sugerido por Marinho, Soares e Barreto (2006). 
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Tabela 4 – Resultado da Regressão 
Variável dependente: Ln(Proporção de Indigentes) 

Variáveis explicativas Coeficiente Erro-padrão Estatística t 

)ln( ity * 2,43 0,62 3,94 

)ln( itG * -10,23 1,90 -5,83 

)ln( ity 2
* -0,16 0,06 -2,90 

)ln().ln( itit Gy * 2,43 0,36 6,77 

R
2
 0,7968   

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos resultados da pesquisa. 

Nota: significante ao nível de 5%. 

 

5.1. ELASTICIDADE-RENDA DA POBREZA 

 

Os Gráficos 1 e 2 apresentam os resultados da elasticidade-renda da pobreza em 

relação à proporção de pobres (Po) e à proporção de indigentes nos estados da Região 

Nordeste, durante o período de 1981 a 2009.
7
 Observa-se que, em todo o período considerado, 

os sinais das elasticidades-renda da pobreza em todos os estados são negativos. Isso implica 

dizer que aumentos na renda média domiciliar per capita proporcionam reduções nas 

proporções de pobres. Nestes termos, pode-se inferir que políticas de aumento da renda tende a 

reduzir pobreza no nordeste. E mais, o aumento da renda é mais impactante na proporção de 

indigentes do que na proporção de pobres, pois os valores dos seus coeficientes (proporção de 

indigentes) são maiores (em valores absolutos) do que os valores dos coeficientes na proporção de 

pobres. 

A elasticidade-renda da pobreza (tanto em relação à proporção de pobres quanto 

em relação à proporção de indigentes) cresce ao longo da década de 1980 e início da década 

de 1990. A partir de 1995 (início do Plano Real), a elasticidade diminui. Isso implica que, 

após o Plano Real, cada vez mais o crescimento econômico consegue impactar a pobreza nos 

estados do Nordeste. São bastante plausíveis esses resultados, principalmente porque na 

década de 1980, a renda nos estados do Nordeste era bastante concentrada. Já no período pós 

Plano Real, ocorre um processo de desconcentração de renda. Esses resultados são observados 

na seção 5.2 referente aos resultados das elasticidades-desigualdade da pobreza.  

 

No entanto, os valores dos coeficientes, tanto para proporção de pobres quanto 

para proporção de indigentes, são inferiores a 1 (em valores absolutos). Sendo assim, pode-se 

                                                 
7
 As Tabelas 5 e 6, em apêndice, reportam as elasticidades renda e desigualdade da proporção de pobres e 

indigentes, respectivamente, por Estado para os anos de 1981 a 2009. 
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dizer que os pobres e indigentes não se beneficiaram de forma proporcional de parte do 

crescimento econômico nos estados nordestinos. 

Dentre os motivos, podemos mencionar o fato de que, regiões com elevadas 

desigualdades iniciais, aumentos de renda são repassados de forma desproporcional (ou 

desigual) para a população pobre da região, conforme os resultados obtidos por Soares e 

Marinho (2003), Soares, Marinho e Barreto (2006) e Manso, Barreto e França (2008).  

 

Gráfico 1 – Evolução da elasticidade-renda da pobreza (Po) nos Estados do Nordeste: 1981-

2009. 
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Fonte: Dados da pesquisa. Elaboração própria. 

 

 

Gráfico 2 – Evolução da elasticidade-renda da pobreza (proporção de indigentes) nos Estados 

do Nordeste: 1981-2009. 
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Fonte: Dados da pesquisa. Elaboração própria. 

 

 

5.2. ELASTICIDADE-DESIGUALDADE DA POBREZA 
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Os Gráficos 3 e 4 apresentam os resultados das elasticidades-desigualdade da 

pobreza em relação à proporção de pobres (Po) e em relação à proporção de indigentes nos 

estados da Região Nordeste, durante o período de 1981 a 2009, respectivamente. Os 

resultados mostram que, em primeiro lugar, os sinais das elasticidades de todos os estados e 

em todo o período analisado, apresenta sinal positivo. Logo, políticas de redução da 

desigualdade exercem efeito positivo sobre a proporção de pobres; ou seja, reduzir a desigualdade 

implica em reduzir a pobreza. 

 

Em segundo lugar, os valores das elasticidades são maiores (em valores absolutos) 

em relação à proporção de indigentes do que em relação à proporção de pobres; ou seja, 

políticas de redução da desigualdade têm mais impacto na redução da proporção de indigentes 

do que em relação à proporção de pobres.  

 

Em terceiro lugar, em relação à proporção de pobres, com exceção dos estados da 

Bahia nos anos 1989, 1993-1998 e 2006, e Piauí nos anos 1985, 1987-1990, e em relação à 

proporção de indigentes no estado da Bahia nos anos 1989 e 1993-1998, o valor do 

coeficiente da elasticidade desigualdade da pobreza foi superior a 1. Isso quer dizer que 

reduções na desigualdade de renda ocasionam reduções na proporção de pobres mais do que 

proporcionalmente.  

 

Em quarto lugar, observa-se que, comparando os resultados das elasticidades-

renda e desigualdade da pobreza, tanto para a proporção de pobres quanto para a proporção de 

indigentes, constatou-se que os valores (em termos absolutos) da elasticidade-desigualdade da 

pobreza são maiores do que os valores da elasticidade-renda da pobreza, ou seja, em termos de 

magnitude, o coeficiente da elasticidade-desigualdade da pobreza é superior a elasticidade-renda 

da pobreza, o que corrobora com os estudos de Coelho (2009) e Braga (2008). Diante disso, 

recomenda-se para redução da pobreza nos estados da região Nordeste do Brasil, políticas 

destinadas ao crescimento econômico devem ser acompanhadas de políticas de redução da 

desigualdade, conforme Barreto (2005), Ravallion (1997, 2004), Marinho e Soares (2003), 

Bourguignon (2002), Lopez e Seven (2004), Barreto (2005), Menezes e Pinto (2005) e 

Barreto, França e Oliveira (2008). 
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Gráfico 3 – Evolução da elasticidade-desigualdade da pobreza (Po) nos Estados do Nordeste: 

1981-2009. 
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Fonte: Dados da pesquisa. Elaboração própria. 

 

 

Gráfico 4 – Evolução da elasticidade-desigualdade da pobreza (proporção de indigentes) nos 

Estados do Nordeste, de 1981 a 2009. 
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Fonte: Dados da pesquisa. Elaboração própria. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O presente estudo teve como objetivo estimar e analisar as elasticidades renda e 

desigualdade da pobreza para os estados da Região Nordeste do Brasil, no período de 1981 a 

2009, supondo que a redução da pobreza está diretamente relacionada com a desigualdade de 

renda e renda média per capita. Sendo assim, identificar qual destas elasticidades exerce o 

maior impacto sobre a pobreza, torna-se fundamental para reverter à situação de forma mais 

acelerada.  

 

Para isso, este estudo considerou o período de 1981 a 2009 e utilizou-se de 

informações da PNAD como as séries de Proporção de Pobres (Po), Proporção de indigentes, 

Índice de Gini e Renda média per capita. Empregou-se a técnica dos métodos econométricos 

para dados em painel.  

 

Os resultados mostraram que a elasticidade-renda da pobreza (tanto em relação à 

proporção de pobres quanto em relação à proporção de indigentes) cresce ao longo da década 

de 1980 e início da década de 1990. A partir de 1995 (início do Plano Real), a elasticidade 

diminui. Isso implica dizer que o crescimento econômico impacta cada vez mais na pobreza, 

nos estados do Nordeste. No período pós Plano Real, ocorre um processo de desconcentração 

de renda. Logo, parte do crescimento econômico nos estados nordestinos não foi repassada 

para os pobres e indigentes de forma proporcional. 

 

Dentre os motivos, podemos mencionar o fato de que, regiões com elevadas 

desigualdades de rendas iniciais, aumentos de renda são repassados de forma desproporcional 

(ou desigual) para a população pobre da região, conforme os resultados obtidos por Soares e 

Marinho (2003), Soares, Marinho e Barreto (2006) e Manso, Barreto e França (2008).  

 

Observou-se também que, comparando os resultados das elasticidades-renda e 

desigualdade da pobreza, tanto para a proporção de pobres quanto para a proporção de 

indigentes, constatou-se que os valores (em termos absolutos) da elasticidade-desigualdade da 

pobreza são maiores do que os valores da elasticidade-renda da pobreza. Ou seja, em termos 

de magnitude, o coeficiente da elasticidade-desigualdade da pobreza é superior a elasticidade-

renda da pobreza, o que corrobora com os estudos de Coelho (2009) e Braga (2008). Diante disso, 

recomenda-se que, para reduzir a pobreza nos estados da Região Nordeste do Brasil, políticas 
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destinadas ao crescimento econômico devam ser acompanhadas de políticas de redução da 

desigualdade, conforme Barreto (2005), Ravallion (1997, 2004), Marinho e Soares (2003), 

Bouguignon (2002), Lopez e Seven (2004), Barreto (2005), Menezes e Pinto (2005) e Barreto, 

França e Oliveira (2008). 
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Apêndice  

Tabela 5 – Elasticidades renda e desigualdade da proporção de pobres nos Estados do Nordeste: 1981 – 2009. 

ANOS 

AL BA CE MA PB PE PI RN SE 

ε η ε Η Ε Η ε η ε η ε η ε η ε η Ε η 

1981 -0,5464 1,8480 -0,3556 2,5637 -0,4293 1,7319 -0,4947 1,5418 -0,4881 1,8611 -0,5212 1,9134 -0,4427 1,4870 -0,5283 1,9773 -0,6110 2,1500 

1982 -0,6125 1,9864 -0,3832 3,1383 -0,3519 1,4936 -0,6279 1,8206 -0,4274 1,7340 -0,5452 1,9638 -0,4193 1,4381 -0,4919 1,9011 -0,7397 2,4195 

1983 -0,5119 1,7758 -0,3418 2,2783 -0,3980 1,5900 -0,4381 1,4231 -0,4313 1,7423 -0,5037 1,8768 -0,5117 1,6314 -0,3849 1,6772 -0,6326 2,1953 

1984 -0,5253 1,8038 -0,3471 2,3877 -0,4395 1,6769 -0,5548 1,6676 -0,5697 2,0320 -0,5227 1,9166 -0,3322 1,2557 -0,4389 1,7903 -0,5858 2,0973 

1985 -0,4944 1,7392 -0,3350 2,1371 -0,3331 1,4542 -0,5962 1,7543 -0,3837 1,6427 -0,4666 1,7992 -0,1982 0,9750 -0,4159 1,7420 -0,5379 1,9970 

1986 -0,4778 1,7044 -0,3287 2,0055 -0,3880 1,5690 -0,4778 1,5064 -0,4666 1,8162 -0,5304 1,9328 -0,3439 1,2800 -0,5407 2,0033 -0,5756 2,0760 

1987 -0,4300 1,6043 -0,3111 1,6395 -0,3331 1,4541 -0,5183 1,5911 -0,3697 1,6132 -0,4147 1,6904 -0,1803 0,9377 -0,3504 1,6051 -0,4630 1,8401 

1988 -0,4529 1,6522 -0,3194 1,8126 -0,2641 1,3096 -0,4457 1,4390 -0,3342 1,5389 -0,3524 1,5601 -0,2039 0,9871 -0,3572 1,6193 -0,3667 1,6386 

1989 -0,3045 1,3415 -0,2692 0,7688 -0,2279 1,2339 -0,3339 1,2051 -0,2749 1,4149 -0,3245 1,5018 -0,1796 0,9362 -0,4291 1,7698 -0,3621 1,6289 

1990 -0,4409 1,6271 -0,3150 1,7212 -0,3123 1,4106 -0,4158 1,3766 -0,2629 1,3897 -0,3969 1,6534 -0,1539 0,8825 -0,3922 1,6925 -0,5097 1,9378 

1991 -0,4283 1,6008 -0,3105 1,6271 -0,3407 1,4701 -0,4717 1,4936 -0,3469 1,5657 -0,4164 1,6940 -0,2184 1,0174 -0,3990 1,7067 -0,4737 1,8626 

1992 -0,4158 1,5747 -0,3061 1,5349 -0,3696 1,5306 -0,5296 1,6147 -0,4355 1,7511 -0,4360 1,7351 -0,2855 1,1578 -0,4058 1,7209 -0,4386 1,7891 

1993 -0,2800 1,2902 -0,2617 0,6141 -0,3106 1,4070 -0,2915 1,1162 -0,2794 1,4243 -0,3473 1,5494 -0,2796 1,1456 -0,4800 1,8762 -0,3916 1,6906 

1994 -0,2667 1,2624 -0,2578 0,5322 -0,3242 1,4355 -0,3299 1,1966 -0,3230 1,5155 -0,4100 1,6806 -0,3197 1,2295 -0,4530 1,8198 -0,4249 1,7604 

1995 -0,2535 1,2349 -0,2540 0,4525 -0,3379 1,4642 -0,3692 1,2789 -0,3678 1,6093 -0,4751 1,8170 -0,3608 1,3155 -0,4265 1,7642 -0,4589 1,8315 

1996 -0,2763 1,2825 -0,2606 0,5911 -0,3072 1,3999 -0,3086 1,1520 -0,4109 1,6996 -0,3889 1,6364 -0,3543 1,3018 -0,3972 1,7029 -0,4006 1,7095 

1997 -0,3083 1,3496 -0,2704 0,7935 -0,3208 1,4283 -0,2608 1,0520 -0,3210 1,5113 -0,4226 1,7071 -0,2691 1,1235 -0,4261 1,7635 -0,3631 1,6311 

1998 -0,3272 1,3892 -0,2763 0,9172 -0,3391 1,4666 -0,2952 1,1240 -0,3032 1,4740 -0,4083 1,6772 -0,3446 1,2815 -0,4241 1,7592 -0,3749 1,6558 

1999 -0,4128 1,5684 -0,3050 1,5128 -0,3521 1,4940 -0,3830 1,3078 -0,2653 1,3948 -0,3950 1,6494 -0,3309 1,2528 -0,4327 1,7774 -0,3559 1,6159 

2000 -0,3849 1,5100 -0,2953 1,3121 -0,3544 1,4987 -0,3852 1,3125 -0,3444 1,5602 -0,3766 1,6108 -0,3329 1,2571 -0,4505 1,8146 -0,4264 1,7636 

2001 -0,3575 1,4526 -0,2861 1,1209 -0,3566 1,5034 -0,3875 1,3172 -0,4273 1,7340 -0,3584 1,5727 -0,3350 1,2614 -0,4685 1,8522 -0,5001 1,9178 

2002 -0,3631 1,4644 -0,2880 1,1597 -0,4187 1,6333 -0,4064 1,3569 -0,4118 1,7014 -0,3814 1,6208 -0,2726 1,1309 -0,4702 1,8557 -0,5431 2,0078 

2003 -0,3531 1,4433 -0,2847 1,0905 -0,4781 1,7576 -0,3790 1,2994 -0,5027 1,8917 -0,4355 1,7340 -0,3238 1,2380 -0,5263 1,9732 -0,4814 1,8787 

2004 -0,4402 1,6256 -0,3148 1,7159 -0,4523 1,7037 -0,2862 1,1053 -0,4237 1,7263 -0,3841 1,6266 -0,3524 1,2980 -0,5015 1,9214 -0,5291 1,9786 

2005 -0,4657 1,6791 -0,3242 1,9114 -0,4447 1,6877 -0,5437 1,6444 -0,4629 1,8084 -0,4409 1,7454 -0,3532 1,2997 -0,4232 1,7574 -0,5503 2,0229 

2006 -0,2972 1,3264 -0,2670 0,7226 -0,5348 1,8763 -0,3260 1,1885 -0,5077 1,9021 -0,4529 1,7706 -0,3307 1,2525 -0,5295 1,9798 -0,5317 1,9839 

2007 -0,3540 1,4453 -0,2850 1,0970 -0,5311 1,8685 -0,4382 1,4235 -0,4137 1,7053 -0,5172 1,9052 -0,3457 1,2840 -0,5285 1,9778 -0,5818 2,0889 

2008 -0,4170 1,5771 -0,3065 1,5434 -0,5603 1,9298 -0,5421 1,6410 -0,4458 1,7725 -0,4995 1,8680 -0,4004 1,3985 -0,5586 2,0409 -0,5939 2,1141 

2009 -0,4479 1,6417 -0,3176 1,7743 -0,5449 1,8975 -0,4898 1,5313 -0,4324 1,7446 -0,5345 1,9413 -0,4558 1,5144 -0,5341 1,9895 -0,4840 1,8840 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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Tabela 6 – Elasticidades renda e desigualdade da proporção de indigentes nos Estados do Nordeste: 1981-2009. 
 AL BA CE MA PB PE PI RN SE 

ANOS ε η ε η Ε Η ε η ε η ε η ε η ε η Ε η 

1981 -0,8812 3,6793 -0,3600 2,6030 -0,6883 3,6739 -0,8309 3,2142 -0,7754 3,8053 -0,8273 3,8423 -0,7456 3,2060 -0,8312 3,9457 -0,9551 4,1140 

1982 -0,9801 3,8146 -0,3877 3,1775 -0,5829 3,3770 -1,0302 3,4867 -0,6846 3,6811 -0,8633 3,8914 -0,7106 3,1582 -0,7767 3,8713 -1,1478 4,3774 

1983 -0,8296 3,6088 -0,3463 2,3175 -0,6519 3,4713 -0,7460 3,0982 -0,6905 3,6892 -0,8011 3,8064 -0,8489 3,3471 -0,6166 3,6524 -0,9875 4,1583 

1984 -0,8496 3,6361 -0,3516 2,4269 -0,7141 3,5562 -0,9208 3,3372 -0,8976 3,9723 -0,8295 3,8453 -0,5803 2,9800 -0,6975 3,7630 -0,9175 4,0625 

1985 -0,8034 3,5730 -0,3395 2,1764 -0,5548 3,3386 -0,9828 3,4219 -0,6193 3,5919 -0,7456 3,7306 -0,3796 2,7057 -0,6630 3,7158 -0,8458 3,9646 

1986 -0,7785 3,5389 -0,3332 2,0447 -0,6368 3,4507 -0,8056 3,1796 -0,7433 3,7614 -0,8412 3,8612 -0,5976 3,0037 -0,8498 3,9711 -0,9022 4,0417 

1987 -0,7069 3,4411 -0,3156 1,6787 -0,5547 3,3384 -0,8661 3,2624 -0,5982 3,5631 -0,6679 3,6243 -0,3529 2,6692 -0,5651 3,5820 -0,7336 3,8112 

1988 -0,7412 3,4880 -0,3239 1,8518 -0,4514 3,1972 -0,7574 3,1138 -0,5450 3,4904 -0,5747 3,4970 -0,3882 2,7175 -0,5752 3,5959 -0,5895 3,6142 

1989 -0,5190 3,1843 -0,2737 0,8080 -0,3973 3,1233 -0,5902 2,8852 -0,4564 3,3692 -0,5330 3,4399 -0,3518 2,6677 -0,6828 3,7430 -0,5826 3,6048 

1990 -0,7232 3,4634 -0,3195 1,7605 -0,5236 3,2959 -0,7128 3,0528 -0,4384 3,3446 -0,6414 3,5881 -0,3134 2,6152 -0,6276 3,6674 -0,8035 3,9067 

1991 -0,7044 3,4377 -0,3150 1,6663 -0,5661 3,3540 -0,7964 3,1671 -0,5642 3,5166 -0,6704 3,6278 -0,4099 2,7471 -0,6377 3,6813 -0,7497 3,8332 

1992 -0,6857 3,4122 -0,3105 1,5741 -0,6094 3,4132 -0,8830 3,2855 -0,6968 3,6978 -0,6998 3,6680 -0,5103 2,8843 -0,6479 3,6951 -0,6971 3,7613 

1993 -0,4824 3,1342 -0,2662 0,6533 -0,5210 3,2924 -0,5266 2,7983 -0,4631 3,3784 -0,5670 3,4865 -0,5015 2,8723 -0,7589 3,8470 -0,6267 3,6651 

1994 -0,4625 3,1071 -0,2623 0,5715 -0,5414 3,3203 -0,5841 2,8769 -0,5284 3,4676 -0,6609 3,6147 -0,5615 2,9543 -0,7186 3,7918 -0,6766 3,7333 

1995 -0,4428 3,0801 -0,2585 0,4918 -0,5620 3,3484 -0,6429 2,9573 -0,5954 3,5592 -0,7584 3,7480 -0,6230 3,0384 -0,6789 3,7375 -0,7275 3,8028 

1996 -0,4768 3,1267 -0,2651 0,6303 -0,5160 3,2855 -0,5522 2,8333 -0,6600 3,6475 -0,6293 3,5716 -0,6132 3,0250 -0,6350 3,6776 -0,6402 3,6836 

1997 -0,5248 3,1922 -0,2749 0,8328 -0,5363 3,3132 -0,4807 2,7356 -0,5253 3,4635 -0,6798 3,6406 -0,4857 2,8508 -0,6783 3,7368 -0,5841 3,6070 

1998 -0,5531 3,2310 -0,2808 0,9564 -0,5637 3,3507 -0,5322 2,8059 -0,4987 3,4270 -0,6584 3,6114 -0,5987 3,0052 -0,6752 3,7326 -0,6018 3,6311 

1999 -0,6812 3,4060 -0,3095 1,5521 -0,5832 3,3774 -0,6636 2,9856 -0,4420 3,3496 -0,6385 3,5842 -0,5782 2,9772 -0,6882 3,7503 -0,5733 3,5921 

2000 -0,6395 3,3490 -0,2998 1,3513 -0,5866 3,3820 -0,6670 2,9902 -0,5603 3,5113 -0,6109 3,5465 -0,5813 2,9814 -0,7149 3,7867 -0,6788 3,7364 

2001 -0,5984 3,2929 -0,2906 1,1602 -0,5900 3,3866 -0,6703 2,9948 -0,6845 3,6811 -0,5837 3,5093 -0,5843 2,9855 -0,7418 3,8235 -0,7892 3,8872 

2002 -0,6069 3,3044 -0,2925 1,1989 -0,6828 3,5135 -0,6987 3,0335 -0,6612 3,6492 -0,6180 3,5562 -0,4910 2,8580 -0,7443 3,8269 -0,8535 3,9751 

2003 -0,5918 3,2838 -0,2891 1,1297 -0,7718 3,6351 -0,6576 2,9773 -0,7973 3,8352 -0,6990 3,6669 -0,5676 2,9626 -0,8282 3,9417 -0,7612 3,8489 

2004 -0,7222 3,4620 -0,3192 1,7552 -0,7332 3,5824 -0,5188 2,7876 -0,6790 3,6736 -0,6222 3,5619 -0,6105 3,0213 -0,7912 3,8911 -0,8326 3,9466 

2005 -0,7604 3,5143 -0,3287 1,9507 -0,7217 3,5667 -0,9042 3,3144 -0,7377 3,7538 -0,7072 3,6781 -0,6117 3,0229 -0,6740 3,7308 -0,8643 3,9898 

2006 -0,5082 3,1696 -0,2714 0,7619 -0,8566 3,7510 -0,5783 2,8690 -0,8047 3,8454 -0,7251 3,7026 -0,5780 2,9769 -0,8330 3,9482 -0,8364 3,9517 

2007 -0,5932 3,2857 -0,2895 1,1363 -0,8510 3,7434 -0,7463 3,0986 -0,6641 3,6531 -0,8214 3,8342 -0,6005 3,0076 -0,8315 3,9462 -0,9115 4,0544 

2008 -0,6875 3,4146 -0,3109 1,5826 -0,8948 3,8033 -0,9018 3,3111 -0,7121 3,7187 -0,7948 3,7978 -0,6823 3,1195 -0,8766 4,0078 -0,9295 4,0789 

2009 -0,7337 3,4777 -0,3221 1,8135 -0,8718 3,7718 -0,8234 3,2040 -0,6921 3,6914 -0,8472 3,8695 -0,7652 3,2328 -0,8399 3,9577 -0,7650 3,8541 

Fonte: Elaborado pelos autores 


