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RESUMO 
 

 

 

A análise de alguns aspectos do desenvolvimento no Brasil nas últimas três décadas evidencia 

que houve uma melhoria em uma série de indicadores isolados tanto no Sudeste – região mais 

rica - como no Nordeste - região mais pobre. A partir de uma base de dados de vinte 

variáveis, o objetivo principal do estudo foi verificar se há indícios de convergência ou 

divergência em cinco dimensões do desenvolvimento entre as duas regiões no período de 

1990 a 2010. Visando identificar os estados mais similares e mais diferentes entre si, bem 

como verificar alterações na composição dos grupos de baixo desenvolvimento e de alto 

desenvolvimento no período abordado, foi empregado a Análise de Agrupamentos (Cluster 

Analysis).  Adicionalmente, para testar a igualdade das distâncias entre os estados ao longo do 

tempo, foi utilizado o teste não paramétrico de Wilcoxon. Este último tornou possível 

verificar se a distância entre os estados das duas regiões vem aumentando ou diminuindo, 

apresentando indícios de divergência ou convergência. Os resultados da análise de Cluster 

sugerem que há indícios de convergência dentro do cluster do Nordeste, porém, a distância 

entre as duas regiões não foi alterada. Os resultados do teste de Wilcoxon sugerem que não 

houve mudanças estatisticamente significativas na distância entre os estados. Dentro das duas 

regiões os padrões de desenvolvimento se tornaram mais homogêneos, porém, as duas regiões 

continuam muito distantes. 

 

 

Palavras-Chave: Multidimensional. Desenvolvimento. Convergência. Divergência. Análise de 

agrupamentos. 
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ABSTRACT 
 

 

 

The analysis of some aspects of development in Brazil in the past three decades reveals an 

improvement on a range of indicators isolated in the south east – the richest region – and 

north east – the poorest region. From a database of twenty variables, the main purpose the 

study was to verify if there are indications of convergence or divergence in five dimensions of 

development between the two regions from 1990 to 2010. Aiming to identify the states more 

similar and different, and to verify changes in the composition of low development groups 

and high development in the adressed period, was used the analysis of groupings (Cluster 

Analysis). Additionally, to test equality of distance between states all the time, was used the 

non-parametric Test of Wilcoxon. This makes it possible to verify IF the distance between the 

states of two regions has been increasing or has been falling, showing signs of divergence or 

convergence. The results of Cluster’s analysis suggest that there are indications of 
convergence inside the cluster of north east, but the distance between two regions has not 

changed. The results of test of Wilcoxon suggests that there have been no changes statistically 

significant in the distance between the states, in the two regions the standards of development 

became more homogenous, but the two regions will be far apart. 

 

 

Key–words: Multidimensional. Development. Convergence. Divergence. Analysis of 

groupings. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

1.1.1 O processo de industrialização brasileira e o desenvolvimento econômico das 

regiões: concentração e desconcentração industrial nas décadas recentes 

 

Grande parte dos historiadores econômicos conclui que as diferenças dos níveis de 

desenvolvimento – tomando-se como medida os níveis de PIB per capita – entre os países 

veio a se constituir em um problema latente na medida em que se consolidou o capitalismo 

industrial na Europa, e de forma particular, com a promoção da Revolução Industrial na 

Inglaterra. A indústria, nesse contexto, veio a concentrar-se em áreas específicas de um 

território nacional buscando obter ganhos de escala e de aglomeração, fazendo com que 

existisse diferenciação nos níveis de crescimento e desenvolvimento entre regiões (Monteiro 

Neto, 2008). No Brasil, esse processo não se deu de forma diferente. 

Analisando a história econômica brasileira, nota-se que o processo de concentração 

industrial intensificou a diferenciação dos níveis de desenvolvimento entre as regiões, que por 

sua vez, já existiam devido a uma série de ciclos econômicos pelos quais passou a economia 

brasileira1. Esses ciclos serviram para acumular o capital necessário à instalação da indústria 

no Sudeste e também para criar uma demanda por produtos consumidos apenas através de 

importações do comércio exterior (Ablas, 1988; Cano, 1997). 

No geral, a centralização das atividades industriais na região Sudeste criou um espaço 

adequado para absorver e concentrar o processo de industrialização que se iniciaria no Brasil 

nas primeiras décadas do século XX, aumentando as diferenças dos níveis de 

desenvolvimento existentes entre o Sudeste e as demais regiões do Brasil. Como o parque 

industrial mais relevante2 tendeu a se concentrar na área metropolitana do estado de São 

Paulo, coube às demais regiões uma baixa participação no contexto da produção econômica 

nacional e baixos níveis de desenvolvimento. 

Depois de serem implantadas as primeiras indústrias no país, mediante o “processo de 

substituição de importações”3, o Estado passou a adotar medidas de estímulo ao 

desenvolvimento da indústria brasileira, aprofundando ainda mais esse processo. Em especial 

                                                           
1 Para maiores detalhes ver Furtado (1959). 
2 Bens de consumo não duráveis, bens duráveis e de bens de capital. 
3 Para maiores detalhes ver Furtado (1959). 
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na década de 1950, com o Plano de Metas, o Brasil experimentou um intenso período de 

expansão da indústria e da produção nacional. Entretanto, mesmo tendo o objetivo de 

fomentar a economia do país, houve nesse momento uma continuidade da concentração dos 

investimentos na região Sudeste, que junto com a ausência da atenção do plano às questões 

regionais, gerou um agravamento das desigualdades socioeconômicas existentes entre as 

regiões, principalmente entre o Sudeste e o Nordeste. 

Cano (1997) mostra que essa concentração industrial em favor do Sudeste brasileiro, 

concretizou um processo de divergência nas taxas de crescimento econômico entre as regiões 

do país ao longo do tempo. Segundo esse autor, desde 1919 a participação relativa do estado 

de São Paulo no PIB industrial do país, aumentou aceleradamente, saindo de um patamar de 

31,5% para 58% da indústria nacional em 1970. Nesse ano, a participação do Nordeste era de 

10,3%. 

Dentro da literatura econômica, todo esse crescimento e participação da indústria da 

região Sudeste no PIB do país corroborou à existência de uma forte correlação positiva entre 

os níveis de industrialização da região e seus níveis de desenvolvimento. Baseado nessa tese, 

a partir da década de 1950, o Estado brasileiro planejou e aplicou alguns planos que tinham 

como objetivo promover a desconcentração industrial pelas regiões brasileiras como forma de 

amenizar as disparidades regionais existentes no país.  

Nesse contexto, no final do ano de 1956, buscando apresentar um diagnóstico sobre as 

diferenças de desenvolvimento entre as regiões Sudeste e Nordeste, Celso Furtado, através do 

Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste (GTDN)4, observou que no decorrer 

dos anos anteriores, a consolidação do Sudeste enquanto região hegemônica no processo de 

acumulação, centralização e concentração da indústria no Brasil impôs um nível de 

produtividade à economia nacional, que dificilmente as estrutura produtivas primário-

exportadoras do restante do país iriam alcançar.  

A partir desse diagnóstico, Furtado afirmou que a concorrência desigual entre as duas 

regiões só seria amenizada com uma industrialização baseada em hipóteses capitalistas 

capazes de elevar os níveis de produtividade do Nordeste, (Souza, 2010). Baseado nessa 

concepção, e também entendendo a importância da intervenção estatal direta na região 

Nordeste, guiada pelo planejamento, em 1959 foi criada a Superintendência do 

                                                           
4 Criado pelo presidente da República Juscelino Kubitschek (JK), através do decreto 40.554 de 14/12/56, o GTDN foi 

destinado a construir uma pesquisa fatigante do Nordeste e das atividades e gastos federais inseridas nessa região. 
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Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), órgão que por sua vez, apresentou uma 

preocupação explicita com o desenvolvimento industrial nordestino.  

Diniz Filho (2008), ao discutir o tema da concentração/desconcentração da atividade 

industrial no Brasil, mostra que a história da industrialização do país pode ser separada em 

uma primeira fase marcada por um movimento de concentração da atividade industrial no 

Sudeste – 1930 a 1970 – e outra, marcada por um processo de desconcentração – 1970 a 1985. 

Esse autor ressalta que o auge dessa última tendência se deu no contexto das políticas de 

desenvolvimento ligadas ao II Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND)5, implantado 

entre os anos de 1975 a 1985. 

Segundo Cano (2007), esse plano teve como objetivo promover a desconcentração 

industrial a partir de projetos de investimentos direcionados para todas as regiões brasileiras, 

destinando à criação dos parques industriais o ônus de fomentar o desenvolvimento 

econômico das regiões que recebiam tais complexos. O II PND inseriu o Nordeste na 

economia do país, especializando-o na produção de bens intermediários e aumentando sua 

participação no PIB nacional, entretanto, com caráter ainda complementar à tradicional 

indústria do Sudeste6.  

Apesar dessas mudanças, a partir de 1985, na medida em que foram finalizados os 

principais projetos de investimentos formulados pelo plano, em face da crise fiscal do Estado 

e a ampliação da integração competitiva da economia brasileira à economia internacional 

baseada no paradigma da acumulação flexível, alguns pesquisadores começaram a questionar 

se o processo de desconcentração iria continuar. 

Cano (1997) argumentava que nesse ambiente, as regiões do país com maior 

desenvolvimento - especificamente a região Sudeste - estariam aptas a apresentarem níveis de 

crescimentos mais rápidos, gerando a interrupção ou mesmo uma pequena reversão do 

processo de desconcentração verificado entre 1970 e 1985, aumentando assim as diferenças 

dos níveis de desenvolvimento entre as regiões brasileiras. 

                                                           
5 Antes da aplicação do segundo II PND, mesmo não tendo um caráter diretamente voltado ao processo de desconcentração 

industrial do país, alguns projetos foram aplicados pelo Estado na tentativa de amenizar as disparidades regionais do Brasil, 

principalmente, no que tange aos baixos índices de desenvolvimento da região nordestina, vista por muitos pesquisadores 

(Furtado, 1959; Cano, 2007; Araújo, 1981; Oliveira, 1981; etc.) como o grande problema regional da época. Vale destacar 

nesse processo a criação da Chesf, em 1945, visando construir a infraestrutura na oferta de energia elétrica; a implantação do 

DNOCS no mesmo ano, tendo como objetivo superar o problema das secas prolongadas na região Nordeste; a Codevasf, em 

1947, visando desenvolver o valor do São Francisco; o BNB, em 1952, para apoiar a economia do semiárido; e por fim a 

SUDENE, em 1959, para construir um planejamento de desenvolvimento do Nordeste, (Cardoso, 2007). 
6 Vale destacar nesse contexto a criação das medidas do Fundo de Investimento do Nordeste (FINOR). Tal instrumento teve 

como objetivo implementar medidas de incentivos a industrialização da região nordestina. Porém, segundo Barreto et. al. 

(2003), não há evidencias empíricas que garantam a afirmação de que as medidas desse fundo tenham influenciado a 

produtividade total dos fatores na indústria de transformação do Nordeste. 
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Diniz (1995) também enfatizou que a região que viria a concentrar os grandes 

investimentos industriais em tecnologia na década também seria a região do entorno do estado 

de São Paulo, na qual o autor denominou de “polígono”. Ele mostrou que essa região, devido 

às tendências aglomerativas ligadas ao modelo de “acumulação flexível”, à diminuição do 

papel interventor do Estado, à abertura comercial do país e à criação do Mercosul, seria o 

limite da realização dos investimentos industriais realizados na década, gerando assim um 

novo momento de concentração das atividades industriais. 

Pacheco (1996) também projetou uma tendência à concentração espacial dos 

investimentos nas regiões mais desenvolvidas, entretanto considerou que, mesmo não 

acontecendo de forma generalizada em todas as regiões “periféricas”, o processo de 

desconcentração ocorrido nas décadas anteriores não chegaria ao seu fim. Isso aconteceria 

devido ao fato do processo de globalização da economia induzir as empresas multinacionais a 

traçarem estratégias de competição que passassem pela localização de suas produções em 

áreas competitivas que garantissem acesso a determinados mercados. 

Os resultados de Diniz Filho (2008), já trazendo informações concretas sobre a década 

de 1990, mostraram que a indústria brasileira passou por três tipos de transformações nesse 

período. Segundo ele, primeiramente houve uma “desconcentração” mais ampla nas 

indústrias cujo padrão locacional é muito dependente da oferta de recursos naturais e de mão-

de-obra barata7. Em segundo lugar, houve uma “desconcentração concentrada” nas indústrias 

ligadas a setores de bens de capital e bens de consumo duráveis, que por sua vez, necessitam 

de mão-de-obra mais qualificada e de um maior número de encadeamentos técnicos e 

produtivos entre fornecedores e clientes8. Um último processo que esse autor verificou foi um 

movimento de “reaglomeração” nas indústrias de fumo, de outros equipamentos de 

transporte e de máquinas para escritório e equipamentos de informática, que em sua essência 

buscavam se instalar em regiões que disponibilizassem maiores vantagens competitivas. 

Divergindo das projeções vislumbradas pelos autores citados anteriormente, Diniz Filho 

(2008) chegou à conclusão de que o saldo desse processo foi desconcentrador, entretanto, ele 

mostrou que a desconcentração apresentou uma seletividade mais intensa, deixando de 

beneficiar grande parte dos estados do Norte e Nordeste. 

Também analisando esse período, Silvera Neto (2005) argumentou que se entre os 

anos de 1985-2000 houve continuidade da desconcentração, tal tendência se deu de forma 

                                                           

7Indústria de celulose e papel, metalurgia básica, produtos de metal, de minerais não-metálicos, refino do 

petróleo e produção de álcool, têxtil, vestuário, couros e calçados, móveis e indústrias diversas. 
8 Indústria de veículos automotores, de artigos de borracha e plástico, de máquinas e equipamentos e de 

máquinas e materiais elétricos.  
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mais acentuada. Esse autor mostrou que nesse momento, o processo de desconcentração não 

foi abortado, porém se exigiu muito mais qualificação, fazendo com que o Nordeste, região 

mais pobre do Brasil, perdesse participação na riqueza gerada pela indústria, aprofundando 

ainda mais os seus problemas econômicos.  

No que tange à década de 2000, apesar de ainda ressaltarem os grandes desníveis de 

desenvolvimento existentes entre o Sudeste e o Nordeste, alguns estudos mostram que houve 

uma continuidade e aprofundamento da desconcentração industrial entre os espaços 

econômicos do país. Segundo Saboia, Kubrusly e Barros (2008), em meados da década de 

2000, as diferenças regionais do Brasil ainda permaneciam muito latentes, fazendo com o 

Nordeste continuasse a apresentar os piores indicadores de desenvolvimento do país. Porém, 

eles também verificaram resultados favoráveis para algumas mesorregiões do Norte, Nordeste 

e Centro Oeste, demonstrando assim casos de desenvolvimento em regiões ao redor das 

capitais. 

Saboia (2012) mostrou que na década de 2000, mesmo com uma continuidade do 

processo de desconcentração espacial da indústria brasileira, o entorno da região Sul 

novamente foi a mais beneficiada por esse processo. Nota-se, em meados dessa década, um 

movimento geral de deslocamento da indústria em direção ao interior da região Sul e Sudeste. 

Entretanto, adicionalmente também se verificou um pequeno deslocamento para o interior de 

regiões menos desenvolvidas do Nordeste e do Centro-Oeste. Por fim, esse autor revelou que 

nessa década, apesar de ter acontecido uma redução das diferenças de desenvolvimento 

regional existentes no país, a indústria brasileira continuou bastante concentrada em um 

número relativamente pequeno de mesorregiões, que por sua vez, comparativamente, 

apresentaram os melhores níveis de desenvolvimento econômico.  

Na falta de uma maior desconcentração industrial dirigida para as regiões mais pobres 

do Brasil, autores como Queiroz et. al. (2010) afirmam que a expansão na rede de proteção 

social (políticas compensatórias) configurada nos anos 2000, principalmente no Nordeste, 

pode ter se apresentado como possível condicionante da estabilização, ou até mesmo redução 

das diferenças de desenvolvimento entre as regiões do país. Esses autores mostram que essas 

políticas podem ter possibilitado uma melhoria nos níveis de distribuição de renda, educação, 

saúde e consumo dos mais pobres, resultado em indicadores socioeconômicos melhores, 

diminuindo o hiato existente entre o Nordeste e o Sudeste. 
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1.1.2 Novo enfoque dado ao conceito de desenvolvimento econômico 

 

Ao passo em que se discutia no Brasil o processo de concentração/desconcentração da 

indústria como forma de amenizar as disparidades econômicas entre as regiões do país, uma 

nova discussão surge sobre os aspectos que caracterizam o desenvolvimento econômico. No 

geral, verifica-se que muitos estudos trazem uma discussão sobre esse fenômeno baseada 

simplesmente em indicadores de crescimento, sejam eles de produção (industriais ou 

agregados de todos os setores) ou de renda por habitante. Porém, com a evolução das análises 

sobre o processo de desenvolvimento, verificou-se que essas pesquisas fundamentadas apenas 

nesses indicadores passaram a ser vistas como limitadas. Estudos recentes mostram que da 

análise do desenvolvimento de uma região surge uma ampla teia de relações, trazendo para o 

seu escopo a necessidade de um enfoque multidimensional, tornando os trabalhos que se 

restringem apenas a aspectos econômicos, deficientes do ponto de vista qualitativo.  

Conforme Bonente e Almeida Filho (2008), a promoção do crescimento econômico 

como forma única e suficiente de ampliação dos níveis de desenvolvimento foi extremamente 

defendida da década de 1950 ao fim da década de 1970, período em que o Brasil passou por 

grande estímulo à indústria nacional como forma de fomentar o crescimento da produção do 

país. Nesse período, as discussões sobre desenvolvimento, carregadas pelas teorias do pós-

guerra, buscavam promover a homogeneização das diferenças dos níveis de crescimento entre 

os países como forma de equilibrar os níveis de desenvolvimento. Mas a partir do início da 

década de 1980, com a constatação de que as teorias de desenvolvimento, nesse sentido, não 

haviam promovido uma melhor distribuição de renda e uma diminuição das desigualdades 

espaciais, passou-se a caracterizar o desenvolvimento em seus vários aspectos. 

Esses autores mostram que os novos enfoques dados ao conceito de desenvolvimento 

predizem que para uma região ser desenvolvida, ela deve apresentar um desenvolvimento 

baseado não apenas em indicadores de crescimento, mas também de sustentabilidade “física” 

(ecológica), “econômica” (de durabilidade ao longo do tempo) e “social” (inclusiva). 

Waquil et. al. (2005), também refletindo sobre o aspecto multidimensional atribuído 

ao conceito de desenvolvimento econômico, argumentou que destinar ao crescimento 

econômico a função de agente principal para o progresso de uma região, é negligenciar fatores 

importantes que melhor definem o desenvolvimento regional. Esse autor mostra que a falta de 

atenção às questões sociais, sobretudo das camadas mais pobres da população, e o 

crescimento distribuído de forma desigual, tanto entre indivíduos como entre regiões, são 
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aspectos que se mostram inerentes às análises voltadas a promoção do crescimento 

econômico.  

Marques e Fochezatto (2012) afirmaram que caso exista uma alta concentração da 

renda e da propriedade local, mesmo existindo um avanço na oferta de bens e serviços na 

economia, parte da população pode não ter acesso a essa oferta. Esses autores argumentaram 

que isso pode se refletir, por exemplo, em indicadores educacionais – altas taxas de 

analfabetismo, baixa escolaridade, etc. – indicadores de saúde, habitação, saneamento, entre 

outros, que por sua vez, são aspectos que afetam o desenvolvimento econômico de 

determinada região. 

Já Martin e Sunley (1998) relatam que se a riqueza e a renda forem altamente 

concentradas em um determinado mercado, refletindo grandes níveis de desigualdades, tal 

mercado não poderá absorver a produção em sua totalidade, inibindo assim o crescimento 

econômico da região, constituindo um importante obstáculo ao seu desenvolvimento 

econômico. 

No geral, esse debate sobre os diversos aspectos que definem o desenvolvimento de 

uma região, gerou uma mudança significativa sobre as características do desenvolvimento, 

que passou a ter, a partir desse momento, um caráter difuso, fragmentado, discutido em suas 

múltiplas dimensões. 

 

1.2 MOTIVAÇÕES, HIPÓTESE E OBJETIVOS 

  

Em síntese, a localização da indústria no Brasil é considerada um importante veículo 

para o desenvolvimento, haja vista seu efeito positivo sobre os indicadores sociais e 

econômicos das regiões, porém, ainda não há um estudo sistemático que compare a região 

Nordeste com a região Sudeste do Brasil levando em conta vinte variáveis em cinco 

dimensões do desenvolvimento simultaneamente. No contexto da concentração e 

desconcentração da indústria, em um ambiente de abertura econômica e estabilização, seria 

importante verificar se as duas regiões estão se tornando mais homogêneas ou mais 

heterogêneas, em termos de desenvolvimento. 

No geral, os estudos realizados utilizam apenas o valor adicionado da indústria ou o 

PIB regional para inferir sobre os níveis de desenvolvimento regional. Claramente, uma única 

variável não expressa o desenvolvimento das regiões e do seu capital humano. Nesse 

contexto, esse estudo tem como objetivo geral verificar se houve convergência ou divergência 

em cinco dimensões do desenvolvimento econômico entre o Sudeste e o Nordeste no período 
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de 1990 a 2010. Em outras palavras, busca-se analisar se houve um aumento ou uma 

diminuição nas diferenças dos níveis de desenvolvimento existentes entre os estados das duas 

regiões nas décadas recentes, dadas as mudanças ocorridas no padrão da localização industrial 

do país.  

A escolha dessas regiões é justificada pelo fato da primeira se apresentar como a 

região que historicamente concentrou os maiores níveis de industrialização e desenvolvimento 

do país, na medida em que a segunda, se destaca por possuir uma baixa inserção das 

atividades industriais em seu espaço, bem com a manutenção dos piores indicadores de 

desenvolvimento, se apresentando como uma grande questão regional para os formuladores 

de políticas públicas. 

No tocante à formulação da hipótese que norteia o trabalho, este estudo assume que 

devido aos rendimentos crescentes de escala (ganhos de produtividade) presentes na indústria, 

e em face da alta concentração industrial que ainda existe no Sudeste, pode ter havido um 

processo de divergência dos níveis de desenvolvimento econômico existentes entre essa 

região e o Nordeste do país. Assume-se que a indústria tem um poder de encadeamento que 

gera sobre a vida das pessoas ligadas a ela uma melhoria no nível de bem estar, fazendo com 

que essas tenham acesso a níveis maiores de desenvolvimento nas suas várias dimensões 

(saúde, renda e desigualdade, educação, moradia, etc.). 

Em vista da escassez de trabalhos na literatura econômica brasileira que analisem as 

trajetórias das diferenças dos níveis de desenvolvimento entre regiões dando ênfase ao caráter 

multidimensional existente no conceito de desenvolvimento econômico, este estudo irá 

considerar dimensões do desenvolvimento que informem, além da disponibilidade de bens e 

serviços por habitante (condições de oferta), especialmente a utilização e acesso a esses bens e 

serviços (condições de demanda). Para tanto, serão empregados vinte indicadores sociais e 

econômicos que refletem as seguintes dimensões: condições de moradia, estrutura produtiva, 

saúde, renda e desigualdade e educação/capital humano. 

Para verificar o padrão de convergência ou divergência das múltiplas dimensões do 

desenvolvimento entre os estados das regiões analisadas, foi empregada a Análise de 

Agrupamentos (Cluster Analysis) visando à identificação dos estados mais similares e mais 

diferentes entre si. A opção por esse método é adequado a essa pesquisa, pois permite a 

sintetização de uma grande quantidade de variáveis medidas nos casos (estados) em uma 

única matriz de distâncias, que, ao final, resulta em uma árvore de grupos, dos mais similares 

aos mais diferentes. Para testar a igualdade das distâncias entre os estados ao longo do tempo, 

foi utilizado o teste não paramétrico de Wilcoxon. Este último torna possível verificar se a 
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distância entre os estados das duas regiões vem aumentando ou diminuindo, apresentando 

indícios de divergência ou convergência. Não obstante, a não rejeição da hipótese nula sugere 

que as distâncias que separam os estados encontram-se estabilizadas, em termos de 

desenvolvimento econômico. 

Além dessa introdução, essa pesquisa está divida em mais cinco capítulos. No segundo 

será realizada uma revisão da literatura sobre o debate teórico acerca dos processos de 

convergência e divergência dos níveis de desenvolvimento entre regiões distintas. No terceiro 

capítulo será apresentada a metodologia utilizada pelo estudo. Já o quarto, traz para análise os 

principais resultados encontrados. Por fim, são apresentadas as considerações finais do 

estudo. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 INTRODUÇÃO 

 

 Este capítulo apresenta a revisão da literatura que norteia os aspectos teóricos dessa 

pesquisa. Para tanto, serão discutidas algumas explicações teóricas sobre as hipóteses de 

convergência e divergência dos níveis de desenvolvimento entre regiões distintas no longo 

prazo. Adicionalmente serão apresentados diversos resultados empíricos encontrados na 

literatura sobre a temática proposta por esse estudo. 

 

2.2 CONVERGÊNCIA OU DIVERGÊNCIA DAS DIFERENÇAS DOS NÍVEIS DE 

DESENVOLVIMENTO ENTRE REGIÕES? 

 

O estudo sobre as diferenças dos níveis de desenvolvimento econômico entre regiões 

tem sido norteado por duas visões opostas que surgem na análise da economia espacial. Esse 

objeto de pesquisa tem atraído a atenção tanto de economistas adeptos do modelo neoclássico 

de crescimento econômico de Solow (1956) – que tem como resultado principal uma 

tendência progressiva de redução nas disparidades nas rendas relativas entre economias ricas 

e pobres, conhecida como hipótese de convergência – como de estudiosos adeptos das teorias 

de causação cumulativa e desenvolvimento polarizado, que por sua vez, postulam uma 

tendência de divergência entre economias regionais distintas. 

Os autores ligados à hipótese da convergência tem como fundamento teórico o modelo 

de Solow tradicional que alega que as taxas de crescimento da renda per capita de regiões 

diferentes tendem a se equilibrar no longo prazo em um único ponto, e que isso ocorreria 

devido à premissa da produtividade marginal decrescente do capital. Esse modelo afirma que, 

caso o mercado operasse livremente, regiões pobres com baixos níveis de capital, 

apresentariam altas taxas de retorno desse fator, fazendo com que essas se desenvolvessem 

mais rapidamente que as regiões ricas que possuem um alto nível de capital, portanto retornos 

mais baixos. Esse processo faria com que as regiões pobres crescessem de forma mais 

acelerada do que as ricas, promovendo um processo de equiparação dos níveis de renda per 

capita no longo prazo. 
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 Dentro do debate acerca do processo de convergência9, na medida em que não houve 

evidência generalizada desse resultado em diversos trabalhos empíricos tanto internacionais10 

como nacionais11, a hipótese dos clubes de convergência12 passou a adquirir uma significativa 

importância dentro da literatura econômica.  Para esse grupo de autores, o modelo tradicional 

de Solow pode gerar a formação de grupos, bem como a preservação de desigualdades de 

renda per capita e de desenvolvimento mesmo em um horizonte de longo prazo provocando 

um processo de polarização entre regiões ricas e pobres.  

 Baseados em conclusões semelhantes aos autores dos clubes de convergência, porém, 

em um enfoque teórico distinto, autores como Myrdal (1968), Hirschman (1958), Kaldor 

(1970, 1981) e Dixon e Thirlwall (1975), expõem uma segunda perspectiva, destacando a 

ideia de que mesmo em um ambiente de longo prazo, é mais provável a ocorrência de um 

processo de divergência de renda e desenvolvimento entre regiões. Esses autores tomam como 

base as teorias de causação cumulativa e do desenvolvimento polarizado, que por sua vez, 

afirmam que uma vez abertas as diferenças que separam as regiões ricas das pobres, o próprio 

mercado tende a aumentar as disparidades, originando uma polarização crescente dos níveis 

de desenvolvimento entre as regiões13.  

. Para Myrdal (1968), a noção de equilíbrio estável é normalmente uma falsa analogia 

que se escolhe quando se formula a teoria que tende a explicar a mudança do sistema social. 

Para esse autor, em geral não se verifica uma tendência de auto estabilização no sistema 

social, pois esse não se movimenta, de forma espontânea, entre forças, na direção do 

equilíbrio, pelo contrário, se afasta dessa posição. Nota-se que em virtude da causação 

circular, ascendente ou descendente, o processo social tende a torna-se cumulativo e, muitas 

vezes, a aumentar de forma acelerada a sua velocidade. 

                                                           
9 Assim como pode ser visto em Galor (1996), teoricamente existem três tipos de convergência de renda obtidas como 

resultados analíticos do modelo tradicional de Solow. A primeira, conhecida como convergência absoluta, afirma que a renda 

per capita dos países converge no longo prazo independentemente das condições iniciais. Um segundo resultado é a 

convergência condicionada, que por sua vez, afirma que a renda per capita dos países converge na medida em que eles 

tenham características estruturais similares (tecnologia, taxa de crescimento da população, condução de política econômica, 

preferências, etc.) independente das condições iniciais. Por fim, tem-se a hipótese dos clubes de convergência, que tem com 

resultado um processo de polarização, persistência das desigualdades e a geração de clusters de crescimento. 

10 Ver Baumol (1986), Romer (1986), Barro (1991), Mankiw, Romer e Weill (1992), entre outros. 

11 Ver Azzoni (1997), Magalhães (2001), Gondim e Barreto (2004), Trompieri Neto, Castelar e Linhares (2008), Lima et. al. 

(2010), Pôrto Júnior e Figueredo (2012), entre outros. 

12 Ver Quah (1993), Durlauf (1996) e Monteiro (2011) para suporte empírico a esta hipótese. 

13 Ver, com maiores detalhes, explicações da teoria da causação circular e cumulativa em Myrdal (1968). 
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Em sua obra seminal intitulada “Teoria econômica e regiões subdesenvolvidas”, 

Myrdal (1968) exemplifica a causação circular cumulativa ascendente através dos efeitos 

provocados pela instalação de uma fábrica em uma determinada localidade. Esse autor afirma 

que essa fábrica promoverá efeitos multiplicadores, diretos e indiretos, sobre o nível de 

emprego e produção, que por sua vez, aumenta as receitas públicas locais. Uma maior receita 

levaria à melhoria dos serviços prestados pelo governo e à instalação de infraestrutura, 

originando um ambiente mais atrativo às atividades econômicas.  Já para a causação circular 

cumulativa descendente ele mostra um cenário de uma localidade que passa pelo fechamento 

de uma grande empresa, causando um impacto negativo no emprego, renda e nas finanças 

públicas. Com a redução das receitas públicas, o cenário se tornaria menos atrativo para as 

atividades econômicas, provocando um “processo cumulativo descendente de 

subdesenvolvimento”. 

Admitindo um ambiente onde uma região apresenta níveis de crescimento maior que 

as demais, Myrdal (1968) identifica o chamado efeito regressivo (backwash effects) que faz 

com que a região que está recebendo o estímulo positivo provoque sobre as demais um efeito 

negativo, ampliando as desigualdades iniciais (Azzoni, 1993). Esses efeitos regressivos são 

gerados pela migração da força de trabalho (melhor treinada e mais jovem), de capital (que 

busca taxas de retorno nos investimentos mais elevadas), de bens e serviços e de fatores “não 

econômicos” (infraestrutura, assistência social, desenvolvimento de mentalidade mais aberta 

para o progresso, etc.) em direção à região mais rica, em detrimento das mais pobres. Esse 

processo produzirá um grau de desigualdade muito maior no segundo momento do que no 

primeiro. 

Em oposição aos “efeitos regressivos” existem também os chamados “efeitos 

propulsores” (spread effects) que se propagam do centro em expansão econômica para outras 

regiões (Myrdal, 1968). Nessa perspectiva está o aumento na demanda por matérias-primas 

realizada pela primeira região sobre as demais, transferência de conhecimento técnico, 

deseconomias externas, acréscimo nos custos da força de trabalho na região em expansão, etc. 

(Azzoni, 1993).  

Myrdal (1968) relata que a intensidade desse último efeito dependerá do nível de 

desenvolvimento da região, ou seja, quanto mais alto for o nível de desenvolvimento que um 

país alcançar, maior será a intensidade dos efeitos propulsores. De forma contrária, observa-se 

o argumento de que “grande parte dos problemas enfrentados pelas regiões subdesenvolvidas 

advém do fato desses efeitos serem fracos”.  
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A obra desse autor mostra que em nenhum momento os efeitos regressivos e 

propulsores permitem estabeler os pressupostos para uma análise de equilíbrio. No caso 

marginal, os dois efeitos se compensarão reciprocamente e uma região estará estagnada. 

Entretanto, essa posição não é de equilíbrio estável, pois qualquer mudança nas forças iniciará 

um movimento cumulativo para cima ou para baixo.  

Criticando as proposições de Myrdal, Williamson (1965) e Richardson (1980) 

afirmam que os postulados de crescimento divergente não se aplicam em todas as situações, 

mas apenas em alguns estágios do processo de crescimento. Para esses pesquisadores, o 

processo de crescimento econômico e o aperfeiçoamento dos mercados, por si só induziriam 

ao alcance dos baixos níveis de desigualdade entre as regiões, fazendo com que os “efeitos 

regressivos” tendessem a se reduzir no tempo, enquanto os “efeitos propulsores” 

aumentassem mais que proporcionalmente. 

Desenvolvendo uma análise muito semelhante à de Myrdal, Hirschman (1958) ao 

invés de criticar a tese de equilíbrio para a análise das mudanças sociais, assim como faz o 

primeiro autor, preocupa-se em criticar a ideia do “crescimento balanceado”, visão segundo a 

qual todos os setores de uma economia necessitariam crescer à mesma taxa para tornar 

possível o crescimento equilibrado, considerando o desenvolvimento como uma corrente de 

desequilíbrios (Azzoni, 1993). Esse autor, ao discutir a transmissão inter-regional e 

internacional do crescimento econômico, formula uma tese bastante análoga a de Myrdal 

(1960). Para o termo spread effects, Hirschman utiliza o termo trickling-down (gotejamento) e 

para os backwash effects de Myrdal, ele usa polarization effects (efeitos de polarização). 

Kaldor (1970), também criticando o modelo de crescimento neoclássico, e em 

conformidade com o “princípio da causação circular e cumulativa” de Myrdal (1968), 

apresentou mecanismos, que na sua visão, são responsáveis pela formação de um círculo 

vicioso e a geração de um processo de polarização entre as taxas de crescimento de distintas 

regiões14.  Esse autor desenvolveu um conjunto de suposições teóricas que buscavam explicar 

as diferenças na dinâmica de crescimento dos países, destacando a importância de fatores 

ligados à demanda agregada como condicionantes dessas diferenças regionais.  

Conforme se verifica em Lamônica e Feijó (2011), Kaldor ponderou as diferenças nas 

estruturas de produção dos países, como condicionantes das diferenças nas dinâmicas de 

crescimento entre eles, conferindo um papel relevante ao setor da indústria da transformação. 

                                                           
14 Vale destacar que, assim como pode ser visto em Lourenço et. al. (2012), o conceito de região utilizado por 

Kaldor é suficientemente amplo, pois pode envolver diferentes países, grupos de países ou mesmo diferentes 

áreas dentro de um mesmo país. 
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O pressuposto teórico que emerge dos seus trabalhos é que o setor industrial operaria com 

retornos crescentes de escala, tanto estáticos15 quanto dinâmicos16, promovendo o crescimento 

da produtividade em toda a economia. 

A mais completa declaração desse autor sobre o problema das diferenças de 

desenvolvimento entre regiões distintas foi exposta em duas conferências, uma feita em 

Cambridge, 1966, intitulada de “Causas do Ritmo Lento do Crescimento Econômico do Reino 

Unido”, e outra feita na Universidade de Cornell, no mesmo ano, cujo título foi “Fatores 

Estratégicos do Desenvolvimento Econômico” (Dixon e Thirlwall, 1975; Azzoni, 1993; Feijó 

e Carvalho, 2002; Thirlwall, 2005). Nessas conferências, Kaldor buscou apresentar uma visão 

alternativa à teoria de crescimento neoclássica, oferecendo propostas que poderiam explicar o 

porquê das taxas de crescimento entre os países divergirem.  

Refletindo sobre o menor ritmo de crescimento da Grã-Bretanha vis-à-vis as demais 

economias capitalistas desenvolvidas, Kaldor apresentou as chamadas “Leis de Kaldor”17 

como possíveis explicações das causas do baixo dinamismo econômico desse país. Tendo 

como base alguns fatos estilizados encontrados em suas análises, essas “leis” procuraram 

destacar o motivo da Inglaterra está tendo baixo crescimento, bem como a causa do 

desenvolvimento desigual dos países. (Kaldor, 1967) 

A primeira “Lei de Kaldor” prediz que existe uma forte relação entre o crescimento da 

produção industrial e o crescimento do produto agregado, e que isso se deve ao fato desse 

setor ser o mais dinâmico e intensivo em inovações. Conforme argumenta Thirlwall (2005), 

Kaldor chegou a essa conclusão através da realização de regressões do crescimento anual da 

indústria manufatureira (variável explicativa) contra o crescimento do PNB (variável 

explicada) de doze países industrializados no período de 1954 a 1964. Ele mostra que mesmo 

no caso onde a participação da indústria manufatureira não se configura como a maior na 

composição do produto total, seu poder de encadeamento com os demais setores e seu 

dinamismo tem o poder de explicar a trajetória de crescimento total da economia. 

A segunda lei, também conhecida como “Lei de Verdoorn”, afirma que existe uma 

relação positiva entre a taxa de crescimento da produtividade na indústria e o crescimento do 

produto industrial. Nessa lei, Kaldor mostrou que a relação de casualidade entre a taxa de 

                                                           
15 Os rendimentos estáticos referem-se ao tamanho da escala das unidades de produção e, segundo Kaldor, 

constituem uma característica do setor manufatureiro, no qual, por exemplo, no processo de duplicar as 

dimensões lineares de equipamentos, a superfície cresce, elevando-se ao quadrado e o volume ao cubo, 

(Thirlwall, 2005). 
16 Conforme Thirlwall (2005), as economias dinâmicas referem-se aos rendimentos crescentes acarretados pelo 

progresso tecnológico “induzido” pela aprendizagem na prática, por economias externas na produção, e assim 

por diante. 
17 Para maiores detalhes, ver Kaldor (1967) ou Thirlwall (2005). 



24 

 

crescimento da produtividade e a taxa de crescimento da produção se apresenta no sentido de 

aumentar a produção, que por sua vez, induzida pelo aumento da demanda, acarreta aumento 

de produtividade em setores onde economias de escala dinâmicas estão presentes. Ele afirma 

que esse processo de causação circular cumulativa é essencial para compreender as diversas 

tendências de desenvolvimento entre as regiões. 

Thirwall (2005) mostra que mesmo que a “Lei de Verdoorn” não se sustente, ela não é 

um elemento indispensável do modelo completo de Kaldor.  Segundo esse autor, mesmo na 

falta do crescimento induzido da produtividade no setor manufatureiro, a expansão da 

indústria ainda continua a ser um fator de destaque na determinação do crescimento global da 

produção. Kaldor observou que o crescimento da produção industrial também influencia o 

aumento da produtividade nos demais setores da economia, levando ele a terceira lei de 

Kaldor. 

Segundo Thirwall (2005, p.49): 

 

a terceira lei afirma que quanto mais rápido for o crescimento da 

produção manufatureira, mais rápido será o ritmo da transferência da 

mão-de-obra do setor não manufatureiro, de modo que o aumento da 

produtividade em muitas atividades não manufatureiras associa-se 

negativamente ao crescimento do emprego fora da manufatura. 

 

Kaldor também levantou algumas proposições secundárias que abrangem a sua visão 

sobre o processo de crescimento e desenvolvimento. Esse autor mostrou que devido a terceira 

lei, ao passo que o excedente de mão-de-obra vai se esgotando no setor não-manufatureiro e 

que os níveis de produtividade tendem a se equiparar nos vários setores, o grau de aumento 

geral da produtividade induzido pelo crescimento da produção manufatureira tende a 

diminuir. Entretanto, esse esgotamento de mão de obra não se configura como uma restrição 

ao crescimento da produção manufatureira, pois segundo Kaldor, a produção manufatureira 

tem um grande poder de obter mão de obra adicional, mesmo que pague um salário real mais 

alto, desgastando os seus lucros e os seus investimentos. Esse autor afirma que as únicas 

restrições que podem cercear o crescimento da produção manufatureira é a demanda da 

agricultura nos estágios iniciais do desenvolvimento, e as exportações, nos estágios seguintes.  

Thirwall (2005) mostra que “no estágio pré-decolagem do desenvolvimento” a 

agricultura se torna o maior setor externo da indústria, logo é importante aumentar a 

produtividade agrícola para que assim aconteça um aumento no poder aquisitivo, gerando um 
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mercado promissor para os bens industriais. Com o desenvolver da indústria, a importância da 

agricultura como mercado para os produtos manufaturados diminui, e as exportações passam 

a se configurar como um novo mercado consumidor. Seu crescimento, bem como o da 

produção industrial tende a gerar uma círculo virtuoso de crescimento, devido à “Lei de 

Verdoorn” e outros mecanismos de realimentação. 

Baseados nessas relações teóricas formuladas por Kaldor, Dixon e Thirlwall (1975) 

formalizam mais tarde esse modelo, mostrando a possibilidade teórica de divergência 

persistente entre países ou regiões, provocada pela expansão das exportações e manutenção de 

superávits comerciais que geram diferenças de produtividade. Conforme esses autores, a ideia 

central desse modelo é que a demanda por exportações é o elemento mais importante da 

demanda autônoma em uma economia aberta, sendo o seu crescimento, o componente 

norteador do aumento da produção industrial no longo prazo, ao qual se adaptam os outros 

componentes da demanda. É sabido que existem grandes diferenciais de produtividade e 

comércio entre o Sudeste e o Nordeste do Brasil, portanto, essas regiões podem estar se 

afastando em termos de desenvolvimento ao longo do tempo. 

Suponha-se, por exemplo, um cenário inicial onde se abra uma interação comercial 

entre os mercados do Sudeste e do Nordeste e que a primeira região obtenha uma vantagem 

na produção de bens industriais. O modelo prediz que o crescimento da produção no longo 

prazo do Sudeste será determinado pela taxa de crescimento das suas exportações, que por sua 

vez, dependerá do nível de preços doméstico (variável endógena), do nível de preços do 

Nordeste (variável exógena) e do nível de renda fora do Sudeste (Nordeste). 

Já o nível de preços doméstico dependerá da taxa de salário nominal (relação positiva), 

da taxa de produtividade da mão-de-obra (relação negativa) e da taxa de crescimento do 

mark-up sobre os custos unitários de trabalho (relação positiva). Qualquer aumento na 

demanda proveniente do Nordeste pelas exportações industriais do Sudeste provocará uma 

elevação na sua produtividade e na taxa de crescimento da produção do Sudeste, aumentando 

ainda mais sua competitividade em relação ao Nordeste. 

O crescimento da produtividade do trabalho é definido pelo crescimento autônomo da 

produtividade e pelo próprio crescimento da produção por meio dos rendimentos estáticos e 

dinâmicos de escala (Lei de Verdoorn). Essa relação de Verdoorn inaugura a possibilidade de 

um círculo virtuoso de crescimento do Sudeste impulsionado pelas exportações, tornando o 

modelo circular porque quanto mais rápido for o crescimento da demanda pela produção do 

Sudeste, mais rápido será o aumento da sua produtividade e mais competitiva se torna essa 

região; e quanto mais rápido o aumento da produtividade, mais lento será o crescimento dos 
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custos do trabalho, daí mais rápido o crescimento das exportações e da produção. Caso as 

forças de mercado operem sem nenhuma interferência nesse processo, será iniciado um 

aumento persistente dos déficits comerciais do Nordeste vis-à-vis ao Sudeste, fazendo com 

que a primeira região entre um processo vicioso e a segunda em um círculo virtuoso de 

crescimento. 

Devido ao fato da região Sudeste apresentar uma maior inserção da indústria em seu 

mercado, os rendimentos estáticos e dinâmicos de escala provocados por esse setor, fará com 

que essa região perceba um maior ganho de produtividade do trabalho, que aliado com uma 

redução dos preços domésticos, causará um aumento no salário real da população, fazendo 

com que essa tenha acesso a maiores níveis de bem estar, em detrimento a região Nordeste. 

Essa melhoria no bem estar da população será refletido por melhores níveis de educação, 

saúde, condições de moradia, distribuição da renda, entre outras dimensões.  

 

2.3 EVIDÊNCIAS EMPÍRICAS NA LITERATURA ECONÔMICA 

 

 Diversos trabalhos vêm sendo realizados para avaliar o processo de convergência ou 

divergência dos níveis de desenvolvimento econômico entre regiões, entretanto, a hipótese de 

convergência tem sido explorada por grande parte dos pesquisadores. Dentro da literatura 

internacional, os principais trabalhos empíricos que relacionavam desenvolvimento 

econômico e convergência de renda foram construídos na década de 1980, tendo como estudo 

precussor o trabalho de Baumol (1986), sendo aperfeiçoado logo depois por Romer (1986), 

Barro e Sala-i-Martin (1992), Mankiw, Romer e Weil (1992), Ben-David (1997), entre outros. 

 Baumol (1986) elaborou um estudo que teve como objetivo tecer explicações sobre a 

trajetória da produtividade e de variáveis relacionadas no longo prazo para uma amostra de 16 

países industrializados (Estados Unidos, Canadá, Austrália, Japão e mais 12 países da Europa 

Ocidental), entre o período de 1870 e 1979, e para outra amostra composta por nove países 

socialistas e 72 países de renda média no período de 1950 a 1980. Baseado em análises de 

historiadores econômicos e através da apresentação de evidências estatísticas documentadas, 

tal autor encontrou como resultado para o primeiro grupo de países a manutenção de uma 

forte correlação inversa entre os níveis de produtividade dos países em 1870 e suas taxas 

médias de crescimento da produtividade entre 1870 e 1979. No que tange ao segundo grupo, 

Baumol identificou uma relação parecida nos dados do PIB per capita, no entanto, percebeu 

que o grupo de países mais pobres incluídos nessa última amostra, não seguia a mesma 

tendência. Diante disso, esse autor chegou à conclusão de que poderia estar acontecendo a 
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ocorrência de uma “notável convergência da produtividade nas economias industrializadas, 

convergência compartilhada entre as economias planejadas” e a não ocorrência desse processo 

nas economias mais pobres pertencentes aos países menos desenvolvidos. 

Segundo De long (1998), esse trabalho feito por Baumol (1986) ficou prejudicado 

devido a um problema de viés de seleção na amostra de países, logo Baumol e Wolff (1988) 

refinaram a análise corrigindo tal problema. Mesmo contornando o viés, reafirmaram a 

sugestão inicial de que existe mais de um clube de convergência, ou seja, uma tendência à 

convergência entre países pertencentes a um mesmo grupo (países industrializados, países 

socialistas, países de renda média, países menos desenvolvidos, entre outros). 

 Romer (1986) buscou explicar através de um modelo teórico o porquê de algumas 

economias no período de 1950 a 1980 não apresentarem convergência em suas taxas de 

crescimento. Nesse modelo, Romer teve a pretensão de formalizar uma relação entre 

crescimento econômico, estoque de conhecimento e o progresso técnico, com o objetivo de 

mostrar a influência que o capital humano exerce sobre o crescimento. Em seus resultados ele 

evidenciou que economias com maior grau de capital humano podem apresentar ganhos 

contínuos de produtividade. Essa implicação faz com que as economias desenvolvidas, com 

maior nível de renda e de capital humano, continuem relativamente mais ricas que as mais 

atrasadas levando à existência de convergência condicional ou à formação de clubes de 

convergência com rendas per capita diferentes. Seu estudo constituiu o primeiro exemplar do 

que viria a se tornar uma nova e distinta categoria de modelos neoclássicos de crescimento. 

Os estudos de Barro e Sala-i-Martin (1991, 1992), utilizando o modelo de crescimento 

neoclássico e tomando como hipótese a ocorrência de β-convergência absoluta18 para as 

economias de diferentes regiões de um mesmo país, tiveram como objetivo verificar as 

trajetórias dos níveis de crescimento de 47 estados dos Estados Unidos, no período 1880 a 

1988, e de 73 regiões pertencentes a 7 países europeus, entre 1950 e 1985. Como 

metodologia, tais autores utilizaram um modelo linear simples de mínimos quadrados 

ordinários da taxa de crescimento do PIB em relação ao logaritmo da renda per capita  inicial. 

Em seus resultados, eles encontraram evidências de convergência de renda entre as regiões 

dos Estados Unidos e também nos sete países europeus, estimando uma taxa de convergência 

de 2% ao ano na maioria dos países desenvolvidos, confirmando assim a hipótese inicial de 

convergência absoluta. 

                                                           
18 Medida da convergência expressa por uma correlação negativa entre a renda inicial e crescimento. 
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Quah (1993) teve como objetivo analisar a evolução da distribuição de renda de 118 

países no período de 1962 a 1985, avaliando se os países mais pobres estariam convergindo 

ou divergindo para os níveis de distribuição dos mais ricos. Ele também buscou apresentar 

uma nova abordagem, que analisa o comportamento dinâmico da distribuição “externa” de 

renda per capita, que por sua vez, segundo ele, supera as análises convencionais de 

convergência baseadas em regressões - por exemplo, Barro (1991). Esse autor pretendeu tanto 

agregar novas informações sobre o tema da convergência, como testar a hipótese de clubes de 

convergência. A metodologia proposta por ele consiste em ajustar a Matriz de Transição 

Markoviana para se determinar o vetor que representa a distribuição dos países em estratos de 

eficiência no longo prazo, o chamado vetor de estado estacionário. Em seus resultados, Quah 

observou que os países de renda média estariam “desaparecendo”, uma vez que foi notada 

uma alta persistência das rendas per capita dos grupos de alta e baixa renda, com transição dos 

países do grupo de renda média para os mesmos. Ele concluiu que a dinâmica de longo prazo 

promove uma tendência à polarização entre grupos distintos de renda per capita média, 

caracterizando a formação de dois grupos compostos por regiões ricas e regiões pobres, 

favorecendo a hipótese dos clubes de convergência. 

 Dentro da literatura brasileira, assim como nos estudos internacionais, observa-se uma 

maior tendência a aplicação das hipóteses de convergência embasadas no modelo neoclássico 

de crescimento. Conforme Duarte (2011), entre as principais pesquisas realizadas que se 

embasaram nessa hipótese, destacam-se: Azzoni (1997), Ferreira e Diniz (1995), Ferreira e 

Ellery Júnior (1996), Magalhães (2001), Gondim e Barreto (2004) e Trompieri Neto, Castelar 

e Linhares (2008), entre outros. 

 Ferreira e Diniz (1995) tiveram como objetivo apresentar evidências sobre a evolução 

da distribuição interestadual e interregional de renda no Brasil, entre os anos de 1970 e 1985. 

Como metodologia tais autores utilizaram o índice de Bourguignon como medida do grau de 

desigualdade na distribuição de renda entre os estados brasileiros. Em seus resultados foi 

possível verificar uma redução da desigualdade na distribuição interestadual da renda no 

período, refletindo “claramente” uma tendência à convergência de renda entre os estados. 

Adicionalmente, foi visto que no Brasil, “a renda tende a se distribuir de forma mais 

equitativa entre as unidades de uma dada região do que entre as regiões do país”. (Ferreira e 

Diniz, 1995, p. 43), refletindo a possibilidade de formação de clubes de convergência. Esses 

autores chegaram à conclusão de que mudanças estruturais ocorridas na economia brasileira 

no período estudado – desenvolvimento e ampliação da infraestrutura básica, movimento das 

fronteiras agrícolas e mineral, ação direta do estado em termos de investimentos e concessão 
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de subsídios e incentivos fiscais, a crise econômica e política do Rio de Janeiro, reversão da 

polarização industrial da área metropolitana de São Paulo e a alteração na distribuição 

regional da população – foram fatores responsáveis por essa tendência de convergência. 

Ferreira e Ellery Júnior (1996), seguindo critérios alternativos para medir a 

convergência, buscaram verificar a existência ou não da hipótese de convergência entre os 

estados brasileiros no período de 1970 a 199019. Adicionalmente, esses autores também 

avaliaram a velocidade desse fenômeno, comparando com os resultados encontrados por 

Barro e Sala-i-Martin (1991 e 1992) para os estados americanos. Vale mencionar que eles 

consideraram as economias estaduais como economias fechadas, limitando assim os seus 

resultados.  

Quanto ao modelo proposto, observa-se que parte da análise baseou-se na medida da 

convergência expressa por uma correlação negativa entre a renda inicial e crescimento (“β-

convergência”) e outra na evolução ao longo do tempo da dispersão do produto per capita dos 

estados (“�-convergência”). Utilizando o método de mínimos quadrados ordinários e a 

metodologia proposta por Barro e Sala-i-Martin (1991 e 1992), os resultados mostraram que 

as estimativas de β confirmam a existência de um processo de β-convergência entre os estados 

analisados. Já a queda na dispersão do logaritmo do PIB per capita dos estados nos sucessivos 

anos, confirmaram também a hipótese de �-convergência. Por fim, quanto ao cômputo da 

velocidade de convergência, esses autores verificaram que, no caso do Brasil, para que o hiato 

entre o produto per capita dos estados ricos e pobres caíssem pela metade, seriam necessários 

50 anos, tudo o mais constante, valor bem acima do encontrado por Sala-i-Martin para os 

estados americano (32 anos). 

Azzoni (1997) critica a maioria dos estudos de convergência de rendas regionais 

existentes na literatura brasileira. Essa crítica advém do fato dessas análises se concentrarem 

em períodos poucos extensos e que, em suas características, apresentaram momentos 

particulares da economia brasileira, condicionando assim os resultados. Como forma de se 

sobrepor a essa dificuldade metodológica, esse autor apresenta uma metodologia para 

compatibilizar as distintas séries de PIB disponíveis no Brasil20, conseguindo realizar dessa 

                                                           
19 Segundo os autores, a maior limitação encontrada no artigo foi verificado na elaboração da base de dados pois 

os PIB’s estaduais só estavam disponíveis, em bases compatíveis, para o período entre os anos de 1970 a 1985, 
intervalo de tempo pequeno para seus objetivos. Logo, eles buscaram estimar os PIB’s estatuais para o ano de 

1990 através da observação da participação de cada estado na arrecadação total de ICMS nos anos de 1985 e 

1990.  
20 No momento do estudo, três fontes diferentes de informações estavam disponíveis: para o ano de 1939, e 

anualmente entre 1947 e 1968, o cômputo era realizado pela Fundação Getúlio Vargas; a partir de 1970, passou a 

ser feito pela FIBGE, que apresentou resultados para 1970, 1975, 1980 e 1985; a partir desse último ano o IPEA 
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forma uma análise de crescimento e desigualdades regionais para um período de 56 anos. A 

partir dessa metodologia, esse autor teve como objetivo realizar algumas análises sobre a 

concentração econômica e a dispersão das rendas per capita no período de 1939 a 1995. 

Através do cômputo do Índice de Theil, Azzoni em seus resultados evidenciou a permanência 

da concentração de renda a favor da região Sudeste, em grande parte, devido à composição 

setorial favorável dessa região. Quanto à trajetória das diferenças de renda per capita entre os 

estados, verificou-se uma tendência para convergência já no período entre 1950 e 1955, 

observando nesse período uma velocidade negativa. Desse ponto até 1960 houve uma 

aceleração, passando a desacelerar-se no período seguinte, levando a um momento de 

divergência de 10 anos. A partir de 1970, inicia-se uma tendência de convergência, que se 

acelera até 1985. Depois desse ano, começa-se a perceber a manifestação de uma tendência de 

divergência, o que finalmente ocorre no final do período analisado. A partir dessas 

informações o autor concluiu que não houve um processo de convergência absoluta na 

economia brasileira, mas sim, convergência condicional21. Entretanto, esse autor já 

evidenciava a possibilidade do surgimento de grupos de convergência.  

Lima et. al. (2010), também submetendo sua análise a um horizonte temporal mais 

extenso do que os trabalhos tradicionais sobre convergência, teve como objetivo analisar a 

hipótese de convergência entre os estados brasileiros, considerando um período de 60 anos 

(1947-2006). Para testar essa hipótese, esses autores utilizaram testes de raiz unitária e o 

modelo ARFIMA, examinando assim a ordem de integração da série anual do PIB per capita 

real para 20 estados, tendo São Paulo como referência. Essa análise produziu resultados muito 

diferentes das obras de Ferreira e Diniz (1995), Ferreira e Ellery Júnior (1996) e Ferreira 

(2000), apontando para resultados totalmente opostos, ou seja, os resultados não confirmaram 

a hipótese de convergência para todo o país. Segundo eles, uma possível explicação para essa 

contrariedade seria a maior amplitude de tempo, haja vista que grande parte dos trabalhos 

cobre o período de 1970-1995.  

 No geral, observa-se que vários trabalhos encontrados na literatura econômica, que 

tem como pressuposto um processo de convergência dos níveis de crescimento de diferentes 

economias, não foram muito conclusivos, principalmente quando se trata de uma análise com 

um horizonte temporal mais amplo. Segundo Pôrto Júnior e Figueredo (2012), em 

determinados períodos, a divergência foi mais evidente do que a diminuição das 

                                                                                                                                                                                     

passa a calcular as estimativas anuais, sendo o que o último ano disponível referia-se aos anos de 1995, (Azzoni, 

1997, p. 344). 
21 Resultados semelhantes podem ser encontrados nos trabalhos de Carlos e Azzoni (1994) e Zini e Sachs (1996). 
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desigualdades entre as regiões consideradas mais ricas e as mais pobres. Entretanto, ainda são 

poucos os trabalhos que tomam como hipótese a divergência dos níveis de desenvolvimento 

entre regiões ao longo do tempo. No campo empírico, principalmente em nível nacional, na 

medida em que se verificou que o processo de convergência não se apresentou como hipótese 

generalizada nos períodos estudados, a relação existente entre convergência e polarização 

passou a ganhar maior ênfase nos últimos anos, destacando então as hipóteses de clubes de 

convergência. 

Magalhães (2001) buscou evidenciar a questão dos clubes de convergência no Brasil a 

partir de uma análise das diferenças de renda per capita entre os estados analisados no período 

de 1986 a 1995. Como forma de eliminar um possível viés nas taxas de convergências 

estimadas, esse estudo apresentou um avanço em sua abordagem, pois admitiu uma correlação 

espacial entre as áreas geográficas analisadas, que após confirmada, foi corrigida. Aplicando 

um modelo autorregressivo espacial, como forma de apresentar estimativas com correção 

espacial, os resultados dos autores indicaram que os estados brasileiros estavam divididos em 

dois clubes de convergência, sendo o primeiro determinado pelos estados do Rio de Janeiro, 

Rio Grande do Sul e Minas Gerais, que por sua vez, estavam convergindo para o nível de 

renda per capita do estado de São Paulo, e o segundo formado por todos os estados do 

Nordeste e alguns do Norte, que em sua evolução no tempo apresentou sinais de divergência. 

Esse autor chega a conclusão de que para se apresentar resultados satisfatórios sobre a 

convergência ou não entre os estados, deve-se levar em conta o fato do ritmo de crescimento 

dos estados serem afetados pelo desempenho dos seus vizinhos. Logo, políticas econômicas 

tomadas isoladamente, tenderiam a não gerar resultados esperados, sendo mais positivo a 

aplicação de políticas regionais. 

Autores como Gondim e Barreto (2004), baseados na “nova economia geográfica”, 

nos modelos de crescimento neoclássico e de crescimento endógeno, tiveram como objetivo 

identificar a existência de clubes de convergência entre os estados e municípios brasileiros no 

período de 1970 a 2000 e também identificar quais variáveis agem como condicionantes na 

formação desses clubes. No campo metodológico foi utilizado o teste de convergência feito a 

partir da análise da evolução da distribuição dos PIB per capita, através de funções de 

densidade estimadas pelo método de suavização por núcleo (Kernelsmoothing); também 

foram utilizados núcleos estocásticos para estimar o padrão de transição percorrido pelas 

economias no espaço de PIB per capita ao longo do período analisado; e adicionalmente, se 

empregou o uso de núcleos estocásticos condicionados com o objetivo de identificar variáveis 

explicativas associadas aos padrões de convergência encontrados.  
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Os resultados registrados por Gondim e Barreto (2004) apontaram para a existência de 

convergência entre os estados e municípios brasileiros de 1970 até o inicio da década de 1990. 

Essa convergência teve como principal causa os movimentos dos PIB per capita dos estados e 

municípios extremamente pobres e extremamente ricos em direção a média, ao mesmo tempo 

em que se percebe um movimento divergente no PIB per capita das unidades territoriais de 

renda média, levando a distribuição a torna-se bimodal, formando assim clubes de 

convergência. Os autores verificaram a formação de um grupo de menor renda constituído por 

todos os estados do Nordeste e Norte, exceto o Amazonas, Mato Grosso e Goiás, e outro 

grupo com os estados mais ricos, com renda média acima da nacional, formado pelos estados 

da região Sul, mais São Paulo, Rio de Janeiro, Espirito Santo e Amazonas. Quanto aos 

municípios, observou-se a criação de dois grupos: um formado pelos municípios com PIB per 

capita situado entre 0,3 a 0,4 da média nacional, e outro composto pelos municípios situados 

entre 0,8 e 0,9 dessa mesma média. Dentre as variáveis condicionantes da convergência de 

renda, a localização geográfica e o nível de escolaridade apresentaram-se como os fatores 

mais significantes no condicionamento. 

Trompieri Neto, Castelar e Linhares (2008), também buscando apresentar resultados 

empíricos que visualizassem a formação de clubes de convergência, procurou verificar a 

presença dessa hipótese nos vinte e seis estados do país mais o Distrito Federal no período de 

1985 a 2005. Como metodologia esses autores aplicaram um modelo em painel dinâmico para 

analisar a convergência da taxa de crescimento do PIB per capita, numa abordagem não linear 

através de um efeito threshold. Os resultados obtidos mostram que há dois regimes de renda 

determinados pela variável threshold, sendo o de baixa renda formado pelos estados que 

apresentam PIB per capita menores do que R$ 8.136 e o de alta renda formado pelos estados 

que possuem PIB per capita maiores do que o referido valor. Os autores mostram que nos dois 

regimes de renda os processos de convergência foram significantes, entretanto, o regime de 

baixa renda apresentou uma velocidade de convergência bem mais baixa do que o regime de 

alta renda, favorecendo assim pequena possibilidade de efeito catch up. A partir disso, eles 

chegam a conclusão da existência de dois clubes de convergência, sendo o primeiro formado 

pelos estados da região Nordeste e Norte, exceto Amazonas, e o estado de Goiás (regime de 

baixa renda) e outro formado pelos estados da região Sul e Sudeste, mais os estados do Mato 

Grosso, Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal (regime de alta renda). 

Pôrto Júnior e Figueredo (2012), através de informações estaduais do período de 1991 

a 2007, e informações municipais do período de 1996 a 2007, tiveram como objetivo reavaliar 

a dinâmica recente de desenvolvimento no Brasil. Esses autores tomaram como hipótese que a 
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queda recente nos indicadores de desigualdade de renda estaduais e municipais não denotaram 

um processo de convergência de renda. Vale destacar que tanto na análise estadual como 

municipal, o país foi dividido em dois subconjuntos, Norte\Nordeste e Resto do país, 

permitindo assim a identificação dos movimentos intra e entre grupos. Como ferramental 

metodológico, os autores utilizaram os testes de polarização desenvolvidos por Anderson et. 

al. (2012) baseados tanto no “overlap” entre as curvas de distribuição dos dois subconjuntos 

da amostra, como também em uma medida de bipolarização, construída através dos pontos 

modais da curva. Os resultados desse trabalho mostram que a queda expressiva dos 

indicadores de concentração de renda dos estados e municípios verificada nos últimos anos, 

não quer dizer, em sua essência, um processo de convergência de renda. Contrariamente, 

verificou-se que ao se dividir o Brasil em Norte/Nordeste e Resto do país, essa redução foi 

justificada pela maior identificação dos estados e municípios dentro de cada subconjunto e 

pelo aumento do abismo existente entre esses dois grupos. Ao se fazer uma análise bivariada 

entre renda per capita e expectativa de vida, como um possível teste de robustez, percebe-se 

que o processo de polarização se torna ainda mais forte, fornecendo conclusões que reforçam 

a desconfiança de que o modelo de desenvolvimento do Brasil não favorece as regiões menos 

desenvolvidas.  

Em relação aos trabalhos que abordam as diferenças de desenvolvimento em suas 

múltiplas dimensões, nota-se uma literatura ainda mais escassa, sendo algo bastante 

inexplorado, mesmo em um cenário atual onde a discussão sobre desenvolvimento econômico 

ultrapassa questões baseadas apenas em indicadores do lado da oferta, tais como o PIB e a 

renda per capita. 

Chein et. al. (2007), a partir de dados dos censos demográficos para os municípios do 

país e reconhecendo o avanço significativo do Brasil no período de 1970 a 2000 no que tange 

a uma série de indicadores correlacionados ao nível de desenvolvimento, tiveram como intuito 

investigar a existência de indícios de convergência ou a existência de regiões que se 

mantiveram excluídas ou relativamente menos beneficiadas dos avanços registrados. 

Empregando a análise de componentes principais para extrair informações de 58 variáveis 

representativas de 9 dimensões do desenvolvimento econômico, esses autores mostraram que 

o processo de melhoria nos indicadores econômicos registrados no período analisado, ocorreu 

de forma a manter grande parte do diferencial já existente em 1970.  As únicas exceções 

foram verificadas nos indicadores de posição ocupacional e acesso a serviços públicos de 

iluminação elétrica. Nota-se que os indicadores de renda, educação e acesso a demais serviços 
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públicos mantiveram a diferença observada em 1970. Através desses resultados foi possível 

concluir que não houve sinais de convergência no período analisado. 

Em uma análise similar à de Chein et. al. (2007), porém com uma metodologia 

distinta, Marques e Fochezatto (2012) buscaram observar se a distância entre as unidades 

federativas, em termos de desenvolvimento econômico, aumentou ou diminuiu no período de 

1970 a 2000. Esses autores também consideraram outras dimensões do desenvolvimento 

econômico, fugindo assim das tradicionais análises que envolvem apenas o PIB per capita, 

tido por muitos estudos como uma medida global de bem estar na sociedade22. Buscando 

encontrar algum padrão de convergência ou divergência multidimensional entre os estados, 

foi utilizada como metodologia a Análise de Agrupamentos (Cluster Analysis), e, 

adicionalmente, para testar a significância das diferenças entre os grupos formados, e testar a 

igualdade das distâncias entre os estados ao longo do tempo, foram empregados, 

respectivamente, a Estatística de Wilks e o Teste de Wilcoxom. Através dos resultados 

encontrados, esses autores chegaram à conclusão de que o Brasil está diminuindo a 

heterogeneidade dentro de dois grupos distintos de estados (estados do Sul-Sudeste e estados 

do Norte-Nordeste), porém, há um aumento das distâncias entre esses grupos. Foi possível 

encontrar evidências de que os grupos estão convergindo internamente em várias dimensões 

do desenvolvimento, porém, enquanto grupo, estão divergindo ao longo do tempo. 

 

2.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este capítulo teve como objetivo realizar um levantamento teórico sobre alguns 

autores adeptos das hipóteses de convergência e das hipóteses de divergência dos níveis de 

desenvolvimento entre regiões distintas. Por fim, foi realizada uma revisão de alguns dos 

principais trabalhos empíricos que compõe o estado das artes desse pensamento, tanto no 

contexto internacional como nacional. 

 Entre as principais considerações que podem ser retiradas desse levantamento, 

destaca-se o grande enfoque dado por diversos autores às hipóteses de convergência. 

Entretanto, na medida em que esse resultado não encontrou grande generalização nas 

evidências empíricas, passou-se a admitir na análise do desenvolvimento a possiblidade de 

divergência entre economias regionais no longo prazo. Os autores adeptos dos modelos 

neoclássicos de crescimento perceberam que nem sempre o ”livre mercado” teria o poder de 

                                                           
22 Foram utilizadas 14 variáveis que expressaram 6 dimensões: Condições de moradia, desenvolvimento 

industrial, pobreza e desigualdade, desenvolvimento humano, produção agrícola e emprego. 
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equiparar os níveis de bem-estar entre regiões distintas ao longo do tempo, ou seja, elas 

poderiam divergir no que compete aos níveis de desenvolvimento, formando assim clubes de 

convergência, algo bem próximo das hipóteses preditas pelas teorias de causação circular e 

cumulativa, que também evidenciam um resultado de divergência. 

Por fim, através desse levantamento bibliográfico, observou-se que grande é a parcela 

de estudos que relaciona a evolução do desenvolvimento econômico, com a evolução de 

indicadores, que em sua natureza apresentam explicações bem limitadas sobre esse fenômeno, 

dada a multidimensionalidade que o caracteriza. Muitos trabalhos, principalmente na 

literatura nacional, ainda abordam a evolução do desenvolvimento econômico de uma 

determinada região através da evolução do PIB per capita ou da renda per capita, deixando de 

lado a ampla dimensão que emerge do seu conceito. 

Baseado nos trabalhos revisados e através da análise de cluster, esse artigo tem por 

objetivo verificar a existência de algum padrão de convergência ou divergência em termos de 

desenvolvimento econômico, em três pontos do tempo, considerando vinte indicadores sociais 

e econômicos simultaneamente. Diante de uma diversidade de trabalhos que abordam a 

evolução do desenvolvimento através de variáveis que representam apenas a oferta de bens e 

serviços na economia, este trabalho avança ao propor uma análise baseada em uma grande 

quantidade de variáveis que expressam tanto a oferta como também a utilização desses bens e 

serviços. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

Nesta sessão serão discutidos os procedimentos metodológicos utilizados para 

elaboração da dissertação. 

 

3.2 DESCRIÇÃO DA BASE DE DADOS 

 

Antes de definir a base de dados utilizada na pesquisa, primeiramente é importante 

enfatizar que dentro da literatura econômica que trata sobre desigualdades regionais não 

existe um consenso sobre quais variáveis servirão para a análise do desenvolvimento 

econômico. Uma observação recorrente nessas pesquisas é que as análises que buscam 

dimensionar as disparidades de desenvolvimento baseadas em poucos indicadores, 

fundamentadas apenas no nível de PIB per capita, têm sido bastante criticadas, devido à 

multidimensionalidade que emerge no próprio conceito de desenvolvimento. 

Buscando construir uma análise que descreva o desenvolvimento em suas múltiplas 

dimensões e que também reflita sobre o poder de encadeamento da indústria sobre alguns 

aspectos desse fenômeno, serão utilizadas 20 variáveis agrupadas em cinco dimensões do 

desenvolvimento, tais como: condições de moradia, estrutura produtiva, saúde, renda e 

desigualdade e educação/capital humano. As variáveis que compõem as dimensões citadas 

acima podem ser visualizadas no Quadro 1. 

A escolha dessas variáveis foi balizada por relações empíricas e teóricas visíveis na 

literatura sobre desenvolvimento econômico. Percebe-se, empiricamente, que na medida em 

que uma região apresenta, por exemplo, uma maior inserção da indústria em seu território, a 

população local tende a ter maiores níveis de educação, renda, saúde e um melhor acesso às 

condições de infraestrutura. Nota-se que os estados que possuem um maior nível produção 

industrial no geral apresentam uma maior proporção de domicílios com acesso à rede geral de 

água, esgoto e coleta de lixo. Também, observa-se que quanto maior a participação da 

indústria na produção local, maior será o nível de renda percebido pela população e 

consequentemente, maior será a expectativa de vida, média de anos de estudo e melhor a 

distribuição de renda local. 
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Quadro 1: Descrição das variáveis que compõem as dimensões utilizadas pela pesquisa 

Variáveis Unidade 
Descrição Anos 

Condições de moradia Disponibilidade 

V1CM mwh/hab Consumo de energia elétrica - Residencial per capita – mwh 1991 2000 2010 

V2CM (%) 

Proporção de domicílios particulares permanentes com rede 

geral de abastecimento de água 1991 2000 2010 

V3CM (%) 

Proporção de domicílios particulares com rede geral de esgoto 

ou pluvial ou fossa séptica 1991 2000 2010 

V4CM (%) 

Proporção de domicílios particulares permanentes com lixo 

coletado 1991 2000 2010 

 Estrutura produtiva 

V5EP R$/hab 

PIB industrial estadual per capita - valor adicionado - preços 

básicos - R$ de 2000 (mil)  1990 2000 2009 

V6EP R$/hab 

PIB da Agropecuária estadual per capita - valor adicionado - 

preços básicos - R$ de 2000 (mil) 1990 2000 2009 

V7EP R$/hab 

PIB de Serviços estadual per capita - valor adicionado - preços 

básicos - R$ de 2000 (mil) 1990 2000 2009 

  Saúde 

V8S Und 

Número de óbitos infantis (menores de 1 ano) por 1.000 

nascidos vivos  1997 2000 2010 

V9S Und Leitos por mil habitantes  1993 2000 2010 

V10S Und Profissionais de saúde -médicos por mil habitantes 1991 2000 2010 

V11S Índice IDH longevidade  1991 2000 2005 

Renda e desigualdade 

V12RD R$/hab Renda domiciliar per capita - média - R$ de out/2009 1990 2001 2009 

V13RD Índice IDH renda  1991 2000 2005 

V14RD Índice Índice de Theil - desigualdade de renda  1990 2001 2009 

V15RD (%) Taxa de pobreza - percentagem de pobres na população total 1990 2001 2009 

Educação/capital humano 

V16CH Índice IDH da educação  1991 2000 2005 

V17CH  (%) Percentual de analfabetos com 15 anos ou mais 1991 2000 2010 

V18CH  (%) Pop. rural em percentagem da total  1991 2000 2010 

V19CH  (%) Pop. urbana em percentagem da total  1991 2000 2010 

V20CH Anos Anos de estudo - média - pessoas 25 anos e mais  1990 2001 2007 
Fonte: Elaboração própria 

Nota: as variáveis foram obtidas nas páginas eletrônicas do IBGE (http://seriesestatisticas.ibge.gov.br/Default.aspx), do 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (http://www.ipeadata.gov.br), e DATASUS (http://www.datasus.gov.br). 

 

Como o estudo busca trazer retratos dos níveis de desenvolvimento do Sudeste e do 

Nordeste nos anos de 1990, 2000 e 2010, e como nem sempre foi possível encontrar 

informações para todas as variáveis centradas nesses pontos no tempo, foram utilizadas 

informações que gravitavam no entorno desses anos. 

Esses dados foram sistematizados em uma matriz ( nxp ), em que n é o número de 

indivíduos (casos) e p é a quantidade de variáveis utilizadas. Para o caso dessa pesquisa, os 

casos são os estados que compõe o Sudeste e o Nordeste brasileiro, já as variáveis 

http://seriesestatisticas.ibge.gov.br/Default.aspx
http://www.ipeadata.gov.br/
http://www.datasus.gov.br/
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representam as diferentes dimensões do desenvolvimento econômico utilizadas pela pesquisa. 

Todas as estimações e gráficos foram feitos no Ambiente R. 

Como o estudo aborda os níveis de desenvolvimento dos estados do Sudeste e do 

Nordeste nos anos de 1990, 2000 e 2010, foram construídas três matrizes. Essa estratégia 

permitiu avaliar as dimensões do desenvolvimento em três pontos no tempo, permitindo a 

análise da evolução dos indicadores selecionados em duas décadas subsequentes. 

 

 3.3 ANÁLISES DE CLUSTERS 

 

 Depois de selecionadas as variáveis que compõem as dimensões do desenvolvimento 

utilizadas por esta pesquisa, o passo seguinte foi analisar se os estados do Sudeste (situados 

em um cluster de maior desenvolvimento)23 e do Nordeste (cluster de menor 

desenvolvimento) alteraram as suas posições no decorrer das últimas décadas em relação à 

base (1990).  

Haja vista as diferenças históricas nos níveis de desenvolvimento existentes entre as 

duas regiões, intuitivamente duas situações podem ocorrer: ou os estados do Nordeste 

convergiram para os níveis de desenvolvimento dos estados do Sudeste, ou eles se afastaram 

ainda mais, configurando assim um padrão de divergência, ou permaneceram tão distantes 

quanto estavam em 1990. 

A evidência de divergência corrobora a suposição de Myrdal e Kaldor, que postula que 

uma vez iniciado um processo de industrialização em uma região, as diferenças de 

desenvolvimento tendem a acentuar-se com o passar do tempo, na ausência de políticas 

econômicas compensatórias. A evidência de convergência nos níveis de desenvolvimento está 

de acordo com a mais recente literatura dos clubes de convergência. 

Não obstante essas duas hipóteses sejam prováveis, existe também a possibilidade de 

que não tenham ocorrido mudanças substancias que aproximem as duas regiões entre si. 

Nesse caso, as políticas sociais e de transferência de renda estariam contrabalançando os 

diferenciais de produtividade e saldos comerciais das duas regiões. Para responder a essas 

questões, primeiramente, é necessário proceder à estimação da matriz de distâncias, e, com 

                                                           
23 Para essa pesquisa, os clusters de desenvolvimento são grupos ou conglomerados formados por estados 

similares em termos de condições de moradia da população, produção local, saúde, renda e educação. Logo os 

clusters de alto desenvolvimento serão compostos pelos estados que possuem os maiores níveis de 

desenvolvimento no que tange a essas dimensões. Já os clusters de baixo de desenvolvimento serão formados 

pelos estados menos desenvolvidos. Através da análise das médias das variáveis dos estados, tornou-se possível 

separar os estados segundo grau de similaridade de desenvolvimento econômico. 
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ela, obter o dendograma. Esse gráfico permite a clara visualização dos estados mais similares 

e os mais diferentes entre si em cada ponto do tempo. 

Esse procedimento tem por objetivo verificar a ocorrência de uma possível mudança 

na composição dos clusters ao longo do período analisado ou se os estados que pertencem ao 

cluster de baixo desenvolvimento continuam na mesma posição relativa. Há indícios de 

convergência quando um estado de baixo nível de desenvolvimento, em relação ao ano de 

1990, migrar para um cluster de mais alto desenvolvimento. 

Para a formação dos grupos a pesquisa utilizou a Análise de Clusters (ou Análise de 

Agrupamento). O objetivo desse método é dividir os elementos de uma população, ou 

amostra, em grupos, onde os elementos pertencentes a um mesmo grupo são similares entre si 

em relação às características (variáveis) levantadas, e os elementos em grupos distintos são 

heterogêneos no que tange a essas mesmas características (Mingoti, 2005).  

A escolha desse método é justificada pelo fato dele permitir um estudo de um conjunto 

de relações interdependentes, sem fazer qualquer hipótese de exogeneidade (distinção entre 

variáveis dependentes e independentes) nem qualquer hipótese sobre a distribuição de 

probabilidade das variáveis, como é feito nas análises de regressão em geral. Observa-se 

também que, diferentemente das análises de regressão, a ausência de correlação perfeita 

(multicolinearidade) entre as variáveis independentes não se apresenta como hipótese 

necessária as suas estimações. Outro aspecto que justifica o uso da análise de cluster é o fato 

dela permitir estimações sobre amostras pequenas com grande quantidade de variáveis, 

situação que nas análises de regressão geraria estimações menos robustas. Diante disso, nota-

se que o emprego de análises de regressão para essa pesquisa não se adequaria aos objetivos 

propostos pela mesma, pois ela apresentaria restrições tanto para quantidade de variáveis e 

tamanho da amostra como também para a natureza dos dados. 

A opção por esse método é adequado a essa pesquisa pois permite a sintetização de 

uma grande quantidade de variáveis medidas nos casos (estados) em uma única matriz de 

distâncias, que, ao final, resulta em uma árvore de grupos, dos mais similares aos mais 

diferentes 

Uma vez definidas as variáveis a serem utilizadas, torna-se necessário padronizar os 

dados. Esse procedimento além remover a influência da unidade de medida sobre a análise do 

grau de similaridade entre os estados, também reduz as diferenças entre eles em variáveis que 

melhor descrevam os conglomerados.  

Em uma matriz de dados, o valor do i-ésimo indivíduo e j-ésima  variável será 

denotado por � , onde seu valor padronizado será representado por � . Vale salientar que os 
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valores padronizados passam a ter média 0 e variância constante 1 e são representados pela 

seguinte função: � = � − �̅                                                            

Onde cada i fixo, no qual = , , … , �   = , , … , �. 
 Depois de padronizados os dados, deve-se escolher uma medida de distância para que 

seja possível agrupar os casos conforme seu grau de semelhança. Muitos trabalhos utilizam a 

distância euclidiana pelo fato dela ser uma medida mais simples, esta pesquisa optou pelo uso 

da distância de Manhattan (ou city-block) para medir a distância entre dois elementos �   � , ≠ . Essa medida de distância é obtida pela expressão: 

 

� , � = [∑ � |� − � |��
= ] /�                                       

 

Onde � ’s são os pesos de ponderação para as variáveis e � = . Segundo Mingoti (2005), 

essa medida de distância é menos afetada pela presença de valores discrepantes na amostra do 

que a distância euclidiana. 

 Depois de se encontrar os resultados dos cálculos das distâncias entre os elementos 

amostrais (estados), as distâncias serão organizadas em uma matriz de dimensão � , uma 

vez que a análise será feita para os nove estados do Nordeste e os quatro estados do Sudeste.  

Através dessa matriz, torna-se possível aplicar um processo de agrupamento entre os estados. 

No que tange ao critério de aglomeração, seguindo a abordagem de Saint-Arnaud e 

Bernard (2003) e Marques e Fochezatto (2012), será utilizado um método de agrupamento 

hierárquico conhecido como Método de Ward. Em métodos de aglomeração, tais como, o 

Método de Ligação Simples, Método de Ligação Completa, Método de Média das Distâncias, 

com exceção do Método de Centroide24, “quando se passa de (n-k) para (n-k-1) grupos, a 

qualidade da partição decresce, uma vez que o nível de fusão aumenta e, logo, o nível de 

similaridade decresce. Isso significa que a variação entre grupos diminui e a variação dentro 

dos grupos aumenta” Mingoti (2005, p. 176). O Método de Ward é fundamentado justamente 

nessa “mudança de variação” entre os grupos e dentro dos grupos que serão formados em 

cada ponto do agrupamento. Segundo Johnson e Wichern (1998), esse método procura, em 

                                                           
24 O detalhamento desses métodos pode ser visualizado em Mingoti (2005, p. 164 a 179). 
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cada passo da aglomeração, levar em conta a estrutura de variabilidade dos dados 

minimizando a perda de informação, em cada passo do algoritmo. 

Conforme Mingoti (2005), esse procedimento é dado da seguinte forma: 

i) inicialmente, cada elemento é considerado como um único conglomerado; 

ii) em cada passo do algoritmo de agrupamento calcula-se a soma de quadrados dentro 

de cada conglomerado que é dada pelo quadrado da distância de cada elemento amostral 

pertencente ao conglomerado em relação ao correspondente vetor de médias do 

conglomerado, ou seja, 

= ∑(� − �̅ )′(� − �̅ )��
=                                      

 

Onde, �  é o número de elementos no conglomerado  quando se está no passo k do processo 

de agrupamento; �  é o vetor de observações do j-ésimo elemento amostral que pertence ao i-

ésimo conglomerado; �̅  é o centroide do conglomerado ;  representa a soma de 

quadrados correspondente ao conglomerado .  No passo k, a soma de quadrados total dentro 

dos grupos é definida da seguinte forma: 

 

= ∑�=                                                                        

Onde �  é o número de grupos existentes quando se está no passo k. 

 A distância entre os conglomerados  e  será definida como: 

 , = [ � �� + � ] �̅ . − �̅ . ′ �̅ . − �̅ .                 

 

que é a soma de quadrados entre os clusters  e .  

Em cada passo do método de agrupamento, os dois conglomerados que minimizam a 

distância são combinados. Observa-se que nesse método as comparações entre conglomerados 

que possuem tamanhos diferentes sofrem uma penalização representada pelo fator de 

ponderação 
� ��� +��. Nota-se que quanto maiores forem os valores de �   �  e a diferença entre 

eles, maior será o valor do fator de penalização, aumentando, assim, a distância entre os 

centroides dos conglomerados comparados. 
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Após a separação dos grupos, a ideia subjacente é a de que a partição esperada, 

resultante do cálculo das distâncias e do algoritmo de aglomeração, seja a que possua a maior 

heterogeneidade possível entre os grupos (clusters) formados e a maior homogeneidade 

possível dentro dos grupos. Depois de se aplicar a Distância de Manhattan e do Método de 

Ward de aglomeração, torna-se possível apresentar o dendograma. Buscando separar os 

grupos, foi fixada uma linha imaginária (“Linha Fenon”) sobre o maior salto no algoritmo de 

aglomeração, sugestão esta fornecida por Pereira (2004). 

 

3.4 TESTE DE WILCOXON 

 

Para testar se as distâncias entre os estados das duas regiões sofreram alterações 

sistemáticas com relação aos anos 1990 foi utilizado o teste não paramétrico de Wilcoxon 

para amostras pareadas. A vantagem desse teste de hipóteses, quando comparado à sua 

alternativa paramétrica, é de ele que não exige nenhuma suposição sobre a distribuição de 

probabilidade das variáveis, nem igualdade das variâncias. Além disso, o poder do teste é alto 

para pequenas ou grandes amostras (Siegel e Castellan, 1989, p. 95). 

O teste de Wilcoxon requer a atribuição de scores para cada diferença entre as 

distâncias obtidas sob as três diferentes condições (1990, 2000, 2010). As diferenças das 

distâncias são então ranqueadas e o somatório dos postos resulta em uma estatística T, cujo 

valor depende do tamanho da amostra pareada (N=78).25 Quando o tamanho da amostra é 

maior do que 15 demonstra-se que a estatística T é normalmente distribuída com média dada 

por: 

    
4

)1(  NN
T      (6) 

   

E variância dada por, 

   
24

)12)(1(2  NNN
T       (7) 

 

Por isso, para uma amostra de 78 observações, a estatística de Wilcoxon é 

normalmente distribuída com média zero e variância unitária dada por, 

 

                                                           
25 Cada matriz de distâncias para 13 casos gera 78 observações, pois os indivíduos são tomados dois a dois 

desprezando-se a diagonal principal e os elementos abaixo da diagonal principal (é uma matriz simétrica). As 

matrizes de distância são apresentadas no Apêndice do trabalho. 
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Como a matriz de distâncias levou em conta as vinte variáveis (cinco dimensões do 

desenvolvimento) utilizadas por esse estudo, torna-se possível verificar se a distância entre os 

estados vem aumentando, fornecendo indícios de divergência, ou vem diminuindo, 

apresentando algum tipo de convergência, ou encontra-se estabilizada ao longo das últimas 

décadas em termos de desenvolvimento econômico. 

 

3.5 RESUMO DOS DADOS 

  

 Buscando trazer as primeiras informações sobre as matrizes dos indicadores de 

desenvolvimento selecionados para os estados do Sudeste e do Nordeste, os Quadros 2 e 3 

apresentam informações sobre as médias aritméticas e o desvio padrão das variáveis para os 

anos extremos da análise, ou seja, para os anos de 1990 e 2010. Como o valor do desvio 

padrão pode ser influenciado pela ordem de grandeza dos indicadores, também será utilizado 

o coeficiente de variação26, pois essa medida de variabilidade não é influenciada pelas 

unidades de medida das diferentes variáveis. 

O Quadro 2 mostra os dois pontos extremos da análise feita para a região Nordeste, 

mostrando assim a evolução das médias, desvio padrão e coeficiente de variação do conjunto 

de indicadores de desenvolvimento dessa região. Quanto às condições de moradia, observa-se 

uma melhoria dos quatro indicadores utilizados. Em 1990, o consumo residencial médio de 

energia elétrica por habitantes no Nordeste era de 0,16 mwh/hab, evoluindo para 0,36 

mwh/hab em 2010. Já em relação à proporção de domicílios particulares permanentes com 

abastecimento de água, rede geral de esgoto e coleta de lixo, percebe-se que enquanto as 

médias em 1990 eram de 53,81%, 24,90% e 41,81%, respectivamente, em 2010 elas 

chegaram ao patamar de 75,33%, 42,59% e 75,05%, demonstrando assim uma significativa 

melhoria nesses indicadores. No tocante a análise dos coeficientes de variações, observa-se 

que com o passar dos anos, a incidência dos quatro indicadores ficou relativamente mais 

homogênea entre os estados que compõem o Nordeste brasileiro. 

Quanto aos indicadores da dimensão estrutura produtiva, de 1990 a 2010, houve 

aumento apenas na média do PIB per capita do setor de serviços. Já o PIB industrial per capita 

                                                           
26 O coeficiente de variação é interpretado como a variabilidade dos dados em relação à média. Quanto menor o 

coeficiente mais homogêneo é o conjunto de dados. 
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e o PIB agropecuário per capita apresentaram quedas em suas médias – o PIB per capita 

médio desses dois setores era de R$ 840,00 e R$ 333,00 em 1990, caindo para o patamar de 

R$ 770,00 e R$ 250,00 no final da década de 2000. Quanto a variabilidade desses indicadores, 

constata-se que todos os indicadores ficaram mais homogêneos entre os estados, exceto a 

média do PIB agropecuário per capita. 

 

Quadro 2: Média aritmética, desvio padrão e coeficiente de variação dos indicadores de 
desenvolvimento do Nordeste - 1990 e 2010 

Variáveis Unidade 

1990 2010 

Média 

aritmética 

Desvio 

padrão 

Coeficiente de 

variação (%) 

Média 

aritmética 

Desvio 

padrão 

Coeficiente de 

variação (%) 

Condições de moradia 
Cerpc mwh/hab 0,16 0,03 20,09 0,36 0,06 16,38 

Pdprgaa (%) 53,81 10,48 19,47 76,33 6,67 8,74 

Pdprge (%) 24,90 7,07 28,38 42,59 10,52 24,71 

Pdpplx (%) 41,81 13,51 32,30 75,05 9,85 13,13 

Estrutura produtiva 
Pindpc R$/hab (mil) 0,84 0,42 50,54 0,77 0,27 35,68 

Pagrpc R$/hab (mil) 0,33 0,11 33,20 0,25 0,09 35,04 

Pspc R$/hab (mil) 1,41 0,32 22,56 2,39 0,37 15,68 

Saúde 
nobinf Und 51,54 8,13 15,76 18,78 1,98 10,55 

lmh Und 2,98 0,70 23,38 2,29 0,26 11,43 

psmh Und 0,66 0,16 25,04 1,10 0,25 22,70 

idhlon Índice 0,58 0,02 4,11 0,73 0,03 4,08 

Renda e desigualdade 
rmdpc R$/hab 253,37 45,76 18,06 447,99 48,44 10,81 

idhren Índice 0,56 0,03 5,51 0,62 0,03 4,42 

theilren Índice 0,83 0,13 16,14 0,67 0,07 9,71 

txprob (%) 69,56 5,40 7,76 39,75 3,88 9,77 

Educação/capital humano 
idhedu Índice 0,60 0,04 6,09 0,80 0,02 2,91 

panaf  (%) 37,68 3,80 10,09 19,49 2,52 12,94 

prur  (%) 39,14 9,64 24,63 27,05 5,44 20,11 

purb  (%) 60,86 9,64 15,84 72,95 5,44 7,46 

anest Anos 3,20 0,47 14,74 5,42 0,41 7,61 

Fonte: Elaboração própria 

Notas: a) as variáveis foram obtidas do IBGE (http://seriesestatisticas.ibge.gov.br/Default.aspx), IPEADATA 

(http://www.ipeadata.gov.br), DATASUS (http://www.datasus.gov.br). 

 

As médias dos indicadores de saúde apresentaram uma evolução positiva de 1990 a 

2010, exceto para o indicador que representa o número de leitos por mil habitantes. O 

resultado mais expressivo foi a queda significativa na média do número de óbitos infantis por 

mil nascidos vivos entre os anos, cujo valor em 1990 era de 51,54, chegando ao patamar de 

18,78 em 2010. O número de médicos por mil habitantes apresentou um ligeiro aumento em 

sua média, saindo do valor de 0,66 médicos por mil habitantes para 1,1. Outro indicador que 



45 

 

melhorou a sua média foi o IDH longevidade, que em 1990 era 0,58 passando para 0,73 em 

200527. Nesse período, também vale destacar que todos os quatro indicadores ficaram mais 

homogêneos entres os estados nordestinos. 

Entre as dimensões analisadas, a que apresentou maiores avanços no que compete à 

melhoria de seus indicadores foi a dimensão renda e desigualdade. Observa-se que enquanto a 

renda domiciliar per capita média em 1990 era de R$ 253,37, em 2010 foi possível perceber 

uma renda média de R$ 447,99, valor 77% superior28. O IDH renda, por sua vez, saiu de um 

índice de 0,56 para 0,62. Já o índice de Theil, que traz uma estimativa da concentração de 

renda, também apresentou avanço, saindo de 0,83 para 0,6729. A média da taxa de pobreza foi 

o indicador dessa dimensão que apresentou o maior avanço. Observa-se que em 1990, a cada 

100 nordestinos, 69,56 eram pobres, já em 2010 essa relação foi de 39,75 pessoas para cada 

100. Apesar disso, observa-se que esse foi o único indicador dessa dimensão que apresentou 

um aumento na heterogeneidade entres os estados.  

Da mesma forma que a dimensão anterior, a que representa educação/capital humano 

apresentou uma importante melhoria em todos seus indicadores entre 1990 e 2010. Houve um 

aumento na média do IDH educação que saiu do patamar de 0,60 para 0,80. Outro resultado 

importante foi verificado na média do percentual de analfabetos com 15 anos ou mais, que em 

1990 era de 37,68%, chegando em 2010 ao percentual de 19,49%. Já á média da participação 

da população rural sobre a população total apresentou queda. Essa mudança também 

evidencia uma melhoria nos níveis de capital humano da população nordestina, haja vista que, 

em média, a população urbana possui maiores qualificações profissionais do que a população 

que vive no campo. Por fim, houve um aumento na média dos anos de estudo das pessoas 

com 25 anos ou mais, que em 1990 era de 3,20 anos, chegando ao final da década de 2000 a 

um patamar de 5,42 anos. Quanto à variabilidade dos indicadores entre os estados, observa-se 

que todos ficaram mais homogêneos, exceto o indicador que mede a proporção de 

analfabetos. 

O Quadro 3 apresenta as estatísticas descritivas detalhadas anteriormente, sendo que 

agora para os estados que compõe a região Sudeste. Analisando esse quadro, inicialmente 

percebe-se que em todos os indicadores de desenvolvimento selecionados, o Sudeste 

apresenta uma grande vantagem em relação ao Nordeste no período analisado. 

                                                           
27 Última estimativa disponibilizada pelo Programa das Nações Unidas para o desenvolvimento (PNUD). 
28 Valores em reais de outubro de 2009. 
29 Quanto mais próximo de zero, melhor a distribuição de renda. 
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 Na análise da dimensão condição de moradia, percebe-se que, entre 1990 e 2010, 

houve uma importante melhoria nos quatro indicadores, cabendo destaque para proporção de 

domicílios com coleta de lixo, que em 1990 era de 70,14%, passando para o patamar de 

92,75%. Outro indicador que também merece destaque é a proporção de domicílios com rede 

geral de esgoto. Em 1990 a proporção de domicílios que tinham acesso a esse tipo serviço era 

de 67%, já em 2010 verificou-se uma proporção de 82,57%. Ainda sobre esses indicadores, 

constata-se também que no decorrer dos anos, aconteceu uma importante redução da 

variabilidade dos mesmos entre os estados da região Sudeste, tornado assim as unidades mais 

homogêneas em relação a essa dimensão. 

 

Quadro 3: Média aritmética, desvio padrão e coeficiente de variação dos indicadores 
de desenvolvimento do Sudeste - 1990 e 2010 

Variáveis Unidade 

1990 2010 

Média 

aritmética 

Desvio 

padrão 

Coeficiente de 

variação (%) 

Média 

aritmética 

Desvio 

padrão 

Coeficiente de 

variação (%) 

Condições de moradia 

cerpc mwh/hab 0,42 0,15 35,57 0,64 0,18 27,68 

pdprgaa (%) 80,49 8,43 10,48 87,44 5,18 5,92 

pdprge (%) 67,00 13,95 20,82 82,57 7,76 9,40 

pdpplx (%) 70,14 17,10 24,37 92,75 5,58 6,02 

Estrutura produtiva 

pindpc R$/hab 3,09 1,41 45,56 2,40 0,52 21,60 

pagrpc R$/hab 0,38 0,22 57,32 0,32 0,25 78,25 

pspc R$/hab 3,75 1,48 39,36 5,64 1,67 29,63 

Saúde 

nobinf Und 22,73 2,91 12,79 13,60 2,06 15,13 

lmh Und 3,53 0,76 21,67 2,47 0,42 16,84 

psmh Und 1,56 0,71 45,60 2,44 0,78 31,84 

idhlon Índice 0,69 0,03 4,56 0,81 0,01 1,41 

Renda e desigualdade 

rmdpc R$/hab 582,82 158,68 27,23 810,91 123,20 15,19 

idhren Índice 0,70 0,06 8,17 0,74 0,03 4,37 

theilren Índice 0,72 0,11 14,75 0,55 0,06 11,29 

txprob (%) 33,18 10,36 31,23 12,30 1,04 8,43 

Educação/capital humano 

idhedu Índice 0,80 0,05 5,83 0,91 0,03 3,41 

panaf (%) 13,29 4,48 33,74 6,10 2,23 36,51 

prur (%) 15,77 11,36 72,04 9,66 6,97 72,07 

purb (%) 84,23 11,36 13,49 90,34 6,97 7,71 

anest Anos 5,36 0,74 13,86 7,42 0,73 9,82 

Fonte: Elaboração própria 

Notas: a) as variáveis foram obtidas do IBGE (http://seriesestatisticas.ibge.gov.br/Default.aspx), IPEADATA 

(http://www.ipeadata.gov.br),  DATASUS (http://www.datasus.gov.br). 

http://seriesestatisticas.ibge.gov.br/Default.aspx
http://www.ipeadata.gov.br/
http://www.datasus.gov.br/
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Em relação à estrutura produtiva, observa-se que da mesma forma que no Nordeste, 

houve uma redução nas médias do PIB per capita industrial e do PIB per capita agropecuário 

entre os anos analisados. Em 1990, essas médias eram de R$ 3.090,00 e R$ 380,00, 

respectivamente, caindo em 2010 para o montante de R$ 2.400,00 e R$ 320,00. O PIB per 

capita do setor de serviços, diferentemente, apresentou um significativo aumento, ou seja, 

evoluiu de um PIB per capita de R$ 3.750,00 em 1990 para R$ 5.640,00 em 2010. Esses 

dados mostram que tanto no Nordeste como no Sudeste, houve um aumento da participação 

do setor de serviços na geração de riqueza total das regiões. Outro ponto que merece destaque 

é o fato do PIB per capita médio da indústria nordestina representar atualmente apenas 

32,14% da produção industrial per capita média do Sudeste, demonstrando assim grandes 

disparidades em termos de riqueza gerada pela indústria entre as duas regiões. Quanto ao 

coeficiente de variação, observa-se que houve um aumento da variabilidade da média do PIB 

per capita agropecuário entre os estados. Por outro lado, nota-se que os estados ficaram mais 

homogêneos em termos de PIB per capita industrial e PIB per capita do setor de serviços. 

No tocante a dimensão saúde, nota-se que a região Sudeste apresentou indicadores 

bem superiores aos indicadores vislumbrados anteriormente na região Nordeste. Em 1990, 

enquanto no Sudeste o número de óbitos infantis por mil nascidos vivos era de 22,73, no 

Nordeste esse indicador era de 51,54. Em 2010, as duas regiões ficaram mais próximas no que 

tange a esse indicador, entretanto, ainda se verifica uma superioridade do Sudeste. Quanto ao 

número de leitos por mil habitantes, nota-se que da mesma forma que no Nordeste, houve 

uma diminuição na média desse indicador, diferentemente da média de médicos por mil 

habitantes, que no decorrer dos anos apresentou elevação (foi de 1,56 para 2,44). IDH 

longevidade também cresceu, saindo de 0,69 em 1990 para 0,81 em 2005. Todos esses 

indicadores ficaram mais equilibrados entre os estados, exceto para a variável que representa 

o número de óbitos infantis. 

 Ao se analisar a dimensão renda e desigualdade para a região Sudeste, verifica-se que 

os níveis de renda, bem como sua distribuição, medidas pela renda média domiciliar per 

capita, pelo IDH renda e pela média do índice de Theil, são bem superiores aos da região 

Nordeste. Nota-se também que a média da taxa de pobreza entre os estados dessa última 

região é bem superior ao da primeira – a taxa nordestina é aproximadamente três vezes maior 

que a do Sudeste. Ainda sobre essa dimensão é possível notar que, no Sudeste, houve uma 

significativa melhoria em todos os seus indicadores, principalmente em relação a taxa de 

pobreza que saiu de um patamar de 33,18% em 1990 para uma taxa de apenas 12,30%. 
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Percebe-se também que todos os indicadores ficaram mais homogêneos entre os quatro 

estados que forma essa região. 

 Por fim, observa-se também um importante avanço dessa região em relação aos níveis 

de educação/capital humano, haja vista que houve uma evolução de todos os cinco 

indicadores que formam essa dimensão. Nota-se que a média do IDH educação, que por sua 

vez, já era alta em 1990 (0,80), cresceu para 0,91 em 2005, demonstrando assim uma 

significativa evolução nos níveis de desenvolvimento educacionais dos estados do Sudeste. 

Em relação ao percentual de analfabetos com 15 anos ou mais, verifica-se que houve uma 

considerável redução, fazendo com esse indicador ficasse abaixo dos 10% em 2010.  Quanto a 

média da participação da população rural e urbana sobre o total da população, nota-se que 

houve uma redução da população rural, fazendo com que o número de pessoas residentes na 

área urbana dos estados do Sudeste ficasse acima de 90% do total. Por fim, constata-se 

também que houve um aumento na média de anos de estudo da população com 25 anos ou 

mais. Essas informações mais uma vez ratificam a elevada superioridade do Sudeste em 

relação ao nível de capital humano da sua população em detrimento da população nordestina. 

Todos os estados dessa região ficaram mais homogêneos, exceto no que tange ao percentual 

de analfabetos. 

 Em síntese, a análise das estatísticas descritivas forneceu indícios de que houve uma 

evolução positiva em grande parte dos indicadores de desenvolvimento das duas regiões 

analisadas e de que esses se tornaram mais homogêneos entre os estados de cada região no 

período de 1990 a 2010. Apesar disso, ainda observa-se grande superioridade do Sudeste 

frente ao Nordeste no que tange as dimensões de desenvolvimento escolhidas por essa 

pesquisa.  

A partir dessas informações descritivas, do modelo circular e cumulativo construído 

por Dixon e Thirlwall (1975) e com base nas vantagens históricas que o Sudeste do país 

possui no que tange a absorção das atividades industriais de alta tecnologia frente ao 

Nordeste, esse trabalho espera que seja constatado no decorrer do período analisado, um 

processo de divergência entre as dimensões de desenvolvimento do Sudeste e do Nordeste, ou 

alternativamente, a manutenção das disparidades iniciais. Porém, devido às evidências 

demostradas pelos coeficientes de variação, espera-se também que tenha existido nesse 

período um processo de convergência dentro de cada região, ou seja, mesmo que as regiões 

tenham se afastado ainda mais em relação aos níveis de desenvolvimento, espera-se que 

dentro delas os estados tenham ficado mais homogêneos em termos de bem estar. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

4.1 INTRODUÇÃO 

  

 Este capítulo tem como objetivo apresentar os resultados alcançados por essa pesquisa. 

Para tanto serão apresentadas as estimações desenvolvidas a partir do banco de dados 

multidimensional formado por 20 variáveis, representativas de cinco dimensões do 

desenvolvimento. Buscando encontrar algum padrão de convergência ou divergência entre os 

níveis de desenvolvimento do Sudeste e do Nordeste no período de 1990 a 2010, foi 

empregada a Análise de Agrupamentos e o Teste de Wilcoxon para amostras não pareadas. 

 

4.2 ANÁLISE DA MATRIZ R 

 

Com a finalidade de trazer informações sobre o relacionamento linear existente entre 

os 20 indicadores que compõe as cinco dimensões do desenvolvimento abordadas por esse 

estudo, foram construídas matrizes de correlação amostral �  para os anos de 1990, 

2000 e 2010. Esses coeficientes têm como objetivo inicial detectar padrões de ligação entre as 

variáveis analisadas. Para verificar se os valores dos coeficientes encontrados tem correlação 

significativamente válida, foi empregado um teste t sobre as três matrizes correlação. Todos 

os resultados das matrizes podem ser vistas no Apêndice desse estudo. 

Ao se aplicar o teste t nas matrizes, observou-se que grande parte dos coeficientes 

apresentaram correlações estatisticamente significantes, ou seja, exibiram correlações 

estatisticamente diferentes de zero. Porém, o mesmo não se verificou para as variáveis que 

representam o PIB agropecuário estadual per capita e leitos por mil habitantes. Nos três anos 

analisados essas duas variáveis, além de apresentarem uma correlação bem fraca com todos os 

outros indicadores de desenvolvimento, não tiveram uma correlação estatisticamente diferente 

de zero. O mesmo padrão se observou nos anos 2000 e 2010.  

 O índice de Theil que, por sua vez, representa o grau de desigualdade dentro dos 

estados, em 1990, mesmo apresentando em média uma correlação moderada com os outros 

indicadores de desenvolvimento, não ofereceu uma correlação estatisticamente significante. 

Entretanto, com o passar dos anos, verificou-se um aumento na magnitude dos seus 

coeficientes de correlação, e também a apresentação de correlações significativamente 

válidas. 
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Fazendo uma análise mais detalhada, verifica-se que através das matrizes de 

correlação (ver Apêndice) é possível observar o coeficiente de correlação amostral para cada 

par de variáveis analisadas nos três recortes do tempo. Existe uma expectativa teórica de se 

encontrar padrões específicos de relacionamento entre alguns indicadores, como por exemplo, 

entre a taxa de pobreza e as condições de moradia, saúde e educação, entre outros. A partir 

desses coeficientes, algumas tendências podem ser preliminarmente estabelecidas por este 

estudo.  

Observa-se que as condições de moradia, ao longo dos anos analisados, apresentam 

uma forte correlação com as melhorias nas condições de saúde da população, cujo coeficiente 

de correlação, para o caso do IDH longevidade, chega a ser maior que 0,80 e em alguns casos 

maior que 0,90. Também verifica-se que a melhoria dessa primeira dimensão está fortemente 

ligada com a melhoria nos padrões de renda e nos níveis de desigualdade, apresentando na 

maioria das vezes coeficientes de correlação acima de 0,90. 

Em relação à estrutura produtiva, percebe-se uma alta correlação da produção 

industrial per capital das regiões com importantes indicadores de desenvolvimento. Os 

coeficientes de correlação oferecem indícios de que quanto maior for à produção industrial 

dos estados, melhor serão os indicadores de condição de moradia, da saúde, dos níveis de 

renda e de educação/capital humano e menor serão os níveis de pobreza e desigualdade. Essas 

correlações, que em sua maioria apresentaram coeficientes acima 0,90, corroboram com os 

postulados de Kaldor sobre os ganhos de produtividade relacionados a participação da 

indústria e as melhorias salariais trazidas por ela para a região, que por sua vez, provocam 

uma expansão dos níveis de desenvolvimento local. 

No tocante a produção agropecuária per capita, nota-se nos primeiros anos da década 

de 1990 uma correlação quase que nula desse indicador com os IDHs longevidade (0,09), 

renda (0,09) e educação (-0,04). Já para os anos 2000 e 2010, percebe-se um aumento, mesmo 

que pequeno, da correlação existente entre esses indicadores, apesar disso, tais coeficientes 

não chegam a ser maiores do que 0,30, indicando evidências de uma baixa relação entre a 

produção agropecuária e os níveis de desenvolvimento das regiões. 

 Por fim, em relação à dimensão educação/capital humano, os coeficientes de 

correlação oferecem indícios de que quanto maiores forem os níveis de capital humano da 

força de trabalho, maiores serão os níveis de produção industrial, de saúde, de renda, de 

condições de moradia e menores serão os níveis de pobreza e de desigualdade de renda. Esse 

padrão pode ser observado para os três recortes detalhados nas matrizes de correlação. 

Segundo Romer (1986), economias com maior grau de capital humano podem apresentar 
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ganhos contínuos de produtividade, gerando assim maiores níveis salariais para população, 

criando um ambiente favorável a expansão dos níveis de crescimento e de bem estar. 

Através da análise das matrizes de correlação, observa-se indícios de relacionamentos 

já esperados entre as variáveis, demostrando padrões coerentes com a evolução da economia 

regional brasileira no período abordado e com o poder de encadeamento do setor industrial 

sobre os indicadores de desenvolvimento das regiões que lhe recebem. A partir dos 

relacionamentos constatados nas matrizes de correlação, torna-se possível concluir que o 

papel significativo dado à indústria e sua contribuição para os níveis de desenvolvimento, 

destacado por Kaldor (1967) e Thirlwall (2005), foi totalmente coerente com o caso brasileiro 

no que tange a redução das desigualdades de renda computadas pelo Índice de Theil, das taxas 

de pobrezas e o aumento dos IDHs da longevidade, renda e educação. Esses resultados 

iniciais sugerem que a indústria continua exercendo representação significativa sobre os 

níveis de desenvolvimento econômico brasileiro. O mesmo não se verifica para agricultura, 

considerada uma atividade sujeita a retornos decrescentes de escala (Thirlwall, 2005).  

 

4.3 CLUSTERS: RESULTADOS  

 

Inicialmente, a partir da estimativa das distâncias, apresentadas no Apêndice, foi feito 

um resumo descritivo, para dar uma ideia de como se comportaram os estados das duas 

regiões em termos de desenvolvimento levando-se em conta a distância que os separa. A 

tabela 1 abaixo apresenta as medidas descritivas das distâncias estimadas a partir da equação 

(2). 

Tabela 1: Resumo descritivo das distâncias 

Anos Mínimo 1o Quartil Mediana 3o Quartil Máximo 
Coeficiente 

de variação 

1990 4,99 10,00 18,20 33,67 53,56 0,6287182 

2000 5,78 9,588 19,75 33,92 53,54 0,6145076 

2010 5,77 10,78 20,62 34,11 53,47 0,5869515 

Fonte: elaboração própria. 

 

Analisando-se a tabela 1, é possível extrair algumas conclusões. Primeiro, a dispersão 

entre os estados das duas regiões é muito alta, pois o coeficiente de variação situa-se acima de 

0,50. A amplitude de variação também é muito elevada, e, assim como o coeficiente de 

variação e manteve-se elevada nos três momentos do tempo. 
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A mediana das distâncias cresceu com os anos, indicando que no geral as distâncias 

entre os estados tenderam a aumentar de uma década para a década seguinte. Como o 

primeiro e o terceiro quartis não sofreram grandes mudanças, a quantidade de estados nos 

clusters de alto e baixo desenvolvimento em geral não sofreu alterações substanciais em cada 

década. Essas medidas descritivas sugerem certa estabilidade nas distâncias que separam as 

duas regiões brasileiras. 

O passo seguinte do estudo consistiu em analisar os dendogramas gerados a partir das 

matrizes de distâncias e da aplicação do algoritmo de aglomeração. Essas figuras possibilitam 

a visualização dos agrupamentos que apresentam grande homogeneidade dentro do cluster e 

grande heterogeneidade entre os clusters. As figuras abaixo apresentam as soluções para os 

clusters em cada ano estudado. 

Analisando-se a Figura 1, constata-se que dois grandes grupos eram bastante 

heterogêneos entre si em 1990 (G1: Nordeste; G2: Sudeste), porém, dentro dos grupos existia 

certa homogeneidade permeada por algumas diferenças. Por exemplo, no caso do Nordeste, 

apesar dessa região ser substancialmente menos desenvolvida que o Sudeste, quando as 

médias das variáveis são consideradas (ver Apêndice), os estados dessa região formam dois 

subgrupos (G1a e G1b). A diferença dentro do cluster G1 indica que os estados de SE, PE e 

RN (G1a), embora muito distantes do Sudeste, encontravam-se um cluster de mais alto 

desenvolvimento que os demais estados da região Nordeste (G1), já que as médias nas várias 

dimensões do desenvolvimento são maiores. 

 

Figura 1: solução para os clusters - 1990. 
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 A comparação de dois dendogramas permite verificar a dinâmica dos estados, isto é, 

analisar se alguns migraram ao longo dos anos para um cluster de mais alto ou mais baixo 

grau de desenvolvimento. Para tanto, tem-se a Figura 2 abaixo, que apresenta o dendograma 

para o ano 2000. 

 

Figura 2: solução para os clusters - 2000. 

  

A análise comparativa da Figura 1 com a Figura 2 permite concluir que houve uma 

mudança substancial dentro do cluster do Nordeste. Em 2000, mais dois estados passaram a 

fazer parte de um cluster de mais alto desenvolvimento no Nordeste: Bahia e Ceará. Todavia, 

a distância entre o Nordeste e o Sudeste persistiu sem alterações. 

 Analisando detalhadamente as médias dos indicadores que compõe as dimensões de 

desenvolvimento responsáveis pela separação dos grupos acima, percebe-se novamente que, 

independentemente do ano e de qual variável for, grande é a superioridade do grupo formado 

pelos estados do Sudeste (G2) sobre os subgrupos formados pelos estados do Nordeste – G1a 

(grupo mais desenvolvido) e G1b (grupo menos desenvolvido).  

No que compete à dimensão condição de moradia, por exemplo, nota-se que em 1990, 

o consumo médio de energia elétrica per capita para o cluster do Sudeste (G2) era de 0,42 

mwh/hab, enquanto que nos subgrupos G1a e G1b do Nordeste, essa média era de 0,19 

mwh/hab e 0,14 mwh/hab, respectivamente. Já em 2010, observa-se que no Sudeste (G2) a 

média dessa variável passa a ser de 0,64 mwh/hab e nos subgrupos G1a e G1b do Nordeste, as 

médias aumentam para 0,39 mwh/hab e 0,30 mwh/hab, respectivamente. As mesmas 

observações valem para a proporção de domicílio com lixo coletado e rede geral de esgoto. 

B
A

C
E

P
E

R
N

S
E M

A

P
I

A
L

P
B

E
S

M
G R

J

S
P

0
2

0
4

0
6

0
8

0
1

0
0

1
2

0

 

 

Clusters

D
is
tâ
nc
ia



54 

 

Em relação aos indicadores de saúde, em 1990, a média do número de óbitos infantis 

por 1.000 nascidos vivos no grupo formado pelos estados do Sudeste (G2) era de 22,73, 

enquanto que nos subgrupos G1a e G1b do Nordeste as médias eram de 51,80 e 51,42, 

respectivamente. Em 2010, o Sudeste (G2) passa a ter uma média de 13,60 e os subgrupos 

G1a e G1b de 17,97 e 20,40, respectivamente. Adicionalmente, observa-se que a média do 

IDH longevidade em 1990 era de 0,69 para o grupo do Sudeste e de 0,60 e 0,58 para os 

subgrupos G1a e G1b do Nordeste. Em 2010, esse IDH passa a ser de 0,81 para primeiro 

grupo e de 0,74 e 0,70 para os dois subgrupos, respectivamente. 

Dentro da dimensão renda e desigualdade, nota-se que em 1990, a média do IDH 

renda era de 0,70 para o grupo mais desenvolvido formado pelos estados do Sudeste (G2) e de 

0,59 e 0,54 para os subgrupos G1a e G1b do Nordeste, respectivamente. Em 2010, a média 

desse índice passa a ser de 0,74 para o grupo G2 e de 0,63 e 0,59 para os subgrupos G1a e 

G1b. 

Já na última dimensão, que traz indicadores sobre educação, percebe-se que o valor 

médio do IDH educação para o grupo do Sudeste (G2) era de 0,80 em 1990 e passa a ser de 

0,91 em 2010. Já para os subgrupos do Nordeste (G1a e G1b) as médias são 0,64 e 0,58 em 

1990, e de 0,81 e 0,77 em 2010. 

Finalmente, a figura 3 apresenta o dendograma para o ano 2010. A análise 

comparativa com os dendogramas anteriores permite que sejam extraídas algumas conclusões. 

Primeiro, a região Nordeste, dentro do mesmo cluster, tornou-se mais homogênea, pois em 

2010, novos estados melhoraram sua situação dentro do cluster do Nordeste. 

De fato, ao final de 2010, o cluster que era inicialmente formado por SE, PE, RN 

passou a contar com seis estados: BA, SE, PB, CE, PE, RN. Como as médias das variáveis 

indicavam que SE, PE e RN eram os estados mais desenvolvidos em 1990, conclui-se que 

houve sensível melhora nos indicadores de desenvolvimento dos estados da BA, PB e CE nas 

várias dimensões consideradas. A análise das médias dos grupos corrobora essa conclusão: a 

evidência sugere que houve uma sensível redução das disparidades dentro do cluster G1 

(convergência). 
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Figura 3: solução para os clusters - 2010. 

 

É notável, porém, a estabilidade e a magnitude da distância que separa as duas regiões 

brasileiras (Sudeste e Nordeste), haja vista a altura do dendograma e a ausência de qualquer 

alteração no cluster G2 ou G1 que favorecesse alguma aproximação entre ambos. Neste 

aspecto, apesar da sensível melhora nos indicadores de desenvolvimento do Nordeste, as duas 

regiões continuam separadas por uma distância aproximada de 100, como indica o eixo das 

ordenadas da figura 3. 

 

4.4 TESTE DE WILCOXON 

 

Não obstante tenha ficado explícita a mudança porque passou a região Nordeste do 

Brasil nas últimas duas décadas, a questão que persiste é saber (quando considerados 

globalmente) se as diferenças de desenvolvimento entre todos os estados estariam 

aumentando (divergência) ou diminuindo ao longo do tempo (convergência). 

Para responder a essa questão foi utilizado o teste de Wilcoxon para a diferença entre 

os tratamentos. A hipótese nula de igualdade entre as medianas dos estados foi testada contra 

duas hipóteses alternativas, sugeridas pela teoria econômica. Os resultados, a partir das 

matrizes de distâncias, encontram-se organizados na tabela 2 abaixo. 
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Tabela 2: Resultado para a diferença das distâncias entre todos os estados brasileiros - 
teste unicaudal à esquerda (divergência) e à direita (convergência)30 

Hipóteses 

(alternativa: convergência) 
p-valor 

Hipóteses 

(alternativa: divergência) 
p-valor 







020001990

20001990 


 0,7843 





020001990

20001990 


 0,2171 







020101990

20101990 


 0,7381 





020101990

20101990 


 0,2635 







020102000

20102000 


 0,6060 





020102000

20102000 


 0,3959 

Fonte: elaboração própria. 

 

Os resultados apresentados na tabela 2 permitem que sejam obtidas algumas 

conclusões. Primeiro, as distâncias entre os estados das duas regiões aumentaram, em média 

no período 1990-2010, como sugere a evolução da mediana das distâncias mostrada na tabela 

1, porém, esse aumento nas distâncias não foi suficiente para configurar um processo de 

divergência sistemático no período. 

Segundo, não obstante a observação acima, os valores das probabilidades exatas do 

teste mostrados na tabela 2 sugerem que a hipótese de divergência é o caso mais provável 

nessa economia, como postularam Myrdal e Kaldor. 

No geral, como não há evidência suficiente para rejeitar a hipótese nula em nenhum 

caso (convergência ou divergência), pode-se concluir que as distâncias que separam os 

estados das duas regiões brasileiras continuam praticamente sem alterações significativas, 

apesar de todos os avanços nos indicadores sociais e econômicos nas últimas décadas no 

período de abertura comercial e estabilização. 

Essas informações fornecem indícios de que, apesar das diferenças dos níveis de 

desenvolvimento entre o Sudeste e Nordeste persistirem no período de 1990 a 2010, as 

políticas sociais e de transferência de renda implementadas principalmente no Nordeste, 

especificamente na década de 2000, poderiam está contrabalançando os diferenciais de 

produtividade e saldos comerciais das duas regiões, impedindo dessa forma a consolidação de 

um hiato de desenvolvimento maior entre elas. 

 

 

                                                           
30 Os vetores de distância para os anos de 1990, 2000 e 2010 foram submetidos ao teste de normalidade 

(Shapiro-Wilk) e os resultados indicaram a rejeição da hipótese de normalidade a 0,01 de probabilidade (p-

valores: 0,0000; 0,0000; 0,0000 para cada ano respectivamente). Por isso, e pelos motivos expostos na seção 

Metodologia, o teste não paramétrico é mais adequado do que o seu análogo paramétrico. 
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5. CONCLUSÕES 

 

 O objetivo principal dessa dissertação foi verificar se houve indícios de convergência 

ou divergência em cinco dimensões do desenvolvimento econômico entre o Sudeste e o 

Nordeste no período de 1990 a 2010, momento esse marcado por uma maior abertura 

comercial e estabilidade da economia brasileira. Para isso, através de um banco de dados 

composto por 20 variáveis representativas de 5 dimensões, analisou-se, em três pontos do 

tempo, a evolução dos níveis de desenvolvimento dos estados que compõem as duas regiões, 

buscando encontrar evidências que permitissem observar um aumento das diferenças de 

desenvolvimento entre as duas regiões ou, alternativamente, uma diminuição do hiato 

existente entre elas. 

 Baseado no modelo de Dixon e Thirlwall (1975), que por sua vez, se fundamenta nas 

relações estabelecidas por Kaldor no que compete aos diferenciais de desenvolvimento entre 

regiões, esse estudo partiu do pressuposto de que indústria tem um poder de encadeamento 

que gera sobre a vida das pessoas ligadas a ela uma melhoria no nível de bem estar, fazendo 

com que essas tenham acesso a níveis maiores de desenvolvimento nas suas várias dimensões 

(saúde, renda e desigualdade, educação, moradia, etc.). Essa pesquisa assumiu que devido aos 

rendimentos crescentes de escala (ganhos de produtividade) presentes na indústria e em face 

da alta concentração industrial que ainda existe no Sudeste, pode ter havido um processo de 

divergência dos níveis de desenvolvimento econômico existentes entre essa região e o 

Nordeste do país. 

Fazendo uma análise inicial das estatísticas descritivas do banco de dados 

multidimensional, foi possível concluir que houve uma evolução positiva em grande parte dos 

indicadores de desenvolvimento das duas regiões analisadas, entretanto, verificou-se uma 

grande persistência das vantagens do Sudeste em termos de desenvolvimento social e 

econômico. Já a análise das matrizes de correlação, permitiu observar indícios de que o papel 

dado à indústria e sua contribuição para os níveis de desenvolvimento, destacado por Kaldor 

(1967) e Thirlwall (2005), foi totalmente coerente com o caso brasileiro no que tange a 

melhoria das condições de moradia, da saúde, dos níveis de renda e de educação, bem como a 

redução dos níveis de pobreza e desigualdade. Esses resultados iniciais sugerem que a 

indústria continua exercendo representação significativa sobre os níveis de desenvolvimento 

econômico brasileiro. 

Através dos resultados da análise de Cluster apresentados no capítulo quatro, foi 

possível observar que mesmo a região Nordeste obtendo uma melhoria nos indicadores de 
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desenvolvimento no período analisado, a distância entre ela e a região Sudeste não foi 

reduzida. A análise dos dendogramas revela que houve uma estabilidade na distância que 

separava as duas regiões, não apresentando qualquer alteração nos clusters que favorecesse a 

aproximação entre elas. Entretanto, observou-se que ao final de 2010, o subgrupo de maior 

desenvolvimento do cluster do Nordeste, formado incialmente em 1990 pelos estados de SE, 

PE e RN, passou a contar com os estados da BA, CE e PB, demonstrando assim uma sensível 

melhora nos indicadores de desenvolvimento desses últimos estados. A evidência sugere que 

ao passar dos anos, os estados do Nordeste ficaram mais homogêneos em termos de 

desenvolvimento, apontando para um possível processo de convergência dentro da região. 

Os resultados do teste de Wilcoxon, também apresentados no capítulo quatro, indicam 

que não houve indícios de convergência nem de divergência entre todos os estados analisados, 

ou seja, as distâncias que separam os estados das duas regiões brasileiras continuam 

praticamente sem alterações significativas, apesar de todos os avanços nos indicadores sociais 

e econômicos nas últimas décadas no período de abertura comercial e estabilização. 

Comparando as evidências encontradas por essa pesquisa com as evidências empíricas 

detalhadas na revisão da literatura, nota-se que esses resultados corroboram com os resultados 

construídos por Chein et. al. (2007) e Pôrto Júnior e Figueredo (2012). Os primeiros autores 

mostraram que o processo de melhoria nos indicadores do desenvolvimento econômico do 

Brasil no período de 1970 a 2000, ocorreu de forma a manter grande parte do diferencial já 

existente no ano base (1970). Da mesma forma, Pôrto Júnior e Figueredo (2012), fazendo uma 

análise para o período de 1996 a 2007, encontraram indícios de que o modelo de 

desenvolvimento do Brasil não gerou um processo de redução do hiato existente entre as 

regiões.   

Esses resultados permitem concluir que houve uma manutenção das diferenças de 

desenvolvimento existente entre o Sudeste e o Nordeste no período de 1990 a 2010, 

entretanto, pode-se verificar também um processo de homogeneização dos níveis de 

desenvolvimento entre os estados da região nordestina. Nota-se que, na ausência de uma 

desconcentração industrial mais intensa nas décadas de 1990 e 2000 (Diniz Filho, 2008 e 

Saboia, 2012), as politicas de proteção social e de transferência de renda (políticas 

compensatórias), efetivadas principalmente nos anos 200031, podem ter sido eficientes no que 

tange à melhoria das dimensões do desenvolvimento do Nordeste, impedindo assim um 

aumento persistente das disparidades existentes entre as duas regiões. 

                                                           
31 Para maiores detalhes ver Queiroz et. al. (2010). 
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 Uma limitação encontrada por essa pesquisa foi a impossibilidade de selecionar em 

décadas anteriores a 1990, informações para todos os indicadores de desenvolvimento 

escolhidos, impedindo dessa forma uma análise multidimensional para um horizonte temporal 

maior. Um trabalho futuro poderá investigar quais os principais fatores que influenciaram a 

melhoria dos indicadores de desenvolvimento das duas regiões, bem como averiguar quais as 

variáveis mais influentes na diferenciação dos níveis de desenvolvimento entre elas. 
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APÊNDICE 
 

 

 AL BA CE ES MA MG PB PE PI RJ RN SP SE 

AL 0 11,47 9,98 26,68 15,08 24,77 8,72 12,19 13,11 47,96 12,13 47,36 12,13 

BA 11,47 0 6,61 20,83 17,95 23,71 7,29 9,79 10,06 43,98 9,49 45,16 7,01 

CE 9,98 6,61 0 21,08 14,5 23,95 7,08 9,4 8,78 43,55 8,31 45,4 8,72 

ES 26,68 20,83 21,08 0 34,69 5,76 22,04 15,04 28,45 23,81 17,39 24,62 16,98 

MA 15,08 17,95 14,5 34,69 0 34,89 14,73 20,53 11,28 49,96 19,29 53,56 19,05 

MG 24,77 23,71 23,95 5,76 34,89 0 23,46 15,93 30,62 23,63 18,82 23,04 18,45 

PB 8,72 7,29 7,08 22,04 14,73 23,46 0 9,23 9,96 43,43 8,17 44,59 9,28 

PE 12,19 9,79 9,4 15,04 20,53 15,93 9,23 0 16,39 35,95 4,99 37,38 6,23 

PI 13,11 10,06 8,78 28,45 11,28 30,62 9,96 16,39 0 48,64 13,65 52,07 15,62 

RJ 47,96 43,98 43,55 23,81 49,96 23,63 43,43 35,95 48,64 0 36,89 14,34 38,02 

RN 12,13 9,49 8,31 17,39 19,29 18,82 8,17 4,99 13,65 36,89 0 40,22 5,67 

SP 47,36 45,16 45,4 24,62 53,56 23,04 44,59 37,38 52,07 14,34 40,22 0 38,98 

SE 12,13 7,01 8,72 16,98 19,05 18,45 9,28 6,23 15,62 38,02 5,67 38,98 0 

Figura 4: Matriz de distâncias – 1990. 
Fonte: elaboração própria. 

 

 AL BA CE ES MA MG PB PE PI RJ RN SP SE 

AL 0 10,28 9,53 30,38 14,66 32,11 7,51 12,1 9,03 48,95 14,58 48,18 12,36 

BA 10,28 0 7,1 21,64 16,77 23,8 7,3 8,51 10,13 42,46 9,5 39,86 7,1 

CE 9,53 7,1 0 24,46 17,2 26,47 8,91 8,25 9,33 42,11 8,82 42,54 9,11 

ES 30,38 21,64 24,46 0 37,28 5,94 26,68 19,38 31,54 23,29 19,51 20,39 21,61 

MA 14,66 16,77 17,2 37,28 0 37,39 12,7 20,37 9,55 51,89 20,62 53,54 18,88 

MG 32,11 23,8 26,47 5,94 37,39 0 27,08 20,04 31,94 21,87 19,99 17,47 21,4 

PB 7,51 7,3 8,91 26,68 12,7 27,08 0 8,4 8,42 43,35 11,27 43,23 9,7 

PE 12,1 8,51 8,25 19,38 20,37 20,04 8,4 0 14,04 37,61 6,75 36,11 8,49 

PI 9,03 10,13 9,33 31,54 9,55 31,94 8,42 14,04 0 47,66 14,92 48,09 13,81 

RJ 48,95 42,46 42,11 23,29 51,89 21,87 43,35 37,61 47,66 0 34,52 9,71 39,1 

RN 14,58 9,5 8,82 19,51 20,62 19,99 11,27 6,75 14,92 34,52 0 36,06 5,78 

SP 48,18 39,86 42,54 20,39 53,54 17,47 43,23 36,11 48,09 9,71 36,06 0 37,47 

SE 12,36 7,1 9,11 21,61 18,88 21,4 9,7 8,49 13,81 39,1 5,78 37,47 0 

Figura 5: Matriz de distâncias – 2000. 
Fonte: elaboração própria. 

 

 AL BA CE ES MA MG PB PE PI RJ RN SP SE 

AL 0 13,06 10,54 33,58 12,52 31,77 10,82 12,09 10,58 47,2 14,42 48,39 13 

BA 13,06 0 7,35 23,39 15,97 21,58 10,67 10,38 12,21 38,38 9,83 39,57 6,82 

CE 10,54 7,35 0 24,76 15,52 22,95 7,74 7,03 11,6 37,67 7,06 38,91 8,6 

ES 33,58 23,39 24,76 0 36,49 5,77 29,57 23,96 34,86 20,61 21,36 18,68 22,47 

MA 12,52 15,97 15,52 36,49 0 34,35 17,22 18,61 7,89 52,38 20,63 53,47 21,06 

MG 31,77 21,58 22,95 5,77 34,35 0 27,44 21,82 32,73 23,16 18,87 21,5 20,66 

PB 10,82 10,67 7,74 29,57 17,22 27,44 0 7,36 11,07 40,57 9,21 42,98 10,15 

PE 12,09 10,38 7,03 23,96 18,61 21,82 7,36 0 13,8 35,13 5,86 37,22 9,26 

PI 10,58 12,21 11,6 34,86 7,89 32,73 11,07 13,8 0 46,28 15,42 49,33 16,37 

RJ 47,2 38,38 37,67 20,61 52,38 23,16 40,57 35,13 46,28 0 33,22 12,14 36,4 

RN 14,42 9,83 7,06 21,36 20,63 18,87 9,21 5,86 15,42 33,22 0 34,28 6,83 

SP 48,39 39,57 38,91 18,68 53,47 21,5 42,98 37,22 49,33 12,14 34,28 0 37,58 

SE 13 6,82 8,6 22,47 21,06 20,66 10,15 9,26 16,37 36,4 6,83 37,58 0 

Figura 6: Matriz de distâncias – 2010. 
Fonte: elaboração própria. 
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  V1CM V2CM V3CM V4CM V5EP V6EP V7EP V8S V9S V10S V11S V12RD V13RD V14RD V15RD V16CH V17CH V18CH V19CH V20CH 

V1CM 1.00 

   V2CM 0.87 1.00 

   V3CM 0.93 0.91 1.00 

  V4CM 0.87 0.93 0.86 1.00 

 V5EP 0.90 0.87 0.93 0.89 1.00 

V6EP -0.05 0.12 0.02 0.12 0.18 1.00 

V7EP 0.99 0.86 0.92 0.86 0.90 -0.09 1.00 

V8S -0.73 -0.68 -0.86 -0.55 -0.76 0.05 -0.73 1.00 

V9S 0.44 0.15 0.36 0.11 0.21 -0.26 0.44 -0.22 1.00 

V10S 0.93 0.78 0.81 0.79 0.71 -0.23 0.93 -0.61 0.48 1.00 

V11S 0.87 0.84 0.92 0.80 0.89 0.09 0.87 -0.85 0.27 0.72 1.00 

V12RD 0.96 0.90 0.96 0.89 0.97 0.10 0.96 -0.78 0.33 0.83 0.90 1.00 

V13RD 0.96 0.93 0.95 0.93 0.95 0.09 0.96 -0.77 0.26 0.85 0.93 0.98 1.00 

V14RD -0.53 -0.42 -0.47 -0.46 -0.52 -0.17 -0.49 0.21 -0.54 -0.39 -0.37 -0.50 -0.50 1.00 

V15RD -0.92 -0.90 -0.97 -0.86 -0.95 -0.20 -0.90 0.83 -0.33 -0.77 -0.92 -0.97 -0.96 0.56 1.00 

V16CH 0.92 0.89 0.97 0.83 0.90 -0.04 0.92 -0.89 0.32 0.82 0.95 0.94 0.96 -0.45 -0.96 1.00 

V17CH -0.92 -0.87 -0.96 -0.81 -0.89 -0.02 -0.91 0.90 -0.32 -0.82 -0.95 -0.94 -0.96 0.43 0.96 -1.00 1.00 

V18CH -0.90 -0.93 -0.88 -0.96 -0.85 0.03 -0.90 0.65 -0.17 -0.87 -0.86 -0.89 -0.94 0.36 0.85 -0.88 0.87 1.00 

V19CH 0.90 0.93 0.88 0.96 0.85 -0.03 0.90 -0.65 0.17 0.87 0.86 0.89 0.94 -0.36 -0.85 0.88 -0.87 -1.00 1.00 

V20CH 0.94 0.92 0.95 0.88 0.87 -0.05 0.95 -0.78 0.37 0.91 0.88 0.95 0.96 -0.43 -0.94 0.96 -0.96 -0.93 0.93 1.00 

1990 

  V1CM V2CM V3CM V4CM V5EP V6EP V7EP V8S V9S V10S V11S V12RD V13RD V14RD V15RD V16CH V17CH V18CH V19CH V20CH 

V1CM 1.00 

V2CM 0.85 1.00 

V3CM 0.96 0.90 1.00 

V4CM 0.86 0.92 0.82 1.00 

V5EP 0.99 0.86 0.96 0.86 1.00 

V6EP 0.09 0.29 0.29 0.14 0.13 1.00 

V7EP 0.99 0.85 0.95 0.86 0.98 0.16 1.00 

V8S -0.81 -0.73 -0.91 -0.58 -0.83 -0.35 -0.81 1.00 

V9S 0.10 -0.23 0.03 -0.26 0.07 -0.22 0.07 -0.05 1.00 

V10S 0.94 0.73 0.86 0.82 0.93 -0.07 0.93 -0.67 0.19 1.00 

V11S 0.82 0.80 0.85 0.80 0.82 0.21 0.81 -0.78 -0.18 0.69 1.00 

        V12RD 0.99 0.84 0.96 0.83 0.98 0.14 0.99 -0.84 0.13 0.91 0.81 1.00 
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V13RD 0.98 0.91 0.98 0.90 0.98 0.24 0.98 -0.85 -0.03 0.89 0.88 0.97 1.00 

      V14RD -0.61 -0.72 -0.68 -0.50 -0.65 -0.19 -0.60 0.63 -0.12 -0.48 -0.45 -0.63 -0.62 1.00 

     V15RD -0.92 -0.87 -0.97 -0.79 -0.93 -0.34 -0.92 0.92 -0.01 -0.81 -0.86 -0.93 -0.96 0.71 1.00 

    V16CH 0.94 0.85 0.96 0.79 0.96 0.26 0.94 -0.93 0.03 0.83 0.86 0.94 0.96 -0.68 -0.96 1.00 

   V17CH -0.93 -0.85 -0.97 -0.78 -0.95 -0.33 -0.93 0.93 -0.04 -0.83 -0.85 -0.94 -0.96 0.69 0.97 -0.99 1.00 

  V18CH -0.97 -0.88 -0.93 -0.93 -0.96 -0.09 -0.96 0.75 -0.01 -0.93 -0.87 -0.95 -0.97 0.55 0.89 -0.91 0.90 1.00 

 V19CH 0.97 0.88 0.93 0.93 0.96 0.09 0.96 -0.75 0.01 0.93 0.87 0.95 0.97 -0.55 -0.89 0.91 -0.90 -1.00 1.00 

V20CH 0.98 0.88 0.95 0.85 0.97 0.13 0.97 -0.84 0.08 0.90 0.82 0.97 0.97 -0.69 -0.94 0.96 -0.96 -0.96 0.96 1.00 

2000 

  V1CM V2CM V3CM V4CM V5EP V6EP V7EP V8S V9S V10S V11S V12RD V13RD V14RD V15RD V16CH V17CH V18CH V19CH V20CH 

V1CM 1.00 

V2CM 0.80 1.00 

V3CM 0.89 0.84 1.00 

V4CM 0.82 0.84 0.88 1.00 

V5EP 0.92 0.82 0.95 0.82 1.00 

V6EP -0.28 -0.08 -0.02 -0.26 0.01 1.00 

V7EP 0.98 0.77 0.92 0.82 0.96 -0.20 1.00 

V8S -0.81 -0.73 -0.83 -0.84 -0.83 0.10 -0.82 1.00 

V9S 0.41 0.06 0.28 0.13 0.19 -0.42 0.38 -0.15 1.00 

V10S 0.90 0.66 0.88 0.84 0.86 -0.30 0.92 -0.75 0.52 1.00 

V11S 0.72 0.87 0.88 0.71 0.87 0.23 0.76 -0.68 0.09 0.69 1.00 

         V12RD 0.94 0.79 0.93 0.80 0.95 -0.09 0.97 -0.79 0.42 0.94 0.83 1.00 

        V13RD 0.94 0.87 0.96 0.87 0.95 -0.11 0.95 -0.86 0.37 0.91 0.86 0.98 1.00 

       V14RD -0.61 -0.47 -0.54 -0.35 -0.67 -0.28 -0.63 0.52 0.01 -0.43 -0.59 -0.59 -0.54 1.00 

      V15RD -0.82 -0.77 -0.90 -0.71 -0.92 -0.22 -0.86 0.80 -0.28 -0.80 -0.91 -0.93 -0.92 0.69 1.00 

     V16CH 0.91 0.80 0.95 0.79 0.95 -0.03 0.94 -0.77 0.36 0.91 0.89 0.97 0.95 -0.60 -0.93 1.00 

    V17CH -0.90 -0.79 -0.96 -0.78 -0.96 -0.08 -0.93 0.80 -0.31 -0.87 -0.90 -0.95 -0.94 0.69 0.96 -0.99 1.00 

   V18CH -0.92 -0.79 -0.94 -0.93 -0.89 0.26 -0.93 0.87 -0.38 -0.93 -0.73 -0.91 -0.94 0.49 0.82 -0.89 0.89 1.00 

  V19CH 0.92 0.79 0.94 0.93 0.89 -0.26 0.93 -0.87 0.38 0.93 0.73 0.91 0.94 -0.49 -0.82 0.89 -0.89 -1.00 1.00 

 V20CH 0.95 0.79 0.93 0.81 0.94 -0.11 0.96 -0.82 0.36 0.92 0.81 0.97 0.96 -0.62 -0.91 0.98 -0.96 -0.92 0.92 1.00 

2010 

Figura 7: Matrizes de Correlação dos anos de 1990, 2000 e 2010. 

Fonte: elaboração própria. 

Os coeficientes de correlação destacados em negritos são significativamente diferente de zero para um nível de significância de 10%. 
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Quadro 4: Médias das variáveis por cluster – 1990. 
ESTADOS V1CM V2CM V3CM V4CM V5EP V6EP V7EP V8S V9S V10S V11S V12RD V13RD V14RD V15RD V16CH V17CH V18CH V19CH V20CH 

AL 0,18 52,5 14,8 46,4 0,60 0,56 1,30 69,4 2,96 0,81 0,552 240,55 0,556 0,758 72,17 0,535 43,98 41,05 58,95 2,9 

BA 0,16 52,2 24,8 41,0 1,27 0,35 1,72 44,8 2,05 0,64 0,582 306,21 0,572 0,990 67,59 0,615 34,53 40,88 59,12 3,4 

CE 0,15 42,7 19,9 42,8 0,84 0,30 1,35 46,5 2,73 0,61 0,613 230,92 0,563 0,887 73,31 0,604 36,09 34,63 65,37 3,0 

MA 0,11 35,2 18,2 16,2 0,29 0,30 0,93 50,4 4,5 0,35 0,551 190,36 0,505 0,628 71,33 0,572 40,69 59,99 40,01 2,6 

PA 0,14 58,6 28,7 45,4 0,59 0,35 1,35 53,4 3,39 0,77 0,565 266,12 0,543 0,956 69,47 0,575 40,6 35,90 64,10 3,5 

PI 0,12 49,0 22,9 23,7 0,34 0,19 1,04 44 3 0,46 0,595 182,75 0,518 1,002 79,90 0,585 40,48 47,05 52,95 2,6 

Médias 0,14 48,37 21,56 35,91 0,65 0,34 1,28 51,42 3,11 0,61 0,58 236,15 0,54 0,87 72,29 0,58 39,40 43,25 56,75 2,99 
PE 0,20 65,7 24,9 51,8 1,16 0,33 1,96 57,1 3,05 0,85 0,617 305,71 0,599 0,770 64,78 0,644 32,88 29,13 70,87 3,8 

RN 0,16 62,7 37,0 57,2 0,95 0,20 1,47 53,3 2,83 0,74 0,591 270,73 0,579 0,773 65,70 0,642 34,91 30,90 69,10 3,7 

SE 0,19 65,6 32,9 51,8 1,52 0,37 1,53 45 2,31 0,69 0,580 286,96 0,582 0,702 61,79 0,630 34,96 32,78 67,22 3,3 

Médias 0,19 64,67 31,59 53,61 1,21 0,30 1,66 51,80 2,73 0,76 0,60 287,80 0,59 0,75 64,09 0,64 34,25 30,93 69,07 3,62 
ES 0,30 73,1 53,4 55,6 2,14 0,35 2,47 19,3 2,74 1,16 0,653 471,89 0,653 0,845 42,30 0,763 16,9 25,99 74,01 4,9 

MG 0,28 74,4 57,7 56,8 2,16 0,59 2,50 26 3,27 0,99 0,689 439,57 0,652 0,763 38,27 0,751 17,43 25,13 74,87 4,6 

RJ 0,57 83,4 73,7 77,2 2,93 0,09 5,25 24 4,56 2,57 0,690 637,75 0,731 0,688 33,54 0,837 9,17 4,75 95,25 6,2 

SP 0,52 91,1 83,3 91,0 5,13 0,47 4,79 21,6 3,54 1,5 0,730 782,05 0,766 0,595 18,59 0,837 9,66 7,20 92,80 5,7 

Médias 0,42 80,49 67,00 70,14 3,09 0,38 3,75 22,73 3,53 1,56 0,69 582,82 0,70 0,72 33,18 0,80 13,29 15,77 84,23 5,36 
Fonte: elaboração própria. 

 

Quadro 5: Médias das variáveis por cluster – 2010. 
ESTADOS V1CM V2CM V3CM V4CM V5EP V6EP V7EP V8S V9S V10S V11S V12RD V13RD V14RD V15RD V16CH V17CH V18CH V19CH V20CH 

BA 0,37 80,4 51,77 76,23 1,20 0,32 2,66 21 2,15 1,12 0,775 463,82 0,621 0,653 38,51 0,83 16,21 27,93 72,07 5,4 

CE 0,35 77,2 43,38 75,35 0,81 0,17 2,33 16,2 2,2 1,06 0,744 427,84 0,616 0,618 36,64 0,808 18,19 24,91 75,09 5,5 

PB 0,34 76,7 49,30 77,68 0,73 0,19 2,40 18,2 2,54 1,19 0,723 473,87 0,638 0,832 40,56 0,793 21,38 24,63 75,37 5,2 

PE 0,43 76,0 55,07 81,58 0,81 0,18 2,71 17 2,49 1,37 0,71 435,63 0,632 0,670 42,24 0,811 17,43 19,83 80,17 5,8 

RN 0,46 86,4 45,22 84,48 0,75 0,20 2,82 17,2 2,4 1,23 0,747 509,68 0,657 0,659 34,27 0,81 17,82 22,19 77,81 5,8 

SE 0,39 83,5 50,16 82,99 1,16 0,24 2,75 18,2 1,84 1,3 0,756 514,86 0,643 0,701 37,63 0,827 18,04 26,48 73,52 6,1 

Médias 0,39 80,04 49,15 79,72 0,91 0,22 2,61 17,97 2,27 1,21 0,74 470,95 0,63 0,69 38,31 0,81 18,18 24,33 75,67 5,62 
AL 0,30 68,6 32,65 79,77 0,61 0,22 2,12 18,6 2,01 1,17 0,683 378,01 0,589 0,669 47,70 0,759 23,64 26,36 73,64 4,8 

MA 0,29 65,9 26,65 55,82 0,41 0,44 1,80 21,9 2,32 0,53 0,696 383,95 0,57 0,612 41,65 0,784 20,44 36,92 63,08 5,2 

PI 0,32 72,2 29,06 61,58 0,45 0,27 1,92 20,7 2,64 0,93 0,72 444,22 0,608 0,644 38,59 0,779 22,24 34,23 65,77 5,0 

Médias 0,30 68,90 29,45 65,72 0,49 0,31 1,95 20,40 2,32 0,88 0,70 402,06 0,59 0,64 42,65 0,77 22,11 32,51 67,49 5,01 
ES 0,54 83,9 74,01 88,25 2,22 0,50 4,73 11,9 2,2 1,93 0,802 706,00 0,715 0,568 12,64 0,887 7,96 16,60 83,40 7,0 

MG 0,44 86,3 78,62 87,64 1,87 0,56 3,79 16,2 2,25 1,82 0,819 703,74 0,702 0,558 12,05 0,878 8,09 14,71 85,29 6,6 

RJ 0,74 84,6 86,18 96,86 2,40 0,05 6,66 14,3 3,09 3,52 0,793 933,50 0,758 0,616 13,48 0,945 4,16 3,29 96,71 8,1 

SP 0,83 95,1 91,45 98,24 3,10 0,17 7,40 12 2,35 2,5 0,812 900,42 0,768 0,467 11,01 0,921 4,18 4,06 95,94 7,9 

Médias 0,64 87,44 82,57 92,75 2,40 0,32 5,64 13,60 2,47 2,44 0,81 810,91 0,74 0,55 12,30 0,91 6,10 9,66 90,34 7,42 
Fonte: elaboração própria. 

 


