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HÁ CONVERGÊNCIA DE RENDA?  UMA QUESTÃO METODOLÓGICA

Carlos Wagner de Albuquerque Oliveira1

As análises empíricas sobre a convergência de renda e produto entre regiões e países são apresentadas na litera-
tura de muitas formas. Magrini (2004) agrupa tais análises em duas grandes linhas. A primeira, ele denominou de 
“regression approach”, que se configura como o grupo de cunho neoclássico cujo uso de regressões de crescimento 
que tomam como base de análise dados longitudinais (cross-section), dados em painel (panel data) e dados em 
séries temporais é bastante comum.

A estrutura teórica da abordagem por meio de regressão é o modelo neoclássico. Nesse modelo, como visto, a taxa 
de crescimento de longo prazo da economia, no modelo neoclássico é determinada exogenamente pela tecnologia. Dessa 
forma, a taxa de crescimento de longo prazo independe da taxa de poupança. O modelo apresenta, porém, uma dinâmica 
de transição que mostra como a renda per capita da economia converge para o seu próprio estado estacionário e também 
para a renda per capita de outras economias, pressupondo-se que há retornos decrescentes dos fatores de produção.  

A questão da convergência é respondida a partir da equação da dinâmica de transição do capital por unida-
de de trabalho. Com tudo mais constante, a taxa de crescimento do capital por unidade de trabalho se relaciona 
inversamente com o nível de capital por unidade de trabalho. No estado estacionário, a taxa de acumulação (cres-
cimento) do capital por unidade de trabalho é zero. Dado isso, conclui-se, então, que economias que estão abaixo 
do nível de renda que caracteriza o seu estado estacionário, terão reduzidas suas taxas de crescimento na medida em 
que elas se aproximam dos seus respectivos estados estacionários. Logo, economias com menores níveis de capital 
por unidade de trabalho terão taxas de crescimento superiores àquelas com maiores níveis de capital por unidade de 
trabalho. Isso é o que caracteriza a convergência de renda entre países e regiões.

Se regiões ou países têm parâmetros econômicos (taxa de poupança, infraestrutura, taxa de crescimento da 
população, etc.) similares, então todos convergirão para um mesmo nível de renda no estado estacionário. Isso é de-
nominado de convergência absoluta. Caso haja grupos de economias com parâmetros econômicos diferentes, esses 
grupos convergirão para seus respectivos estados estacionários, caracterizando, assim, a convergência condicional.

A ênfase da abordagem por meio da análise de regressão está no conceito de -convergência e se concentra no 
comportamento do agente representativo. Contudo, esse tipo de abordagem consente a permanência de algumas crí-
ticas. Entre elas está o fato de que esse tipo de análise não contém muita informação, pois aborda somente a questão 
da transição de uma economia para o seu estado estacionário, sem que faça qualquer menção à dinâmica do conjunto 
da distribuição regional de renda. Uma segunda crítica, de cunho mais metodológico, refere-se ao fato de que o efeito 
espacial em dados regionais é mais pronunciado que aquele observado quando a unidade de análise é o país. Assim, 
regiões e países não podem ser conceitos sinônimos quando o assunto é convergência de renda (MAGRINI, 2004). 

Para alguns autores, o conceito de -convergência é irrelevante, ou seja, economias com níveis de renda per 
capita menores tendem a crescer mais rapidamente do que aquelas com rendas per capita mais próximas da ren-
da que representa o estado estacionário. Então, o conceito de -convergência se aplica para a medida redução da 
dispersão de renda ao longo do tempo. Ainda assim, uma análise da dispersão do nível de renda per capita não 
fornece informações sobre a dinâmica da distribuição da renda entre as regiões, pois uma dada medida de dispersão 
é consistente com distribuições bastante diferentes.

Nos testes de convergência, que tomam como base as estimativas via análise de regressão, assume-se que a 
distribuição dos dados é conhecida, que a relação entre a taxa de crescimento da renda e a renda inicial é linear e, 
no caso de uma análise “cross-section”, que o coeficiente estimado é o mesmo para todas as economias. Parte-se, 
então, de uma função que relaciona a taxa de crescimento da economia à sua renda inicial. A hipótese de conver-
gência é confirmada, portanto, se o coeficiente de regressão apresentar um sinal negativo e significância estatística. 
Como citado em Quah (1993), pode ser que o sinal negativo entre taxa de crescimento da renda e renda inicial seja 
um fenômeno característico da análise de regressão que ajusta a análise pela média da distribuição; problema esse 
conhecido como “falácia de Galton”2.  

1 Técnico de Planejamento e Pesquisa do Ipea
2 Esse termo é associado ao nome de Sir Francis Galton, nascido na Inglaterra no ano de 1822 e que, ao estudar a correlação entre a altura das 
crianças e a altura de seus respectivos pais, observou que pais altos embora tivessem filhos altos e pais baixos tivessem filhos baixos, existia uma 
tendência de convergência das alturas das crianças para a média do conjunto. 
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Esses conflitos afetivos entre teoria e aplicação empírica incentivaram o surgimento de novas análises de cunho 
não-paramétrico. Parte dessas análises compõe outro conjunto de abordagens sobre convergência que envolve a 
dinâmica da função de distribuição da renda das unidades em estudo. A abordagem pela ótica da dinâmica da dis-
tribuição representa uma ruptura com a abordagem que usa técnicas de regressão e é formada por trabalhos que exa-
minam como a distribuição do produto per capita entre as unidades varia ao longo do tempo. Conforme Magrini, 
essa abordagem tem a vantagem de gerar mais informações do que a análise empírica por meio da abordagem via 
regressão (regression approach). Tal análise não somente permite caracterizar a dinâmica de convergência regional, 
mas também avaliar o papel dos fatores espaciais nessa dinâmica (MAGRINI, 2004).

Esse método parte de uma distribuição de renda entre as unidades em estudo e uma medida de probabilida-
de associada a essa distribuição. Pode-se assumir que existe um mecanismo de transição – representado por uma 
matriz denominada por matriz de transição – dessas rendas ao longo do tempo que se mantém constante. Assim, a 
forma que representa a dinâmica do conjunto das medidas de probabilidade torna-se um processo de Markov se a 
variável em questão puder ser representada na forma de dados discretos. Vale a pena lembra que qualquer sistema 
cujo estado é governado por uma lei de probabilidade e representada por uma matriz de transição de um estado 
para outro por meio de variáveis discretas é classificado como um processo de Markov. Daí, as implicações para 
o estudo de convergência são extraídas a partir do estudo da distribuição de renda entre as unidades em questão, 
que considera, a partir desse processo de Markov, um estimador da distribuição futura de renda. Esse estimador 
contempla o conjunto das probabilidades associadas a uma função de distribuição de probabilidade, bem como a 
matriz de informação sobre as probabilidades do movimento entre as classes de renda.

 Embora esse tipo de abordagem traga respostas sobre a dinâmica intrarregional da renda, ela assume que o 
processo gerador de dados é constante no tempo, e que o espaço que representa as rendas das unidades é discreto. 
Todavia, esses pressupostos se configuram como restrições sobre o processo gerador de dados e têm sido alvo de 
algumas críticas [veja Bickemback e Bode (2001), Bulli (2001), entre outros]. 

A literatura evidencia que os resultados obtidos pelas matrizes de transição da renda na sua forma discreta 
ficam expostos a dois problemas graves. O primeiro refere-se à forma ad hoc em que o limite de cada classe e os 
intervalos dessas classes de renda são determinados. Quanto ao segundo problema, esse processo de “discretização” 
representa uma perda de informação e pode suprimir as propriedades de dependência markoviana que existem nos 
dados [veja Bulli (2001)].

Em contrapartida, pode-se estimar uma função de transição contínua entre as rendas relativas. Essa função de 
transição é conhecida na literatura como “núcleo estocástico”. Grosso modo, essa função equivale à estimação de 
uma função de densidade condicional. No caso dos estudos de convergência, estima-se uma função de densidade 
para a variação da renda, condicionando essa função aos valores da renda no período inicial. 

1. ALGUMAS ANÁLISES APLICADAS

Não obstante as divergências metodológicas, há grande quantidade de trabalhos empíricos sobre convergên-
cia, sendo a maioria conduzida via análise de regressão, seja por meio de dados longitudinais, em painel ou em séries 
temporais. Tanto em nível mundial quanto em nível regional – regiões dos Estados Unidos, da Austrália, Espanha, 
Alemanha, Grécia, Itália, Reino Unido e Japão –, vários estudos confirmam a existência de convergência, seja ela 
condicional ou incondicional. 

No Brasil, Ferreira e Ellery Jr. (1995), com base nesses referenciais teóricos, foram pioneiros em verificar a 
existência de convergência entre a renda per capita dos estados brasileiros e em calcular a velocidade de ocorrência 
desse processo. Concluíram que a velocidade de convergência de renda entre os estados brasileiros, embora confir-
mada pelo uso de estimativas via análise de regressão, ocorre de forma mais lenta que aquela observada nos estados 
norte-americanos.

Na sequência desse trabalho, vários outros surgiram e, portanto, as pesquisas sobre os diferenciais de renda e 
convergência entre regiões brasileiras tornaram-se bastante férteis na década de 1990 e no início deste século. 

Contudo, alguns trabalham mostram, com base em observações empíricas, que não se pode confirmar a 
hipótese de convergência de renda (-convergência e -convergência) entre estados brasileiros (AZZONI, 1994). 



9BOLETIM REGIONAL, URBANO E AMBIENTAL

Existem ainda aqueles que chegaram a conclusões opostas, não obstante terem como foco o mesmo período de 
análise3 [veja Zini Jr. et. al. (1996)]. Mesmo para períodos mais curtos (a partir da década de 1970), os estudos 
não são mais consensuais. Ellery Jr. e Ferreira (1996) e Ferreira (1996) mostram que há convergência de renda no 
Brasil; enquanto Silveira Neto e Azzoni (2000) e Azzoni et. al. (2001) não confirmam essa tendência. Todavia, a 
justificativa teórica para tais divergências de conclusão está associada ao conceito de convergência condicional4. 

As análises empíricas, tendo como técnica de abordagem a dinâmica da distribuição, são menos frequentes na 
literatura do que a abordagem via regressão, isso tanto na literatura internacional quanto nos trabalhos publicados 
no Brasil. Mas a diferença entre as duas abordagens não para na técnica em si ou no número de pesquisas. As con-
clusões também são diferentes. 

Em Quah (1996), tem-se um estudo de convergência com dados dos estados dos Estados Unidos, cuja con-
clusão aponta para um alto grau de mobilidade dos estados entre as várias classes no espaço-renda. Com dados para 
regiões européias (NUTS - Nomeclature of Territorial Unis for Statistics), Fingleton (1997 e 1999) identificou 
que essas regiões convergem para uma distribuição com um amplo diferencial em seus níveis de renda per capita e a 
existência de mais de um estado estacionário. Magrini (2004), escapando da hipótese restritiva de uma distribuição 
renda discreta, propõe uma estimativa não paramétrica para a dinâmica de transição entre as regiões com uso de 
uma matriz de transição contínua. Tal estudo, aplicado para as regiões da Europa inseridas na NUTS, indica uma 
persistência do padrão de distribuição da renda entre as regiões; evidenciando, assim, a manutenção das disparida-
des de renda ou a não-convergência.

Para o caso brasileiro, a quantidade de pesquisas sobre convergência de renda que tem como método a mo-
delagem da distribuição de renda é ainda menor. As análises apontam para a formação de dois clubes de conver-
gência: um clube de baixa renda, formado pelos municípios das regiões Norte e Nordeste; e outro clube formado 
pelas regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste, com alto nível de renda. Esses estudos mostram também que há uma 
coexistência da tendência de convergência e o movimento divergente entre as rendas dos municípios brasileiros, o 
que permite concluir que de fato há uma forte tendência para a formação de dois clubes de convergência entre os 
municípios brasileiros. 

Esses estudos, no seu conjunto, não dão suporte à previsão teórica de convergência absoluta (condicional ou in-
condicional) de renda, diferentemente do que apresentam os modelos (teóricos e empíricos) de cunho neoclássico. Eles 
apontam, na sua maioria, para o surgimento de uma distribuição bimodal da renda, que pode ser interpretada como a 
existência de dois clubes de convergência: um com níveis baixos de renda e outro com níveis altos de renda. 

Portanto, não é consenso que seja possível corroborar empiricamente que existe um aumento na velocidade 
de convergência de renda ao seguir a versão do modelo neoclássico para uma economia aberta. As críticas quanto 
à falta de clareza dos resultados se pautam em dois argumentos. O primeiro se refere aos problemas relacionados 
aos métodos de estimação via regressão, conforme descritos acima. O segundo se associa à interação espacial entre 
as regiões, ou seja, não há como considerar uma região como uma economia fechada, sem que essa não seja afetada 
pelo comportamento das variáveis observadas em outras regiões. 

Acontece que as considerações empíricas, sob o prisma de uma análise econométrica, precisam ser ajustadas 
para efeito de estimativas de convergência sob a hipótese da existência de dependência espacial entre as unidades 
de análise. Os problemas econométricos apontados na literatura referem-se ao comportamento das variáveis ou dos 
resíduos da regressão; dois pressupostos básicos podem ser quebrados. Os resíduos podem apresentar autocorrelação 
espacial (dependência espacial) ou heterogeneidade espacial [veja Anselin (1988) e LeSage (1999)].

Autocorrelação espacial nos modelos econométricos pode ocorrer devido à: presença do “efeito derramamento” 
da tecnologia; livre movimentação dos bens de consumo e dos fatores de produção entre regiões; por erros de medida 
devido à dificuldade de se identificar apropriadamente as fronteiras econômicas de uma região. Quanto à heterogenei-
dade espacial, ela pode estar representando a instabilidade das relações comportamentais entre as regiões.

3 Os períodos analisados por Azzoni e por Zini foram 1939/1990 e 1939/1992, respectivamente.

4  A introdução do conceito de convergência condicional estabelece uma justificativa teórica para a existência de diferenciais de renda entre diversas 
áreas. Contudo, recentemente, algumas pesquisas têm evidenciado o fato de que não há, no Brasil, problemas de concentração regional de renda, não 
obstante o fato de a renda dos estados do Nordeste ser, em média, pouco mais de um terço da renda do estado de São Paulo [veja Barros (2002) e 
Pessoa (2001)]. Essas pesquisas têm como principal argumento que a diferença entre o poder de paridade de compra entre os estados mais pobres e 
os mais ricos é suficiente para anular a diferença de renda entre os respectivos estados. Esse entendimento nos remeteria à conclusão de que o motivo 
de as pessoas migrarem no país não estaria associado a tais diferenciais de renda, mas a outros motivos não econômicos.
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A distinção entre a econometria espacial e a econometria convencional está relacionada basicamente aos pro-
blemas apontados acima, que decorrem do uso de observações de dados com informações locacionais (a possível 
dependência espacial entre as unidades observada, tratada na literatura também como autocorrelação espacial e a 
heterogeneidade espacial das relações do modelo). Sendo que os pressupostos básicos nos modelos econométricos 
clássicos assumem, entre outras coisas, que os regressores são variáveis determinísticas e fixas em amostras repetitivas 
e que existe uma única relação de dependência entre as variáveis, cuja variância é constante (GAUSS-MARKOV). 

A autocorrelação ou dependência espacial é caracterizada quando em uma coleção de dados, uma observação i de-
pende ou se subordina a outra observação j, sendo i diferente de j. Os motivos para a existência de autocorrelação espacial 
são: erros de medida; e existência de interações e, consequentemente, de um efeito difusão entre as unidades espaciais.

A heterogeneidade espacial associa-se à variação da relação funcional por meio das unidades espaciais. Isso 
significa que há uma instabilidade funcional na medida em que as unidades de observação variam. 

Não obstante ao crescente interesse no desenvolvimento de métodos de econometria espacial, as abordagens típicas 
se concentram na distinção de modelos de defasagem espacial e modelos de erros espaciais. Modelos de defasagem espacial 
incorporam uma defasagem espacial da variável dependente (Wy) no lado direito da regressão. Erro espacial autocorrela-
cionado é modelado diretamente por meio da utilização de um processo autorregressivo espacial para o termo erro. Falta 
nos pesquisadores, no entanto, a compreensão de que diferentes modelos espaciais podem induzir radicalmente a diferen-
tes padrões de correlação espacial, que necessariamente correspondem ao subjacente modelo teórico. 

 Foi somente a partir do trabalho de Paelinck e Klaassen (1979), conforme destaca Anselin (1988), que os 
modelos econômicos teóricos passaram a se preocupar com a importância da interdependência espacial, das relações 
assimétricas espaciais e da relevância dos fatores localizados em outros espaços. 

Uma das formas encontradas pelos teóricos para incorporar nos modelos econômicos os pressupostos de 
cunho espacial está no uso de uma função de reação espacial. A função de reação espacial expressa como a magni-
tude de uma variável de decisão de um dado agente econômico em relação ao conjunto de variáveis de decisão de 
outros agentes econômicos e se constitui a base teórica dos modelos de defasagem espacial ou modelos espaciais 
autorregressivos. 

Os modelos de defasagem espacial representam a implementação da função de reação R, cuja especificação 
assume uma forma linear e a suposição de condições para o conjunto de interações entre os agentes expressas por 
uma matriz de pesos W.  A equação, representada na forma reduzida, é dada por:

y = (l – W) –1 X + (l – W)-1

A matriz  (l – W) –1 associa a variável de decisão iy  aos elementos ix  e ao termo erro. É importante notar 
que a equação mostra que o termo erro sofre os efeitos das ações dos demais indivíduos do sistema e, por isso, torna 
endógeno as variáveis espacialmente defasadas (Wy), o que impede o uso do método dos mínimos quadrados para a 
estimação dos parâmetros da equação. Normalmente, os métodos utilizados para tanto são máxima verossimilhan-
ça e o uso de variáveis instrumentais. [veja, entre outros, Anselin (1988), Kelejian e Robinson (1993), Kelejian e 
Prucha (1998)].

Uma forma de controlar a interdependência espacial nos modelos de crescimento regional, dado os mecanis-
mos de convergência, e verificar a ocorrência de autocorrelação espacial, quando ela é gerada por spillover ou pela 
mobilidade dos fatores, é incorporar diretamente nos tradicionais modelos econométricos que partem de observa-
ções cross-section, a defasagem espacial da variável dependente, representada pela matriz de pesos W. 

Outra forma de controle sobre a dependência espacial é incorporar diretamente no lado direito da equação de 
regressão a variável renda inicial defasada espacialmente e tratá-la como regressor. Nesse caso, tanto o nível inicial de 
renda y(0) quanto a defasagem espacial desse nível de renda são variáveis exógenas e, portanto, os estimadores dos 
parâmetros da regressão podem ser obtidos pelo usos do método dos mínimos quadrados ordinários.

Vimos, portanto, que a falta de clareza quanto a uma exata definição das fronteiras entre as unidades de 
observação pode causar dependência espacial. A livre movimentação de fatores produtivos entre tais unidades de 
observação tem papel importante nesse contexto, assim como na determinação da velocidade de convergência de 
renda entre as regiões. 
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