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RESUMO 

Apesar do crescimento da economia mundial, o fosso entre os países mais ricos e mais 

pobres continua a crescer. A África Subsariana é a região do mundo mais afetada pela 

forte desigualdade e extrema pobreza, não obstante o robusto crescimento económico 

verificado nos últimos anos. Neste contexto, este trabalho visa analisar como determi-

nadas variáveis económicas afetam o crescimento, a desigualdade e a pobreza nos paí-

ses em desenvolvimento, em particular na África Subsariana e, ainda, quantificar o im-

pacto das duas primeiras variáveis sobre a última. A trilogia crescimento-desigualdade-

pobreza tem suscitado intensos debates no meio académico e político devido, em par-

te, ao fracasso de muitos países na erradicação da pobreza, apesar de exibirem ritmos 

de crescimento económico significativos. O foco da literatura tem estado na análise de 

estratégias de crescimento a favor dos pobres (pro-poor growth) e dos determinantes das 

elasticidades crescimento e desigualdade-pobreza. Para avaliar os impactos do cresci-

mento e da desigualdade sobre a pobreza na África Subsariana define-se uma amostra 

de 41 países, com dados anuais para o período 1980-2017, e estima-se o modelo de 

Bourguignon (2003) por Two-Step Generalized Methods of Moments (2SGMM). Concluímos 

que o crescimento económico contribuiu para a redução da pobreza na África Subsari-

ana no período analisado, mas, em contrapartida, o aumento da desigualdade teve um 

efeito contrário. Em média, na África Subsariana, a redução da pobreza registou um 

contributo positivo quer do crescimento, quer da redução da desigualdade. No entanto, 

e apesar do primeiro contributo ser comum à grande maioria dos países, o segundo foi 

visível apenas em pouco mais de metade dos países considerados na amostra. Quanto 

maiores os níveis de desigualdade inicial e de desenvolvimento económico menores são 

a elasticidade crescimento-pobreza e a elasticidade desigualdade-pobreza. Enquanto o 

nível de desigualdade inicial parece não ter sido relevante para explicar a evolução da 

pobreza, o nível de rendimento per capita em relação à linha de pobreza contribuiu para 

a redução da pobreza na África Subsariana. 
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ABSTRACT 

Despite the recent global economic growth, the gap between rich and poor continues 

to widen. Sub-Saharan Africa is the region of the world mostly affected by strong ine-

quality and extreme poverty, although it has been experiencing records of large growth 

recently. In this context, this study aims at understanding how selected economic vari-

ables affect growth, inequality and poverty in developing countries, particularly in Sub-

Saharan Africa, and to quantify the impact of the first two variables on the latter. The 

growth-inequality-poverty trilogy has motivated intense debates in the academia and in 

the political arenas because many countries have failed to successfully fight poverty, 

despite showing a significant pace of economic growth. The focus of the literature has 

been on the analysis of pro-poor growth strategies and on the determinants of growth-

inequality-poverty elasticities. In order to assess the effects of growth and inequality on 

poverty in Sub-Saharan Africa, we use a sample of 41 countries, with annual data from 

1980 to 2017, to estimate the Bourguignon Model (2003) through the Two-Step Gen-

eralized Methods of Moments (2SGMM). We conclude that economic growth has con-

tributed to the reduction of poverty in Sub-Saharan Africa, but the increased inequality 

has had a reverse effect. On average, for Sub-Saharan Africa, poverty reduction was 

achieved through both higher growth and lower inequality records; while the first is a 

common feature across most countries, the positive contribution from reduced ine-

quality only occurs in roughly half of the counties of our sample. The higher are the 

initial level of inequality and the level of economic development, the lower are the 

growth-poverty and the inequality-poverty elasticities. In Sub-Saharan Africa, the initial 

level of inequality seems not to be relevant to explain the evolution of poverty, but the 

level of per capita income relative to the poverty line has contributed to the reduction of 

poverty.  
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Fonte: PovcalNet. 
Nota: A taxa de pobreza de 2015 para o Sul da Ásia é referente a 2013 devido a reduzida cober-
tura do inquérito em 2015. E para a Europa e Ásia Central, a taxa de 1990 é referente a 1993 pelo 
mesmo motivo. A taxa de crescimento económico é medida pela taxa de crescimento média do 
PIB per capita entre 1990 a 2015.      
 

1. INTRODUÇÃO 

Apesar da África Subsariana possuir vastos recursos naturais, ter uma população 

maioritariamente jovem e ter exibido um forte crescimento económico recentemen-

te, ainda é considerada como a região mais pobre do mundo (Banco Mundial, 2015).  

O quadro 1 mostra que a África Subsariana foi a região do mundo menos eficaz na 

redução da pobreza. Daqui surge a motivação para aprofundar o conhecimento 

sobre como determinadas variáveis influenciam a relação entre o crescimento eco-

nómico, a desigualdade e os níveis de pobreza, de modo a contribuir para a defini-

ção de estratégias mais eficazes de combate à pobreza. 

Quadro 1 - Níveis de crescimento económico e pobreza por região em 2015 

1990 2015  Δ média anual

Ásia Oriental e Pacífico  3,23 61,32 2,31 -3,84

Europa e Ásia Central  1,43 5,23 1,46 -2,88

América Latina e Caraíbas  1,43 14,85 3,88 -2,95

Médio Oriente e Norte de África  2,01 6,19 4,21 -1,27

Sul da Ásia  4,07 47,3 16,15 -2,63

África Subsariana  1,03 54,69 41,39 -0,97

Total Mundo  1,46 35,88 9,98 -2,89

Taxa de pobreza (%)
Região 

Taxa de crescimento 

económico (%)

 

 

 

Deste modo, o objetivo principal desta investigação é analisar como determinadas 

variáveis económicas, tais como o nível de desenvolvimento, o nível de capital hu-

mano, o grau de abertura económica, etc., influenciam a trilogia crescimento econó-

mico, desigualdade e pobreza nos países em desenvolvimento, bem como quantifi-

car o impacto das duas primeiras variáveis sobre a pobreza na África Subsariana. 

Em particular, a questão de investigação para o presente trabalho subdivide-se em 

três pontos: i) De que forma estas variáveis económicas influenciam a trilogia cres-

cimento-desigualdade-pobreza; ii) Qual foi o papel do crescimento económico e iii) 

da desigualdade para a evolução da pobreza na África Subsariana? 

Parece existir um consenso generalizado na literatura sobre os efeitos (individualiza-

dos) do crescimento e da desigualdade sobre a pobreza (e.g., Goudie & Land, 1999; 

Adams, 2004). Concretamente, o crescimento económico e a desigualdade contribu-

http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/povDuplicateWB.aspx
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em, respetivamente, para a redução e aumento da pobreza. Assim, o efeito quantita-

tivo líquido é ambíguo, dado que a sensibilidade da pobreza a estas variáveis é de-

pendente de vários factores. O efeito pode ser reduzido, ou mesmo insignificante, o 

que levanta sérias questões sobre a eficácia e o custo das políticas de redução da 

pobreza. Por exemplo, o crescimento contribui para a redução da pobreza, mas 

também pode contribuir para o aumento da desigualdade (curva de Kuznets, 

Kuznets, 1955), e esta, por sua vez, contribui negativamente para a redução da po-

breza. Deste modo, e em primeiro lugar, esta investigação vem contribuir para o 

reforço da compreensão dos mecanismos que determinam o impacto conjunto do 

crescimento e da desigualdade sobre a pobreza, em particular nos países da África 

Subsariana. 

Em segundo lugar, este trabalho contribui com uma análise empírica do efeito do 

crescimento económico e desigualdade sobre a pobreza na África Subsariana, reali-

zada através do modelo de Bourguignon (2003). A estimação do modelo recorre à 

metodologia do Métodos dos Momentos Generalizados em 2 passos (2SGMM), 

dada a presença de endogeneidade pela natureza das variáveis envolvidas. 

Após esta introdução, a presente dissertação segue com uma sistematização da lite-

ratura relevante no capítulo 2. No capítulo 3 apresenta-se uma breve descrição dos 

dados, da metodologia e do modelo econométrico a estimar, bem como a discussão 

dos principais resultados obtidos. Por fim, no capítulo 4 são apresentadas as princi-

pais conclusões de investigação, as limitações do presente trabalho e pistas para 

investigação futura. 
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2. CRESCIMENTO-DESIGUALDADE-POBREZA: REVISÃO DA LITERATURA 

2.1.  Principais conceitos: crescimento, desigualdade e pobreza 

O crescimento económico mede-se, usualmente, pela variação percentual do Produ-

to Interno Bruto (PIB) real per capita (Sengupta, 2011). O PIB real per capita é deter-

minado através do PIB ajustado das flutuações de preços, cambiais e ponderado 

pela dimensão da população. Sendo o PIB a soma total de todos os bens e serviços 

produzidos por uma economia durante um determinado período de tempo, é consi-

derado como um dos indicadores mais importantes da saúde económica de um país 

(Burda & Wyplosz, 2009). O PIB depende do stock de factores de produção (capital 

e trabalho) e da função de produção disponível (nível tecnológico) para converter os 

inputs em outputs (Mankiw, 2010).  

O crescimento do PIB é determinado pela acumulação de capital, pelo trabalho e 

pelo progresso tecnológico, sendo que, o crescimento do PIB real per capita é deter-

minado pelo progresso tecnológico no longo prazo (Solow, 1957). De facto, Solow 

considera que o crescimento económico resulta do progresso tecnológico, assumin-

do que o mesmo é um factor exógeno, ou seja, o modelo de Solow não explica co-

mo se gera o progresso tecnológico. Esta natureza exógena leva à conclusão que as 

políticas governamentais não podem influenciar a taxa de crescimento de longo 

prazo (Nallari & Griffith, 2011).  

No entanto, no quadro das teorias de crescimento endógeno, o progresso tecnoló-

gico é endogeneizado, destacando-se o papel das externalidades geradas com a acu-

mulação de capital físico (Romer, 1986), a acumulação de capital humano (Lucas, 

1988) e a investigação e desenvolvimento (Romer, 1990). 

Mais tarde, Hall & Jones, 1999, destacaram também o papel das instituições e políti-

cas governamentais no crescimento económico porque estas afetam o nível e a dis-

tribuição do PIB de um país (cfr Nallari & Griffith, 2011). As instituições certas for-

necem os incentivos para acumular capital físico e humano, inovar, desenvolver e 

adaptar novas tecnologias e reorganizar a produção e distribuição de bens e serviços 

(Nallari & Griffith, 2011). Ainda segundo Nallari e Griffith (2011), o crescimento 

do capital, físico e humano, e o investimento em investigação e desenvolvimento 

explicam aproximadamente metade da variação do PIB na maioria dos países, sendo 

que outros factores, tais como a propensão à poupança, a produtividade dos fatores, 

a abertura ao comércio, a criação e a exploração de conhecimento, políticas macroe-
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conómicas sólidas e a dimensão e a qualidade da intervenção governamental expli-

cam a outra parte.  

Parece consensual afirmar que o crescimento económico é determinado pela acu-

mulação de capital físico e humano, pelo progresso tecnológico e pelas mudanças 

institucionais, tal como aparenta estar implícito na definição clássica de Kuznets 

(1971, p. 1) que sumariza os elementos essenciais do processo de crescimento eco-

nómico: 

“A country´s economic growth may be defined as a long-term rise in capacity to supply increasingly 

diverse economic goods to its population, this growing capacity based on advancing technology and 

the institutional and ideological adjustments that it demands. All three componentes of the definiti-

on are important.” 

Noutra linha do pensamento económico, o crescimento económico pode ser consi-

derado como o resultado da evolução do sistema económico, remetendo para uma 

visão evolucionista do crescimento baseada em três pilares (Sengupta, 2011): i) ênfa-

se nas capacidades dinâmicas e competências centrais como as forças básicas das 

mudanças económicas, ii) a inovação em que o empreendedor joga um papel ativo 

na criação de novas combinações no processo de produção e de marketing e no 

processo de destruição criativa, de acordo com o modelo Schumpeteriano; iii) a 

dinâmica de seleção com base no princípio da sobrevivência dos mais fortes, impor-

tado da Teoria Geral da Evolução de Darwin, para explicar o processo económico 

e, em particular, o crescimento industrial. É importante enfatizar que o progresso 

tecnológico e a criação de conhecimento, nesta visão evolucionista, continuam a ser 

fundamentais para o crescimento económico (Lacivita, 2016). 

As políticas de crescimento têm como objetivo acelerar o crescimento da atividade 

económica no longo prazo, recaindo sobre o governo o papel de implementá-las 

sem provocar graves distorções no mercado. Segundo Burda e Wyplosz (2009), as 

políticas de crescimento podem ser classificadas em: i) políticas de investimento na 

educação e investigação, pois contribuem para a acumulação de capital humano; ii) 

políticas de concorrência, direitos de propriedade intelectual e patentes, de modo a 

incentivar o sector privado a apostar na produção de conhecimento que se traduz 

em inovações tecnológicas; iii) políticas de abertura ao comércio e à concorrência, 

pois permitem disseminar conhecimento e tecnologia e, consequentemente, a difu-

são de inovações; iv) políticas de enquadramento institucional como a promoção da 

democracia, igualdade e estabilidade política que são importantes elementos da in-
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fraestrutura social necessária para o estabelecimento de condições favoráveis a um 

ambiente de negócios propício ao crescimento económico. 

No entanto, o crescimento económico não é isento de custos. O rápido crescimento 

tem um custo subjacente sobre a forma de vários ajustamentos estruturais e institu-

cionais, que tanto podem ser custos públicos como privados (Sengupta, 2011). Os 

custos económicos mais importantes são: i) custos energéticos; ii) custos do learning-

by-doing; iii) custos das mudanças institucionais e, eventualmente, iv) custo da crise 

da dívida. Por fim, um dos custos associados ao crescimento económico, para países 

de nível de rendimento baixo, é também v) o agravamento da desigualdade (curva 

de Kuznets, Kuznets, 1955). 

Segundo Coelho (2014), existem vários tipos de desigualdade, sendo a desigualdade 

no rendimento a mais estudada. Segundo Shin (2012) (cfr Coelho, 2014), a desigual-

dade no rendimento define-se como a existência de disparidades na distribuição do 

rendimento, quer dizer, o gap entre os rendimentos dos mais ricos e os rendimentos 

dos mais pobres de uma dada economia. No entanto, existem também outros con-

ceitos de desigualdade, destacando-se, a desigualdade de riqueza (e.g., Bénabou, 

2000), a desigualdade de capital humano (e.g., Castelló & Doménech, 2002), a desi-

gualdade de género (e.g., Cavalcanti & Tavares, 2007) e a desigualdade de oportuni-

dades (e.g., Marrero & Rodríguez, 2013) (cfr Coelho, 2014).  

Para efeitos do presente estudo, utilizaremos a desigualdade no rendimento para 

aferirmos o impacto da desigualdade na pobreza. De acordo com Yao (1999), o 

coeficiente de Gini é largamente utilizado como a medida da desigualdade do ren-

dimento entre indivíduos ou grupos de indivíduos, sendo determinado através da 

comparação entre a distribuição acumulada de rendimentos em relação à proporção 

acumulada da população face a uma distribuição equitativa dos rendimentos. O Gini 

varia entre 0 (perfeita igualdade) e 1 (perfeita desigualdade). Em termos geométri-

cos, o coeficiente de Gini calcula-se com base na área entre a curva de Lorenz e a 

linha diagonal (perfeita igualdade) do quadrado da área.  

Usualmente, países com maiores desigualdades são também países com maior inci-

dência de pobreza (e.g., Ravallion, 1997; Adams, 2004). De acordo com Nallari e 

Griffith (2011), a medição das características e extensão da pobreza requer, a priori, a 

definição de bem-estar. O bem-estar define-se como o domínio sobre os bens e 

recursos e o acesso aos ativos, ou a habilidade de funcionar em sociedade (Sen, 

1993). Ainda segundo Nallari e Griffith (2011), a pobreza seria definida como a 
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condição de escassez crítica destes elementos. 

A UNESCO define a pobreza material como uma situação em que o rendimento de 

um indivíduo ou grupo de indivíduos não é suficiente para satisfazer as necessidades 

básicas, isto é, um rendimento que se situa abaixo de um limiar crítico definido in-

ternacionalmente. Este limiar crítico é celebremente conhecido como a linha de 

pobreza, tendo sido definido o valor de 1,9$/dia a paridade de poderes de compra 

de 2011 (Banco Mundial, 2015). Para além desta definição de pobreza material, e em 

termos absolutos, a pobreza também se define em termos relativos. A pobreza ab-

soluta mede a pobreza em relação à quantidade de recursos monetários necessários 

para satisfazer as necessidades básicas, tais como alimentação, roupa e habitação. 

Por outro lado, a pobreza relativa mede a pobreza em relação ao estatuto económi-

co de outros membros da sociedade: as pessoas são consideradas pobres se vivem 

abaixo de um padrão de vida prevalecente num dado contexto social.  

Presentemente, existe um amplo consenso, na literatura e entre os decisores de polí-

tica, em torno da conceção de pobreza como um fenómeno multidimensional (e.g., 

Bossert, Chakravarty & D´Ambrosio, 2013; Ribeiro, Silva & Guimarães, 2015). Esta 

conceção considera, para além do rendimento, outras dimensões que envolvem ne-

cessidades humanas básicas tais como a saúde e o bem-estar físico e mental, abran-

gendo características mais generalizadas do ser humano (e.g., Sen, 1992; World Bank, 

2000). Por isso, o Programa das Nacões Unidas para o Desenvolvimento e a Inicia-

tiva da Pobreza e Desenvolvimento Humano da Oxford criaram em 2010 o Índice 

de Pobreza Multidimensional Global.1  

Segundo Feldstein (1998), os principais determinantes da pobreza são: o desempre-

go e a falta de qualificações (associada a baixa escolaridade) por decisão pessoal (ra-

cional ou irracional). Numa perspetiva mais abrangente, incluindo também determi-

nantes macros, o Manual da Pobreza (Banco Mundial, 2005) elenca 4 principais 

características determinantes da pobreza: (i) regionais - tais como o isolamento, o 

clima, a qualidade das instituições e a desigualdade; (ii) comuns - como as infraestru-

turas, a distribuição da terra, o acesso a bens/serviços públicos, a estrutura social e o 

capital social; (iii) familiares - como a dimensão do agregado familiar, o rácio de 

dependência, ativos familiares, saúde e educação; e, por fim, (iv) individuais (micro) 

como a idade, a educação, a etnia, a saúde e o estatuto no mercado do trabalho. 

Assim, entre os determinantes da pobreza encontra-se frequentemente referência à 

                                                           
1 The 2019 Global Multidimensional Poverty Index.  

http://hdr.undp.org/en/2019-MPI
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desigualdade na distribuição do rendimento e ao nível de rendimento médio. Logo, 

é possível conjeturarmos que a dinâmica da pobreza está fortemente correlacionada 

com a evolução da desigualdade e do nível de rendimento médio.  

2.2. Trilogia: Crescimento – Desigualdade – Pobreza 

2.2.1. Enquadramento teórico geral 

No passado, e segundo Adams (2004), a relação entre o crescimento económico, a 

desigualdade e a pobreza era considerada num sentido bastante diferente do que é 

aceite atualmente. Antes da década de 1970, o foco da literatura era simplesmente a 

relação entre crescimento económico e desigualdade (Dagdeviren, van der Hoeven 

& Weeks, 2002). Tal como referido por Marniesse e Peccoud (2003), a pobreza era 

entendida como um “problema transitório”. Mas no princípio da década de 1970, 

devido ao agravamento dos níveis de pobreza nos países mais pobres, apesar do 

registo dum crescimento económico sólido, uma corrente de autores passou a de-

fender a opinião de que o crescimento económico não contribuía para a redução da 

pobreza nos países subdesenvolvidos. Entre estes autores destacam-se Chenery, 

Ahluwalia e Bell (1974, p. iii): “It is now clear that more than a decade of rapid growth in 

underdeveloped countries has been of little or no benefit to perhaps a third of their population.” A 

mesma opinião é partilhada por Adelman e Morris (1973, pp. 189-193): “Development 

is accompanied by an absolute as well as a relative decline in the average income of the very 

poor…The frightening implication (of this) is that hundreds of millions of desperately poor peo-

ple…have been hurt rather than helped by economic development.” Esta perspetiva sobre a 

relação entre o crescimento económico e a pobreza é fortemente influenciada pela 

hipótese de Kuznets (1955, 1963), isto é, a desigualdade tende a aumentar nas fases 

iniciais de crescimento económico, logo é necessário um longo período para se veri-

ficar uma redução da pobreza. Chenery et al. (1974), Adelman e Morris (1973), entre 

outros autores, definiram um marco na relação crescimento-desigualdade-pobreza e 

foram responsáveis pelo surgimento do conceito “pro-poor growth” (Kakwani & Per-

nia, 2000). 

A relação crescimento-desigualdade-pobreza pode ser analisada, segundo Thorbecke 

(2013) a três níveis - globalização-integração, macro-nacional e micro-famílias, sen-

do a intensidade desta relação variável no tempo e no espaço (Araar & Duclos, 

2010).  

Ao nível da globalização-integração, a globalização (abertura internacional) afeta a 

pobreza através de vários mecanismos de transmissão, destacando-se o canal cres-
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cimento-desigualdade. Em relação aos efeitos da globalização sobre o crescimento 

não há um consenso na literatura. O comércio tem um efeito positivo sobre o cres-

cimento, no entanto esse efeito depende da forma e da dimensão da integração de 

um país na economia mundial. A globalização implica também um maior risco de 

contágio entre as economias (tal como verificado na crise financeira e económica 

internacional de 2008). O efeito da globalização sobre o crescimento repercute-se 

positivamente sobre a diminuição da pobreza, mas, em última instância, o efeito de 

redução da pobreza é condicionado pela forma como o padrão de crescimento afeta 

a distribuição de rendimento, dado que a desigualdade funciona como um filtro dos 

efeitos do crescimento sobre a pobreza (Thorbecke, 2013). No entanto, Carneiro e 

Arbache (2003) encontram evidência que suportam a teoria de que uma maior expo-

sição ao comércio internacional é indiferente em termos de impacto sobre a desi-

gualdade e a pobreza. 

Ao nível macro-nacional, a trilogia crescimento-desigualdade-pobreza é condiciona-

da pelo tipo de estratégia de desenvolvimento definida e implementada pelas autori-

dades  políticas de cada país. A estratégia de desenvolvimento e as condições iniciais 

determinam a interligação dos elementos da trilogia. De entre os vários fatores e 

políticas que caracterizam a estratégia de desenvolvimento de um país destacam-se: 

a transformação estrutural e o papel da agricultura, a migração, o sector informal e o 

mercado de trabalho, as disparidades regionais e a maldição dos recursos naturais 

(“Dutch disease”), bem como o papel das transferências sociais e das instituições (Ka-

bubo-Mariara, Mwabu & Ndeng’e, 2011). 

Finalmente, ao nível micro-famílias, a relação crescimento-desigualdade-pobreza é 

determinada por um conjunto de armadilhas da pobreza, tais como: (i) a armadilha 

da pobreza dinâmica e intergeracional (a pobreza que se transmite de geração a ge-

ração, por norma influenciada por caraterísticas familiares sistematicamente relacio-

nadas com a pobreza como, por exemplo, a dimensão da família); (ii) armadilha da 

exclusão económica e social; (iii) armadilha do género; (iv) armadilha nutricional; (v) 

armadilha demográfica; (vi) armadilha do desenvolvimento regional; e (vii) a armadi-

lha dos ativos inadequados, ou seja, a ausência de ativos suficientes para enfrentar 

choques económicos, comunitários e familiares (Duclos & O’Connell, 2009). 

Segundo Ravallion (2001), e tal como já foi referido acima, a desigualdade funciona 

como um filtro do efeito do crescimento sobre a pobreza. Um dos mecanismos de 

transmissão dos efeitos da desigualdade sobre a pobreza é a existência de restrições 

no acesso ao crédito que impedem os pobres de aproveitarem as oportunidades de 
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crescimento através do investimento em capital físico e humano. A evidência empí-

rica atual comprova que a desigualdade tem impactos negativos sobre a pobreza, 

mas a redução da desigualdade não deve ser feita à custa de outros fatores determi-

nantes para o crescimento, tais como a imposição de medidas que provoquem dis-

torções no comércio externo ou na economia. Fanta e Upadhyay (2009) também 

concluem que o crescimento económico contribui para a redução da pobreza, mas a 

desigualdade funciona como uma barreira à redução efetiva da pobreza. Curiosa-

mente, estes autores não encontram evidência da interligação entre capital humano e 

pobreza, nem entre o aumento do comércio internacional e a redução da pobreza.  

Um aspeto interessante comprovado por Fosu (2015) é o facto de que baixos níveis 

iniciais de desigualdade e de rendimento (em relação à linha de pobreza) têm um 

papel fundamental na eficácia da transmissão dos efeitos do crescimento económico 

e da desigualdade sobre a redução da pobreza: um baixo (alto) nível inicial de desi-

gualdade aumenta (diminui) a taxa à qual o crescimento económico é transformado 

em redução da pobreza. Porém, este efeito pode ser limitado pelo baixo nível de 

rendimento inicial. 

2.2.2. Crescimento económico “Pro – Poor”: conceito e medição 

Segundo Son (2007) e Kakwani & Pernia (2000), o primeiro contributo para o sur-

gimento do conceito de crescimento económico “pro-poor” deve-se a Chenery et al. 

(1974) através do célebre artigo “Redistribution with Growth”. A preocupação com um 

crescimento mais a favor dos pobres está também implícita no termo “broad-based 

growth” utilizado pelo Banco Mundial em 1990 no seu relatório de desenvolvimento 

mundial (Banco Mundial, 1990). Outro termo que também tem sido muito utilizado 

na literatura quando se refere ao crescimento “pro-poor” é o do crescimento inclusi-

vo. Adotando uma definição mais abrangente, crescimento inclusivo é o crescimen-

to económico que cria oportunidades para todos os segmentos da população e dis-

tribui os benefícios do crescimento, tanto em termos monetários como não-

monetários, de forma justa para toda a sociedade; ou ainda, é o ritmo e o padrão de 

crescimento que aumenta a capacidade dos pobres em participar, contribuir, e bene-

ficiar do crescimento (OCDE, 2010). 

Um crescimento económico “pro-poor” tem como ideia fundamental subjacente uma 

melhoria relativa do nível de vida dos pobres, ou seja, os pobres a beneficiarem mais 

do crescimento do que as outras classes sociais (Duclos, 2009). Essa perspetiva é 

também partilhada por Essama-Nssah (2005), que define crescimento “pro-poor” 
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como o crescimento económico que beneficia mais, em termos relativos, os pobres. 

De uma forma mais geral, segundo Ravallion (2003), o conceito de “pro-poor” pode 

ser definido sob duas perspetivas: i) relativa - o crescimento é “pro-poor” se a mudan-

ça na desigualdade associada ao processo de crescimento é tal que os rendimentos 

dos pobres crescem a um ritmo superior aos dos não pobres, ou a pobreza diminui 

mais do que proporcionalmente em relação ao crescimento do rendimento (Kakwa-

ni & Pernia, 2000; Baulch & McCullock, 2000; Groll & Lambert, 2013); e ii) absolu-

ta - o crescimento é “pro-poor” se reduz a pobreza para qualquer medida de pobreza 

escolhida (Ravallion & Chen, 2003; Kraay, 2006). Mas, segundo Duclos (2009), uma 

análise adequada do conceito de “pro-poor” implica ir além da utilização de uma sim-

ples comparação das estatísticas sobre a pobreza e do crescimento económico, dado 

que os indicadores de pobreza medem apenas o impacto direto do crescimento, mas 

não o impacto relativo entre os pobres; além disso, as estatísticas sobre a pobreza 

sofrem, muitas vezes, de enviesamentos políticos. 

A maior parte da avaliação de crescimento “pro-poor” foca-se na variação absoluta ou 

relativa de um determinado indicador de pobreza, podendo ser orientada para a 

variação esperada na pobreza em função de uma variação percentual do crescimen-

to. Ravallion (1997) apresenta um modelo empírico da relação entre a taxa de redu-

ção da pobreza e a taxa de crescimento que, assumindo um padrão de distribuição 

do rendimento, deu origem a abordagem da elasticidade crescimento-pobreza. Se-

gundo Son (2007), existem várias medidas para avaliação de um crescimento “pro-

poor”, destacando-se as seguintes (maioritariamente de natureza relativa): 

• Enviesamento do Crescimento da Pobreza (ou Poverty Bias of Growth): esta 

medida foca-se na redução da desigualdade, ou seja, mede a extensão em 

que o modelo de crescimento se desvia de um padrão de distribuição neutra 

do rendimento. Deste modo, se o crescimento económico for acompanhado 

por um aumento/diminuição da desigualdade, o crescimento pode ser con-

siderado como “anti/pro-poor”. Esta medida foi proposta por Baulch e 

McCulloch (2000). 

• Índice de Crescimento “Pro-Poor”: este índice, criado por Kwakani e Pernia 

(2000), capta a relação entre a redução total da pobreza e a redução da po-

breza que resultaria de um crescimento com distribuição neutra. Um valor 

do índice superior a 1 significa que o crescimento é “pro-poor”. 

• Taxa de Crescimento Equivalente da Pobreza (Poverty Equivalent Growth Rate): 
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define-se como a taxa de crescimento que resultaria no mesmo nível de re-

dução da pobreza que a atual taxa de crescimento produz, se o processo de 

crescimento não tivesse sido acompanhado por alterações na desigualdade. 

Se esta taxa for superior (inferior) à taxa de crescimento do rendimento mé-

dio efetiva, o crescimento é considerado como sendo “pro-poor” (“anti- poor”). 

Esta medida de crescimento “pro-poor” foi desenvolvida por Kwakani e Son 

(2007). 

• Curva de Incidência do Crescimento e Curva de Crescimento da Pobreza 

(Growth Incidence Curve e Poverty Growth Curve): Segundo Ravallion e Chen 

(2003), a curva de incidência do crescimento distribui a taxa de crescimento 

do rendimento por percentis; se a deslocação da curva é positiva para todos 

os percentis, há uma redução da pobreza entre dois períodos (implicitamen-

te esta medida considera apenas a pobreza absoluta, dado que leva em conta 

somente o crescimento do rendimento em cada grupo de indivíduos). A 

curva de crescimento pobreza foi proposta por Son (2004) e estima-se atra-

vés da taxa de crescimento do rendimento médio do pobre até ao n-ésimo 

percentil. 

Com base na definição do conceito de “pro- poor”, Kraay (2006) conclui que existem 

fontes potenciais de crescimento “pro- poor”, tais como: i) elevada taxa de crescimen-

to económico; ii) elevada sensibilidade (elasticidade) da pobreza em relação ao cres-

cimento; e iii) um padrão de crescimento económico acompanhado por uma redu-

ção da desigualdade. 

No que diz respeito à relação entre o crescimento “pro-poor” e as variáveis macroe-

conómicas, Son e Kakwani (2008) analisam a relação entre a inflação, a estrutura 

económica (proporção do sector agrícola sobre o PIB), a abertura ao comércio, e a 

“Rule of Law”. Estes autores concluem que a inflação tem um efeito negativo sobre 

o crescimento “pro-poor”. Por outro lado, os autores encontram uma relação estatis-

ticamente insignificante entre a estrutura económica, a abertura ao comércio, a “Rule 

of Law” e o crescimento “pro-poor”.  

Segundo a OCDE (2010), entre as principais características de um crescimento “pro- 

poor” destacam-se: 

• Aumento das possibilidades de sobrevivência dos pobres através do cresci-

mento da produção, ou mesmo o início da produção de bens e serviços em 
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sectores onde eles já se encontram inseridos, bem como a garantia de co-

mercialização dos mesmos; 

• Aumento das oportunidades de emprego para os pobres através da trans-

formação da economia e da criação de novas oportunidades na indústria e 

nos serviços; 

• Políticas públicas, tais como transferências sociais e infraestruturas financia-

das através de um sistema fiscal progressivo. 

Apesar da combinação de políticas económicas ser dependente do contexto de cada 

país, os fatores seguintes sobressaem: a estabilidade macroeconómica, nomeada-

mente baixa inflação e sistema cambial estável (Christiaensen, Demery & Paternos-

tro, 2003; Lopez, 2011); e um padrão de crescimento que crie oportunidades para os 

pobres através da expansão das oportunidades de venda dos produtos e serviços, do 

desenvolvimento das infraestruturas, do aparecimento e sofisticação dos serviços 

financeiros, da participação na cadeia de valor de empresas internacionais, da criação 

de emprego, do desenvolvimento de pequenas e médias empresas (PME), da estabi-

lidade do mercado e da ação governamental (OCDE, 2010). 

No Quadro 1, apresentam-se exemplos de políticas públicas que podem contribuir 

para objetivos essenciais do crescimento económico “pro-poor”. 

Quadro 2 - Mapa de objetivos e políticas específicas "pro-poor" 
 

Objetivo Políticas 

Transformar a estrutura da 
economia de modo a criar 
empregos. 

Política industrial ativa para transformar a estrutura da eco-
nomia e criar ligações entre o investimento estrangeiro e as 
empresas locais; abordagem equilibrada do processo de libe-
ralização do comércio; investimento em capital humano; 
legislação sobre o mercado de trabalho, nomeadamente so-
bre o salário mínimo, para travar a desigualdade. 

 
Providenciar oportunidades 
para os pobres em sectores 
onde eles já dominam. 

Impulsionar a oferta através da provisão de inputs acessíveis 
para a agricultura; possibilitar a ligação entre as PME e os 
investidores locais e estrangeiros; providenciar infraestrutu-
ras; impulsionar a procura e reduzir a desigualdade através de 
programas de transferências socias. 

Crescimento pro-poor para 
promover tanto o cresci-
mento como a igualdade. 

Sistema fiscal progressivo; investimento em serviços de saú-
de acessíveis para todos; investimento em ensino primário e 
secundário de alta qualidade e desenvolvimento de sistemas 
de proteção social. 

Fonte: OCDE (2010). 
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2.2.3. Determinantes e medição da elasticidade pobreza – crescimento – 
desigualdade 

Segundo Ram (2011), dada a crescente preocupação dos académicos, organizações 

internacionais e dos decisores políticos com a questão da pobreza, surge a necessi-

dade de medir o impacto do crescimento do rendimento per capita sobre a redução 

da pobreza. Essa medida passou a ser a denominada como elasticidade crescimento 

da pobreza e indica a redução percentual no índice de pobreza resultante de um 

aumento de 1% no rendimento per capita. A questão da elasticidade-crescimento da 

pobreza é fundamental na definição da estratégia de redução da pobreza. 

Segundo Carmignani (2011), os primeiros resultados apontados pela evidência em-

pírica acerca do impacto redutor do crescimento económico sobre a pobreza de-

vem-se a Fields (1989) e Squire (1993). A esses autores é atribuída a primeira esti-

mação da elasticidade crescimento-pobreza para os países em desenvolvimento em 

várias regiões do Mundo, entre a década de 1960 a 1990, demonstrando que esse 

valor é significativamente superior a 2, ou seja, o crescimento económico reduz a 

pobreza em mais do dobro. Bruno, Ravallion e Squire (1998) e Adams (2004) obtêm 

os mesmos resultados para uma amostra global de países em desenvolvimento que 

abrange o período compreendido entre 1980 e 2001. Dollar e Kraay (2002), por sua 

vez, apresentam um resultado mais modesto com base numa amostra de muitos 

países, desenvolvidos e em vias de desenvolvimento, para o intervalo de tempo en-

tre 1960 a 2000: demonstram que o crescimento económico, em média, beneficia as 

camadas mais pobres da sociedade. Mas esses mesmos resultados variam consisten-

temente entre países, sendo que grande parte dessa variação resulta da interação 

entre o crescimento económico e a desigualdade de rendimento (Ravallion, 1997; 

Bourguinon, 2003; Epaulard, 2003; Kakwani, Khandker & Son, 2004). No mesmo 

sentido de Dollar e Kraay (2002), Fanta e Upadhyay (2009) confirmam que o cres-

cimento ajuda a aliviar a pobreza. 

Baseando-nos na evidência reportada por Carmignani (2011), também é possível 

comprovar que a elasticidade da pobreza em relação ao crescimento é negativa, e a 

elasticidade da pobreza em relação à desigualdade é positiva. Adicionalmente, por 

exemplo, mostra-se que a elasticidade da pobreza ao crescimento económico dimi-

nui com o comércio internacional, aumentando com a estabilização macroeconómi-

ca, com o nível de educação e com a qualidade institucional. Deste modo, políticas 

orientadas para o crescimento económico, bem como para a redistribuição do ren-

dimento, são os principais drivers para combater a pobreza. Comprova-se ainda que 
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o crescimento e a redistribuição do rendimento não são mutuamente exclusivos, 

muito pelo contrário, comportam-se complementarmente. Os resultados apontam 

também para a existência de um efeito feedback da pobreza sobre o crescimento e a 

desigualdade, ou seja, aumentos dos níveis de pobreza causam uma redução do 

crescimento económico e um aumento da desigualdade. Este resultado demonstra a 

existência de um ciclo virtuoso/vicioso da relação crescimento-pobreza-

desigualdade.  

Ainda em termos do impacto das políticas económicas sobre a pobreza, os resulta-

dos também indicam que a despesa pública e o desenvolvimento do sistema finan-

ceiro promovem o crescimento económico, mas também aumentam a desigualdade. 

Uma economia com elevadas despesas públicas não se traduz, necessariamente, 

numa melhor distribuição dos benefícios do crescimento porque grande parte das 

despesas públicas não são, automaticamente, canalizadas para os pobres. Em muitos 

países menos desenvolvidos, as despesas públicas tendem mesmo a beneficiar a 

classe mais rica devido a fatores como a corrupção, o nepotismo, a fraca regulamen-

tação e a quase- inexistência da “Rule of Law”. Também se realça que políticas de 

apoio ao desenvolvimento do sistema financeiro tendem a tornar o crescimento 

menos “pro-poor”. Segundo Carmignani (2001), esperar-se-ia que um sistema finan-

ceiro mais desenvolvido promovesse a igualdade; contudo, nos países menos desen-

volvidos, a “elite económica e política” tem acesso preferencial ao sistema financei-

ro e, logo, o seu desenvolvimento beneficia-os mais do que aos mais pobres. No 

entanto, a evidência empírica relativa ao impacto do desenvolvimento do sistema 

financeiro sobre a redução da pobreza não é conclusiva. Por exemplo, Singh e Hu-

ang (2011) concluem que o desenvolvimento do sistema financeiro pode reduzir a 

desigualdade e, por essa via, a pobreza, sendo que a definição adequada dos direitos 

de propriedade fortalece este efeito. No entanto, ainda segundo Singh e Huang 

(2011), a liberalização do crédito e da taxa de juro podem ter efeito contrário se não 

forem acompanhadas por reformas institucionais ao nível da proteção dos direitos 

de propriedade e do acesso de informação pelos credores. Por outro lado, num es-

tudo empírico para a Índia, Sehrawat e Giri (2018) concluem que o desenvolvimen-

to financeiro contribui para a redução da pobreza. Honohan (2003) também chega a 

mesma conclusão. Apesar da existência de algumas evidências contraditórias, a mai-

or parte da literatura analisada parece suportar a evidência de que o desenvolvimen-

to financeiro é um aliado na luta contra a pobreza. 

A estabilidade macroeconómica (e.g., baixa inflação) tem um efeito positivo sobre a 
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redução da pobreza através do aumento da taxa de crescimento económico e da 

elasticidade-crescimento pobreza. Já a abertura do comércio e níveis de educação 

mais elevados afetam a elasticidade-crescimento da pobreza em sentidos opostos: o 

primeiro diminui-a e o segundo aumenta-a (Carmignani, 2011). A educação tende a 

aumentar a qualidade do crescimento através do aumento do valor do capital huma-

no e social. A abertura do comércio diminui a elasticidade-crescimento da pobreza 

porque quanto mais aberta for uma economia maior é a sua volatilidade dada a mai-

or exposição aos choques internacionais. Por seu turno, o bom funcionamento das 

instituições tem um impacto positivo sobre a elasticidade crescimento da pobreza 

porque reforça a participação das pessoas na vida da sociedade e melhora a transpa-

rência governamental. Os mecanismos endógenos do “triângulo” crescimento-

desigualdade-pobreza podem resultar em dois equilíbrios para os quais um país po-

de convergir: i) equilíbrio virtuoso – rápido crescimento económico e diminuição da 

desigualdade e, por essa via, da pobreza; e ii) equilíbrio vicioso – fraco crescimento 

económico, aumento da desigualdade e da pobreza que, por sua vez, afeta negati-

vamente o crescimento, e assim sucessivamente. O equilíbrio para o qual uma eco-

nomia irá convergir vai depender da combinação de políticas económicas.  

2.3. Crescimento, desigualdade e pobreza em África: uma síntese dos 
estudos empíricos 

Uma questão central na agenda de política internacional sobre desenvolvimento é a 

seguinte: “What is it that makes Sub-Saharan Africa (SSA) the poorest region in the world 

and what can be done to deliver the sustainable and broad-based economic growth required to ad-

dress this?” Handley, Higgins e Sharma (2009, p. vi). Para estes os autores, os princi-

pais determinantes da pobreza na África Subsariana podem ser agrupados em dois 

grupos: i) condicionantes socioeconómicos, tais como os riscos e as vulnerabilidades 

(condições climatéricas adversas, falhas e volatilidade do mercado, conflitos arma-

dos, condições de saúde precárias), a maldição dos recursos naturais (“Dutch Di-

sease”), opções de escolha reduzidas que, segundo Sen (1999), estão relacionadas 

com a falta de liberdade ou capacidade de escolha dos indivíduos sobre o modo 

como pretendem viver as suas vidas, incluindo-se ainda a desigualdade, exclusão por 

um enquadramento adverso na sociedade, e oportunidades de vida limitadas; e ii) 

condicionantes políticos, destacando-se: a ausência de desenvolvimento político, a 

corrupção, o fraco estado da nação, a sociedade civil sem poder, a baixa proteção 

dos direitos humanos. Os primeiros (i) estão, claramente, associados à necessidade 

de um crescimento inclusivo. 
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Analisando na perspetiva da relação crescimento-desigualdade-pobreza, incluídos 

em i) destacam-se os seguintes fatores: 

i. Nível de desenvolvimento de um país. Fanta e Upadhyay (2009), num es-

tudo da relação entre crescimento económico, desigualdade e pobreza, com 

base numa amostra de dados em painel para um conjunto de 16 países afri-

canos, entre 1965 e 2003, estimam pelo método dos mínimos quadros gene-

ralizados o modelo de Bourguinon (2003), e encontram evidência empírica 

que apoia a tese de que quanto maior for o nível de desenvolvimento eco-

nómico (medido pelo rácio da linha de pobreza sobre o rendimento médio) 

maior é a capacidade do país converter crescimento económico em redução 

da pobreza. Deste modo, podemos inferir que a elasticidade crescimento 

pobreza aumenta com o nível de desenvolvimento. Em termos de recomen-

dação de política económica, os autores defendem que as políticas de redu-

ção de pobreza na África devem ser concebidas tendo em conta as circuns-

tâncias específicas de cada país, em particular as relacionadas com o estágio 

de desenvolvimento. Christiaensen et al. (2003) encontram evidência empíri-

ca que sustenta o contributo positivo das reformas económicas (melhoria 

dos equilíbrios fiscais, monetários e cambiais e a liberalização dos mercados) 

para a redução da pobreza e confirmam ainda que a diminuição das assime-

trias regionais também permite tornar o crescimento mais inclusivo, ou seja, 

“pro-poor”. 

ii. Desigualdade de Rendimento. Fosu (2015) encontrou evidência, com ba-

se numa amostra de países da África Subsariana, de que i) a diminuição da 

desigualdade contribuiu para a redução da pobreza mas não muito significa-

tivamente nos países de rendimento muito baixo, e que ii) baixos níveis ini-

ciais de desigualdade aumentaram a taxa à qual o crescimento foi transfor-

mado em redução da pobreza. Geda, Shimeles e Weeks (2009) encontraram 

evidência empírica para a Etiópia que comprova a importância duma distri-

buição do rendimento equitativa e efetiva para a implementação de estraté-

gias de crescimento “pro-poor”. Segundo os resultados destes autores, um 

crescimento acompanhado por uma redução da desigualdade pode reduzir a 

pobreza em quase metade. Sembene (2015) também confirma que os pa-

drões de desigualdade desfavoráveis na África Subsariana contribuíram 

significativamente para mitigar os efeitos “pro-poor” do crescimento, conclu-

indo que, apesar da resiliência do crescimento verificado nos países da Áfri-
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ca Subsahariana durante a recente crise económica e financeira, os efeitos 

sobre a redução da pobreza foram marginais. Fanta e Upadhyay (2009), nu-

ma análise empírica com base num conjunto de 16 países africanos para o 

período compreendido entre 1965 e 2003, encontram evidência que confir-

ma o impacto negativo da desigualdade de rendimento sobre a redução da 

pobreza nos países africanos. 

iii. Capital Humano. Fanta e Upadhyay (2009) não encontram evidência esta-

tisticamente significativa entre o capital humano e a redução da pobreza pa-

ra uma amostra de 16 países africanos definida entre 1965 e 2003; logo, para 

estes autores, o aumento do stock de capital humano não implica necessari-

amente uma redução dos níveis de pobreza. No entanto, Belke e Wernet 

(2015) encontram resultados empíricos estatisticamente significativos para o 

papel do capital humano sobre a redução da pobreza: num estudo de 59 paí-

ses em desenvolvimento para o período de 1960 a 2004, o aumento do capi-

tal humano tem um efeito positivo sobre o crescimento no longo prazo e, 

consequentemente, sobre a redução da pobreza. A educação é considerada 

como uma das principais dotações privadas que possibilita aos indivíduos 

pobres o acesso as novas oportunidades económicas (Christiaensen et al., 

2003). Por sua vez, Borensztein, Gregorio e Lee (1998), com base em resul-

tados empíricos para uma amostra de 69 países em desenvolvimento, che-

gam à conclusão que a abertura internacional, através do Investimento Dire-

to Estrangeiro (IDE), contribui para o crescimento económico por meio do 

efeito de transmissão de novas tecnologias, mas este efeito é fortemente 

condicionado pelo nível de capital humano inicial da economia local. No en-

tanto, as conclusões sobre o efeito acumulação de capital humano podem 

ser enviesadas, pois não consideram a existência de trabalhadores expatria-

dos - as empresas podem trazer pessoal qualificado para operar essas tecno-

logias avançadas nos países de acolhimento. 

iv. Abertura internacional. Fanta e Upadhyay (2009) também não encontram 

evidência estatisticamente significativa entre a abertura internacional, através 

do comércio externo, e a redução da pobreza; estes autores defendem que o 

efeito do comércio sobre a pobreza é condicionado pela implementação si-

multânea de outras políticas económicas. L´Huillier (2016) alinha-se nesta 

corrente ao comprovar que a globalização, entendida como a integração dos 

mercados globais, não contribuiu para a redução da pobreza nos países sub-
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desenvolvidos da África Subsariana. No entanto, e como já referido, a evi-

dência em Borensztein et al. (1998) permite concluir que o IDE resultante da 

abertura internacional tem um impacto positivo sobre a redução da pobreza 

por via do crescimento económico gerado. Belke e Wernet (2015) também 

confirmam que a abertura internacional, através da importação de bens de 

capital pode ter um efeito redutor sobre a pobreza, mas somente em países 

com elevado nível de desenvolvimento (logo, com maior stock de capital 

humano). Este resultado confirma que o nível de capital humano é um fac-

tor predeterminante na relação entre abertura internacional e a redução da 

pobreza. 

v. Crescimento populacional. Ainda segundo a evidência empírica de Belke e 

Wernet (2015), o crescimento populacional tem um efeito redutor sobre o 

crescimento económico e um efeito de aumento da desigualdade e, por essa 

via, sobre a pobreza: o crescimento populacional reduz o stock de capital per 

capita, logo o crescimento económico, o que causa um aumento da desigual-

dade de rendimento por meio de uma menor distribuição do rendimento re-

sultante da queda da produtividade marginal do trabalho, agravando, deste 

modo, os níveis de pobreza. No entanto, ainda segundo Belke e Wernet 

(2015), as políticas económicas que facilitam o acesso à educação podem, no 

longo prazo, diminuir o efeito negativo do crescimento populacional sobre a 

redução da pobreza. 

vi. Investimento. Com base nos resultados empíricos de Belke e Wernet 

(2015), a evidência empírica demonstra que o aumento do stock de capital per 

capita, isto é, o investimento, é a forma mais eficaz de combater a pobreza, 

dado o impacto no crescimento económico. Akobeng (2017), num estudo 

empírico para 41 países da África Subsariana, onde analisa o impacto da 

formação bruta de capital fixo (FBCF) sobre a pobreza e a forma como a 

melhoria das instituições pode contribuir para reforçar este nexo, conclui 

que a FBCF contribui para a redução da pobreza através do crescimento ge-

rado. 

vii. Instituições. Os resultados empíricos de Belke e Wernet (2015) também 

comprovam o contributo positivo da melhoria da qualidade das instituições 

nos países pobres pela via da democracia (reduzida intervenção  do Estado 

na economia, jurisdição independente, liberdade de imprensa, sistema políti-

co multipartidário, etc.) sobre o crescimento e, por esta via, sobre a redução 
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da pobreza. Akobeng (2017) reforça que as instituições contribuem para um 

ambiente de negócio favorável ao investimento. Corroborando estes resul-

tados, Tebaldi e Mohan (2009) encontram evidência, baseando-se numa 

amostra de países em desenvolvimento de várias regiões do Mundo entre 

2000 a 2004, de que a corrupção, governos ineficientes e a instabilidade polí-

tica para além de afetarem a pobreza através de menores níveis de rendi-

mento devido a múltiplas ineficiências de mercado, também afetam negati-

vamente a pobreza por via do aumento da desigualdade na distribuição do 

rendimento. Ainda sobre o papel das instituições, Nissanke e Sindzingre 

(2006) concluem que as condições institucionais presentes nos países da 

África Subsariana contribuíram para um padrão de crescimento “anti-poor”, 

com destaque para a falha na construção de um “Estado Forte”, em termos 

de elevada qualidade das instituições públicas. Em Christiaensen et al. (2003), 

a criação de instituições que contribuem para uma distribuição justa e equi-

tativa da terra são fundamentais na estratégia de redução da pobreza. E a ex-

cessiva intervenção no estado na economia, medido pela proporção das 

despesas públicas sobre o PIB, contribui negativamente para o crescimento 

económico e, por esta via, para o aumento da pobreza (Belke & Wernet, 

2015). 

O Quadro 2 caracteriza sumariamente (questão de investigação, amostra, metodolo-

gia e principais conclusões) os estudos empíricos aplicados a países em desenvolvi-

mento em geral, e onde se incluem também países africanos, e a África, em particu-

lar. 
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Fonte: Elaboração própria. 

Quadro 3 - Resumo dos Principais Estudos Empíricos 

 

Autor (Ano) Questão de Investigação Países Período Método Principais Conclusões

Adams Jr (2004) Analisar a elasticidade do crescimento-pobreza 60 países em desenvolvimento 1980 - 1999 OLS (Ordinary Least Squares ) - Transformação em diferenças
O crescimento económico reduz a pobreza, mas a taxa de redução 

da pobreza depende do modo como o crescimento é definido.

Akobeng (2017)
Analisar o impacto da formação bruta de capital fixo sobre a 

pobreza, e como as instituições contribuem para esta relação
41 países da África Subsariana 1981 - 2010 2SGMM (Two Step Generalized Methods of Moments)

A formação bruta de capital fixo contribui para a redução da pobreza 

e as instituições contribuem para reforçar a relação entre ambos.

Belke e Wernet (2015)
Analisar os determinantes do crescimento em termos de seus 

efeitos sobre a redução da pobreza
59 países em desenvolvimento 1960 - 2004 GMM (Generalized Methods of Moment )

O investimento tem um efeito-redutor da pobreza, ao contrário do 

crescimento populacional. A importação de conhecimento beneficia 

somente países mais avançados, porém o efeito positivo no 

crescimento duma melhor democracia está presente somente nos 

países pobres.

Borensztein, De Gregoria e Lee (1998)
Analisar o efeito do investimento directo estrangeiro (IDE) sobre o 

crescimento económico
69 países em desenvolvimento 1970 - 1989 SUR (Seemingly Unrelated Regressions )

IDE é um canal fundamental para a transferência de tecnologia, 

contribuindo mais para o crescimento do que o investimento 

doméstico

Christiaensen, Demery e Paternostro (2003)
Analisar os padrões de evolução da pobreza, políticas económicas e 

crescimento
Países africanos Década de 1990

Perspectiva comparativa de vários estudos sobre o 

crescimento, pobreza e desigualdade em África

As reformas económicas tendem a reduzir a pobreza; a interconexão 

dos mercados possibilita maior participação dos ganhos do 

crescimento; educação e acesso à terra ajudam as famílias a beneficiar 

de novas oportunidades económicas; chuvas e saúde frágil têm um 

profundo efeito sobre os níveis de pobreza

Dollar e Kraar (2002) Análise da relação entre Crescimento e pobreza 92 países em desenvolvimento 1960 - 2000 GMM (Generalized Methods of Moment )
O rendimento médio dos 20% mais pobre aumenta 

proporcionalmente com o rendimento médio

Fanta e Upadhyay (2009) Relação entre crescimento económico, desigualdade e pobreza 16 países africanos em vias de desenvolvimento 1965 - 2003 GLS (Generalized Least Squares )
A pobreza diminui em resposta ao crescimento económico, e a 

elasticidade varia entre -0.5 e -1.10.

Fosu (2015)
Analisar a relação entre crescimento, desigualdade e pobreza na 

África Subsariana
Países da África Subsariana 1981 - 2007 2SGMM (Two Step Generalized Methods of Moments )

O crescimento económico é o motor da redução da pobreza na 

África Subsariana, mas a desigualdade joga um papel crucial em 

muitos países

Geda, Shimeles e Weeks (2009) Analisar os padrões de pobreza, crescimento e desigualdade Etiópia 1990 - 2008 ECM (Error Correction Model )
Um crescimento neutro a desigualdade reduz a pobreza em cerca de 

metade

Nissan e Sindzingre (2006)
Analisar a dinamica entre instituições, crescimento e desigualdade, 

de forma a compreender o impacto sobre a pobreza
Africa Subsariana NA Análise Comparativa

Específicas condições institucionais na SSA impedem a economia de 

emergir duma armadilha de pobreza caracterizado por baixo 

crescimento, e má distribuiçao do rendimento e dos recursos

Sembene (2015)

Determinar se países da África Subsariana tiveram sucesso na 

redução da pobreza e e assegurar maior prosperidade para os mais 

pobres

87 países em desenvolvimento 1990 - 2010 IV (Instrumental Variables Regressions )

Nos países da África Subsariana abrangidos pela iniciativa de redução 

da pobreza, o crescimento beneficiou os mais ricos, em vez dos mais 

pobres.

Tebaldi e Mohan (2009) Analisar o impacto das instituições sobre a pobreza Países em desenvolvimento 2000 - 2004 IV (Instrumental Variables Regressions )

Uma economia com boas instituições cria as condições para 

promover o crescimento económico, minimizar os conflitos sobre a 

distribuição de rendimento e reduzir a pobreza .
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3. APLICAÇÃO EMPÍRICA 

Esta secção tem como objetivo estimar o impacto do crescimento económico e da 

desigualdade económica sobre a redução da pobreza num grupo selecionado de 41 

países da África Subsariana, para o período compreendido entre 1980 a 2017. A 

secção começa com a apresentação do modelo escolhido para a estimação; a seguir, 

descrevem-se os dados utilizados e, posteriormente, a metodologia de estimação; 

finalmente, apresenta-se uma análise dos resultados obtidos. 

3.1. Modelo 

O modelo de “identidade” de Bourguignon (2003) permite analisar a relação entre a 

pobreza, o crescimento e a desigualdade. 

 
Figura 1 - Triângulo Crescimento-Desigualdade-Pobreza 

 

Fonte: Bourguignon (2003). 

Segundo Fosu (2015), este modelo assume uma distribuição log-normal do rendi-

mento e permite-nos explicar a heterogeneidade da relação das variáveis da trilogia 

entre países e períodos de tempo. O modelo de Bourguignon completo pode ser 

expresso como: 

𝑝𝑖𝑡 = 𝑏1 + 𝑏2𝑦𝑖𝑡 + 𝑏3𝑦𝑖𝑡𝐺𝑖𝑡
𝐼 + 𝑏4𝑦𝑖𝑡  𝑍/𝑌𝑖𝑡  + 𝑏5𝑔𝑖𝑡 + 𝑏6𝑔𝑖𝑡𝐺𝑖𝑡

𝐼 + 𝑏7𝑔𝑖𝑡  𝑍/𝑌𝑖𝑡  + 𝑏8𝐺𝑖𝑡
𝐼 + 𝑏9(𝑍/𝑌𝑖𝑡 ) 

 

Sendo p a taxa média de crescimento do índice de incidência da pobreza para o país 

i no período t, y a taxa média de crescimento do produto e g a taxa média de cresci-

mento do coeficiente de Gini. Gˡ é o logaritmo natural do coeficiente de Gini inicial, 

i.e., desfasado um período, e (Z/Y) é o logaritmo natural do nível de desenvolvimen-

to inverso (rácio da linha de pobreza sobre o rendimento médio). 

Seguindo a interpretação de Fosu (2015), e de acordo com o apontado pela literatu-

(3.1) 
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ra,2 o sinal esperado de b2 é negativo, refletindo que o crescimento económico po-

tencia a redução da pobreza. Por outro lado, o sinal esperado de b3 é positivo, visto 

que quanto maior for o nível de desigualdade inicial menor será a capacidade de 

transformação de crescimento económico em redução da pobreza. Em relação a b4, 

também é esperado que o sinal seja positivo, pois quanto maior for o nível de de-

senvolvimento dum país (avaliado pelo nível de rendimento médio em relação à 

linha de pobreza monetária) maior será a elasticidade-crescimento da pobreza. 

Também em concordância com a grande maioria da literatura analisada, o sinal de 

b5 é esperado positivo porque o aumento da desigualdade aumenta a pobreza. In-

versamente, o sinal esperado de b6 é negativo porque um maior nível de desigualda-

de inicial reduz o efeito do crescimento da desigualdade sobre a pobreza. Dito de 

outra forma, quando o nível de desigualdade inicial é muito elevado, o impacto do 

aumento da desigualdade sobre a pobreza passa a ser negativo. O sinal de b7 tam-

bém é esperado que seja negativo, pois quanto maior for o nível de desenvolvimen-

to dum país, ou o nível de rendimento médio em relação a linha de pobreza, menor 

é o impacto do aumento da desigualdade sobre a pobreza. Por fim, os sinais de b8 e 

b9 são esperados positivos, dado que quanto maior for o nível de desigualdade inici-

al e a linha de pobreza em relação ao rendimento médio, maior será o crescimento 

da pobreza. 

Este modelo permite estimar as elasticidades da pobreza em relação ao crescimento 

(y) e à desigualdade (g). A partir dos parâmetros da equação (3.1), estas são defini-

das, respetivamente, por: 

𝜀𝑦 =  𝑏2 + 𝑏3𝐺
𝐼 + 𝑏4 𝑍/𝑌  

 

𝜀𝑔 =  𝑏5 + 𝑏6𝐺
𝐼 + 𝑏7 𝑍/𝑌  

 

E, a partir das elasticidades, é possível decompor as variações no indicador da po-

breza em efeito-crescimento (yy) e efeito-desigualdade (gg), com base na equação 

abaixo: 

𝑝 =  𝑦𝜀𝑦 + 𝑔𝜀𝑔 
 

3.2.  Dados 

Os dados utilizados para estimar o modelo acima foram extraídos da base de dados 

                                                           
2 Ver revisão de literatura realizada no Capítulo 2, acima. 

(3.2) 

(3.3) 

(3.4) 
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do World Development Indicators do Banco Mundial.3 

A amostra inclui 41 países da África Subsariana e abrange o período compreendido 

entre 1980 e 2017. Apesar da amostra inicial incluir 47 países, devido a falta de da-

dos, 6 deles foram excluídos. O critério de escolha dos 41 países foi a existência de 

pelo menos duas observações para a variável dependente escolhida. O objetivo de 

termos escolhido países que possuem pelo menos duas observações deveu-se ao 

facto de termos como intuito analisar a evolução da variável durante um intervalo 

de tempo. Deste modo, a amostra de dados inclui subperíodos do intervalo de tem-

po entre 1980 a 2017, sendo que a frequência dos subperíodos varia entre 1 a 16 

anos.  

As taxas de crescimento médias para as variáveis da trilogia (crescimento, desigual-

dade e pobreza) foram calculadas através da diferença do logaritmo natural dos va-

lores observados entre o intervalo de tempo disponível, a dividir pelo número de 

anos compreendidos no intervalo (valores em percentagens). As variáveis em níveis 

foram transformadas em logaritmos, permitindo suavizar os valores extremos 

(“outliers”) e facilitar uma interpretação rápida e direta das elasticidades (Ngepah e 

Espoir, 2018). 

Apesar da amostra cobrir o período entre 1980 a 2017, nem todos os países possu-

em dados disponíveis para todo o período. Deste modo, a amostra de dados é um 

painel não balanceado. Segundo Iradian (2005), a utilização dos dados em painel, 

ainda que não balanceados, possibilita o controlo dos time-specific effects e dos country-

specifics effects, e ainda a utilização de algumas variáveis independentes desfasadas um 

período como variáveis instrumentais, de modo a lidar com a possível presença de 

endogeneidade.4 Ainda segundo Iradian (2005), uma questão fundamental nas análi-

ses empíricas que utilizam dados cross-country sobre a pobreza e a desigualdade é a 

falta de qualidade e de comparabilidade dos dados e os erros de mensuração. No 

entanto, a qualidade e a comparabilidade dos dados do Banco Mundial têm melho-

rado significativamente ao longo do tempo, dada a padronização dos conceitos e 

metodologias de recolha de dados, como por exemplo, a utilização das mesmas de-

finições para as variáveis para todos os países e em todos os anos. Para além disso, 

uma amostra em painel, contendo observações em diferentes momentos do tempo 

para as unidades seccionais, também reduz a incidência deste problema. A amostra 

                                                           
3 World Development Indicators, acedido em Julho/2019. Ver também o Anexo 1. 
4 A endogeneidade é uma violação do pressuposto da exogeneidade dos regressores do modelo de regressão 
linear, isto é, quando as variáveis independentes estão correlacionados com o erro, o que resulta em estimativas 
inconsistentes e enviesadas dos parâmetros do modelo (Greene, 2012). 

https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators
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final compreende, assim, cerca de 138 observações5 em painel não balanceado. 

As principais variáveis escolhidas para proxy das variáveis da trilogia são as descritas 

abaixo: 

Pobreza - Índice de incidência da pobreza a 1,9$/dia (indicador de pobreza mone-

tária absoluta). Mede a percentagem da população que vive com menos de 1,9$ por 

dia (linha de pobreza) a preços internacionais de 2011. O crescimento do índice de 

incidência da pobreza será utilizado como uma proxy para a taxa de crescimento 

média dos níveis de pobreza. A taxa de crescimento do índice da pobreza é a variá-

vel dependente no modelo (p). O rácio da linha de pobreza sobre o rendimento 

médio, Z/Y, é incluído como variável independente, separadamente e iterado com a 

taxa de crescimento económico e da desigualdade (ver equação 3.1, acima), captan-

do um indicador de desenvolvimento inverso. 

Crescimento - Rendimento nacional bruto per capita. O rendimento nacional bruto 

contabiliza o valor acrescentado por todos os produtores residentes acrescido dos 

impostos (líquidos de subsídios) à produção e importação e dos recebimentos líqui-

dos de rendimentos primários externos. A taxa de crescimento do rendimento naci-

onal bruto per capita é utilizada como proxy para a taxa de crescimento económico 

(y).6 

Desigualdade - coeficiente de Gini. Mede a dimensão pela qual a distribuição de 

rendimento entre indivíduos numa economia difere duma distribuição perfeitamente 

equitativa. O coeficiente varia entre 0 (igualdade total) e 100 (desigualdade total). A 

taxa de crescimento do coeficiente do Gini será utilizada como uma proxy para a 

variação da desigualdade na distribuição do rendimento (g). O coeficiente de Gini 

inicial (desfasado um período), GI, também é utilizado no modelo, separadamente e 

iterado com a taxa de crescimento económico e da desigualdade. 

Na Tabela 2 são apresentadas as estatísticas descritivas para as variáveis acima iden-

tificadas. 

 

 

 

                                                           
5 Dados anuais ou médias anualizadas, expressos em percentagens. 
6 Na ausência de dados sobre o rendimento nacional bruto per capita, utilizamos o PIB per capita como substituto, 
dado o elevado grau de correlação entre ambos. 
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Quadro 4 - Estatísticas descritivas do Modelo de Bourguignon para a África Subsariana 

Variável Média  Máximo Mínimo Desvio-Padrão

p -1,71 78,55 -78,55 11,94

y 1,61 7,72 -5,60 2,45

yGˡ 6,14 29,35 -19,65 9,26

y(Z/Y) -0,71 5,50 -13,35 2,79

g -0,61 12,72 -18,01 3,80

gGˡ -2,55 47,59 -68,77 14,54

g(Z/Y) 0,16 15,39 -12,80 2,58

Gˡ 3,80 4,19 3,36 0,18

(Z/Y) -0,25 1,29 -2,57 0,88  

Fonte: Cálculos do autor com dados retirados do World Development Indicators. 

3.3.  Metodologia de estimação 

A estimação do modelo de “identidade” de Bourguignon será feita com recurso à 

metodologia Two-Step Generalized Methods of Moments (2SGMM), devido à presença de 

endogeneidade entre o indicador de pobreza e os seus regressores, o crescimento 

económico e a desigualdade. Um outro fator relevante para a escolha da metodolo-

gia 2SGMM está relacionado com facto de que o pressuposto duma distribuição de 

rendimento log-normal padece de algumas limitações, tais como a sobrestimação da 

magnitude das elasticidades e o facto da estimação do impacto relativo do cresci-

mento e da desigualdade sobre a redução da pobreza tender a favorecer o cresci-

mento (Bresson, 2009). No entanto, segundo Wooldridge (2001), o método dos 

momentos generalizados pode ser utilizado para estimação de parâmetros consisten-

tes em modelos com pressupostos fracos sobre a distribuição das variáveis.  

Teoricamente, segundo Kalwij e Verschoor (2007), existem três razões que refor-

çam o argumento da existência de endogeneidade entre as variáveis da trilogia: (i) a 

medição do rendimento e da pobreza é baseada em inquéritos, por isso o erro (per-

turbação) pode estar correlacionado com o erro de mensuração do rendimento; (ii) 

o enviesamento por omissão de variáveis pode resultar da existência de característi-

cas inobservadas dos países que variam ao longo do tempo que afetam o rendimen-

to, mas que também podem afetar a pobreza; e, por fim, (iii) na realização de inqué-

ritos sobre o rendimento e a pobreza num determinado país está comprovado o 

fenómeno de que a taxa de participação entre os grupos ricos tender a ser menor do 

que entre os grupos pobres, o que pode resultar numa sobrestimação da pobreza e 

subestimação do rendimento (Deaton, 2005 cfr. Kalwij e Verschoor, 2007). 

No entanto, segundo Ngepah e Espoir (2018), muitos estudos empíricos estimam o 
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modelo de “identidade” de Bourguignon recorrendo a modelos de efeitos fixos e 

aleatórios. Estes métodos, apesar de terem a vantagem de controlar a heterogenei-

dade inobservada dos efeitos-fixos do país, podem gerar estimadores negativamente 

enviesados na presença de endogeneidade. Este enviesamento ocorre quando, pelo 

menos, um dos regressores está correlacionado com o erro (Bond et al., 2002 cfr 

Ngepah e Espoir, 2018).  

Ainda segundo Ngepah e Espoir (2018), algumas técnicas alternativas têm sido utili-

zadas para estimação do modelo de “identidade” de modo a ultrapassar o problema 

da endogeneidade. Entre estas técnicas encontram-se o Two-stage least square (2SLS) e 

o Three-stage least square (3SLS). Entretanto, estas técnicas são menos eficientes que o 

Generalized Methods of Moments (GMM) quando o período de tempo é superior a 3 

(Arrelano e Bond, 1991 cfr Ngepah e Espoir, 2018). Adicionalmente, o GMM é o 

método mais recomendado quando os regressores não são rigorosamente exógenos, 

mesmo após controlados os efeitos inobservados, isto é, quando não se verifica o 

pressuposto da homocedasticidade (Wooldridge, 2001). 

Logo, de modo a lidar com a questão da endogeneidade e de consistência dos esti-

madores, o método adequado para a estimação é o 2SGMM. Adicionalmente, se-

gundo Blundell et al. (2000) cfr. Ngepah e Espoir (2018), o 2SGMM possibilita a 

utilização das variáveis endógenas desfasadas como variáveis instrumentais (instru-

mentos). 

Segundo Greene (2012), a escolha de variáveis instrumentais adequadas é um exer-

cício mais complexo do que parece à partida. Para ser adequada, uma variável ins-

trumental deve estar correlacionada com o regressor endógeno, mas não com o 

erro, isto é, deve cumprir a condição de relevância7 (Greene, 2012). A maioria das 

variáveis instrumentais utilizadas para a estimação do modelo basearam-se em Fosu 

(2015, 2017) e Kalwij e Verschoor (2007), resultando em 21 instrumentos.  

Entre as 21 variáveis instrumentais utilizadas para a estimação da equação (3.1), 

destacam-se: (i) crescimento económico e o coeficiente de Gini, usados de forma 

individual e iterados com o coeficiente de Gini inicial e o nível de desenvolvimento 

inverso; (ii) o logaritmo natural do rendimento per capita e do coeficiente de Gini, 

usados de forma individual e desfasados um período; e (iii) a taxa de crescimento e 

o logaritmo natural da população e desfasado um período.8  

                                                           
7 Isto é, ausência de correlação com o erro.  
8 A lista detalhada das variáveis instrumentais encontra-se no Anexo 3. 
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No entanto, a condição de relevância pode gerar um dilema porque significa que as 

melhores variáveis instrumentais são aquelas perfeitamente correlacionadas com os 

regressores mas, quanto maior o grau de correlação, maior é a probabilidade das 

mesmas padecerem do mesmo problema. Portanto, para validação das condições de 

ortogonalidade dos instrumentos, foi realizado o teste estatístico de sobre-

identificação de Hansen (J-statistic), que também é considerado um teste de especifi-

cação do modelo com base no valor do p-value9 (Kalwij e Verschoor, 2007; Greene, 

2012). De realçar que o J-statistic tem uma distribuição Qui-quadrado com graus de 

liberdade igual à diferença entre o número de variáveis instrumentais e número de 

variáveis independentes endógenas que, no caso do modelo de “identidade”, são a 

taxa média de crescimento económico e da desigualdade. A hipótese nula do teste 

estatístico de Hansen é que as variáveis instrumentais são exógenas, isto é, não estão 

correlacionadas com o erro. O critério de (não) rejeição da hipótese nula baseia-se 

na comparação entre o valor do J-statistic e o valor crítico indicado pela tabela de 

distribuição Qui-quadrado. Se o primeiro for menor que o segundo, não devemos 

rejeitar a hipótese nula e conclui-se que as variáveis instrumentais são exógenas. 

Adicionalmente, segundo Greene (2012), as variáveis instrumentais quando estão 

ligeiramente correlacionadas com os regressores são consideradas fracas (“weak ins-

truments”)10. A análise destes e de outros resultados do modelo é realizada na secção 

seguinte. 

3.4.  Análise dos resultados 

Os resultados da estimação do modelo de Bourguignon estão apresentados no qua-

dro 511. Os resultados estão conforme o previsto na literatura, exceto o coeficiente 

de Gini inicial que não é estatisticamente significativo com base nesta amostra. O 

crescimento económico desacelera o ritmo de crescimento da pobreza, sendo um 

dos principais determinantes para a redução da pobreza. Por outro lado, quanto 

maior a desigualdade inicial menor é o impacto do crescimento sobre a pobreza, e 

quanto maior o desenvolvimento económico menor é o efeito do crescimento eco-

nómico na redução da pobreza. O aumento da desigualdade na distribuição do ren-

dimento contribui para o aumento da pobreza e quase que anula o efeito individual 

do crescimento económico. Porém, quanto maior o nível de desigualdade inicial ou 

de desenvolvimento económico, menor é o impacto do aumento da desigualdade 

                                                           
9 Um p-value menor que 0,10 significa que o modelo não está corretamente especificado. 
10 O teste de F-Statistic é utilizado para testar a hipótese se os instrumentos são “fracos”. Um F-Statistic menor 
que 10 significa que as variáveis instrumentais são fracas. No entanto, tal como referido, neste trabalho interessa-
nos mais o teste de sobre-identificação para a validação das condições ortogonalidade (exogeneidade).  
11 Ver Anexo 4 para mais detalhes sobre os resultados da estimação pelo Software EViews.  
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sobre a pobreza. O coeficiente associado ao nível de desenvolvimento económico 

inverso também apresenta um sinal negativo e estatisticamente significativo; logo, 

quanto maior o nível de rendimento em relação à linha de pobreza menor o cresci-

mento da pobreza. 

 

Quadro 5 - Resultados da estimação do Modelo de Bourguignon para a África Subsariana 

Variável Dependente: Δln da taxa de incidência da probreza a 1,9$/dia

Regressores Coeficiente Standard-error t-ratio p-value

9,30 8,33 1,12 0,2661

-9,26 2,93 -3,16 0,0019

2,26 0,77 2,92 0,0042

0,77 0,16 4,74 0,0000

8,52 2,08 4,09 0,0001

-2,04 0,55 -3,74 0,0003

-0,98 0,18 -5,56 0,0000

-2,66 2,23 -1,19 0,2349

-1,36 0,54 -2,51 0,0133

N 138

R² - ajustado 0,49

Nº de instrumentos 21

F-Statistic

Hansen (J-statistic ) 13,00

              p-value 0,37

Valor crítico, χ²0.05(19) 30,14

𝑦  

    𝑡  𝑡 

𝑦  𝐺  
 

𝑦  𝑍 𝑌  

𝑔  

𝑔  𝐺  
 

𝑔  𝑍 𝑌  

𝐺  
 

𝑍 𝑌  

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Com base no valor de Hansen J-statistic de 13, menor que o valor crítico de 30, con-

cluímos que não devemos rejeitar a hipótese nula e consideramos os instrumentos 

como exógenos. Adicionalmente, o p-value de Hansen J-statistic é 0,37, o que nos leva 

também a concluir que o modelo está corretamente especificado.12 

A partir dos resultados da estimação do modelo de “identidade”, é possível calcu-

larmos as elasticidades crescimento-pobreza e desigualdade-pobreza para os países 

selecionados e para a África Subsariana, conforme as equações (3.2) e (3.3), conside-

rando os valores médios,13 ao longo do intervalo de tempo definido e por país, para 

cada variável da equação. Adicionalmente, também é possível calcularmos e decom-

pormos a variação prevista do índice de incidência de pobreza em efeito-

                                                           
12 O p-value é de 0,07 e 0,10 estimando o modelo por efeitos fixos e aleatórios, respetivamente. O que comprova o 
2SGMM é o melhor método de estimação. Ver Anexos 5 e 6 para mais detalhes.   
13 Ver Anexo 2.  
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crescimento e efeito-pobreza, conforme a equação (3.4), comparando com a varia-

ção efetiva da taxa de incidência de pobreza. Os resultados destes cálculos estão 

apresentados nos Quadros 6 e 7, respetivamente. 

Relativamente ao cálculo das elasticidades, Fosu (2015) considera que os casos ex-

tremos devem ser excluídos. Por exemplo, casos em que a elasticidade crescimento-

pobreza é positiva, contrariam a maioria dos resultados na literatura empírica que 

comprovam, consistentemente, que a aceleração do ritmo de crescimento económi-

co contribui, significativamente, para a redução da pobreza (e.g., Dollar e Kraay, 

2002; Adams Jr, 2004; Carmignani, 2011). Está comprovado, empiricamente, que os 

casos em que o crescimento económico contribui para o aumento da pobreza são a 

exceção, e não a regra (Chenery, 1979 cfr. Fields, 1989). 

Adicionalmente, Heltberg (2004) comprova que a relação entre o crescimento e a 

variação da pobreza não é constante, isto é, a elasticidade crescimento-pobreza não 

é rígida. Ainda segundo Heltberg (2004), a elasticidade crescimento-pobreza depen-

de do tipo de medida de pobreza utilizada, do nível de desigualdade inicial e da po-

sição da linha de pobreza em relação ao rendimento médio. Tal como foi confirma-

do por Fosu (2015), a maioria dos casos extremos acontece em países muito subde-

senvolvidos, onde a linha de pobreza é superior ao rendimento médio. 

O outro caso extremo é quando a elasticidade desigualdade-pobreza é negativa, 

quando devia ser positiva conforme apontam a maioria dos resultados na literatura 

empírica (ver, entre outros, Dollar e Kraay, 2002). No entanto, a evidência empírica 

também comprova que a elasticidade da pobreza em relação à desigualdade varia 

significativamente entre países e regiões (e.g., Araar e Duclos, 2010; Fosu, 2011). 

Conforme discutido acima, no Quadro 6 encontramos, num total de 41 países, so-

mente 2 casos extremos: a República Centro-Africana e Moçambique. Ambos fazem 

parte do grupo de países em que a linha de pobreza se encontra acima do rendimen-

to médio durante todo o intervalo de tempo considerado, exibindo elasticidades 

relativas ao crescimento e à desigualdade com sinais contrários aos obtidos pela 

maioria da evidência empírica. 

Adicionalmente a Fosu (2015), decidimos incluir um novo elemento no Quadro 6, a 

elasticidade conjunta (total) da pobreza relativamente ao crescimento e desigualda-

de, isto é, a soma de ambas as elasticidades. Tal como confirmado pela literatura 

empírica (e.g., Heltberg, 2004, Fosu, 2011, Khan et al., 2014), a elasticidade desigual-

dade-pobreza é, por norma, maior que a elasticidade crescimento-pobreza. Ali e 
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Thorbecke (2000) também encontram evidência empírica de que a pobreza seja 

mais sensível à desigualdade do que ao crescimento. Logo, segundo Dagdeviren et 

al. (2002), uma melhor redistribuição do rendimento é mais eficaz para a redução da 

pobreza na maioria dos países do que o crescimento por si só. No entanto, Carmig-

nani (2011) defende que a combinação de políticas de crescimento económico e de 

redistribuição do rendimento é a estratégia mais eficaz para a redução da pobreza.  

Os resultados do Quadro 6 indicam que a África Subsariana cresceu, em média, 

cerca de 1,61% ao ano, e que a desigualdade diminuiu a um ritmo médio de 0,61% 

por ano, não se verificando, portanto, o primeiro ramo da curva de Kuznets. A elas-

ticidade crescimento-pobreza é negativa, conforme previsto, e estimada em -0,87, 

isto é, um aumento da taxa média de crescimento económico da África Subsariana 

em 1 ponto percentual (pp) reduz o ritmo de crescimento da pobreza em 0,87 pp. 

Por outro lado, tal como esperado, a elasticidade desigualdade-pobreza é positiva, 

de 1,02. 
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Quadro 6 - Elasticidade Crescimento (Desigualdade) - Pobreza na África Subsariana 

ΔMédia ΔMédia

África Subsariana 1980 - 2017 1,61 -0,87 -0,61 1,02 0,15

África do Sul 1993 - 2014 1,44 -1,68 0,18 2,31 0,64

Angola 2000 - 2008 7,06 -1,46 -2,46 1,90 0,44

Benim 2003 - 2015 1,37 -0,97 1,94 1,07 0,10

Botsuana 1985 - 2015 3,79 -1,58 -0,24 2,17 0,59

Burquina Faso 1994 - 2014 2,97 -0,42 -1,43 0,46 0,04

Burundi 1992 - 2013 -1,77 -0,32 1,03 0,14 -0,18

Cabo Verde 2001 - 2007 6,02 -1,47 -1,77 1,92 0,45

Camarões 1996 - 2014 1,78 -1,21 0,14 1,43 0,21

Chade 2003 - 2011 4,86 -1,09 1,05 1,20 0,11

Comores 2004 - 2013 0,81 -0,69 -2,34 0,98 0,29

Congo-Brazzaville 2005 - 2011 4,83 -1,37 0,55 1,70 0,33

Costa do Marfim 1986 - 2015 -1,10 -1,44 -2,00 1,66 0,22

Eswatini 1994 - 2017 1,73 -1,33 -1,26 1,80 0,47

Etiópia 1994 - 2015 4,57 -0,62 -1,24 0,47 -0,15

Gabão 2005 - 2017 0,18 -2,78 -0,87 3,41 0,62

Gâmbia 1998 - 2015 0,37 -0,39 -1,85 0,44 0,05

Gana 1987 - 2016 2,47 -1,32 1,03 1,48 0,16

Guiné 1991 - 2012 0,30 -0,60 -1,56 0,65 0,06

Guiné-Bissau 1991 - 2010 -0,73 -0,70 0,44 0,72 0,03

Lesoto 1986 - 2010 3,82 -0,42 -0,14 0,65 0,23

Libéria 2007 - 2016 -0,19 -1,00 0,86 0,98 -0,02

Madagáscar 1980 - 2012 -0,49 -0,38 0,37 0,35 -0,02

Maláui 1997 - 2016 1,09 -0,08 -1,75 0,09 0,02

Mali 1994 - 2009 1,89 -0,71 -3,11 0,78 0,07

Maurícia 2006 - 2012 3,98 -3,12 0,05 3,70 0,58

Mauritânia 1987 - 2014 1,02 -1,22 -2,51 1,39 0,17

Moçambique 1996 - 2014 4,81 0,02 0,04 -0,04 -0,02

Namíbia 2003 - 2015 2,94 -1,52 -0,57 2,12 0,60

Níger 1992 - 2014 0,79 -0,50 -0,50 0,41 -0,09

Nigéria 1985 - 2009 1,45 -1,36 0,80 1,62 0,26

Quénia 1992 - 2015 0,46 -0,72 -3,47 0,89 0,16

República Centro-Africana 1992 - 2008 0,63 0,05 0,99 -0,03 0,02

República Democrática do Congo 2004 - 2012 2,07 -0,24 -0,03 0,17 -0,07

Ruanda 1984 - 2016 3,62 -0,50 0,02 0,53 0,03

São Tomé e Príncipe 2000 - 2010 0,45 -1,80 -0,41 1,92 0,13

Senegal 1991 - 2011 0,52 -1,10 -2,44 1,29 0,19

Serra Leoa 1989 - 2011 0,51 -0,32 -1,39 0,28 -0,05

Tanzânia 1991 - 2011 2,29 -0,98 0,04 1,02 0,04

Togo 2006 - 2015 2,92 -0,60 0,05 0,66 0,06

Uganda 1989 - 2016 2,86 -0,47 -0,17 0,47 0,00

Zâmbia 1991 - 2015 1,72 -0,70 0,14 0,93 0,23

Países 
Crescimento (%) Desigualdade (%) Elasticidade 

Total
Período     

 

Fonte: Cálculos do autor. 
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Quadro 7 - Variação Efetiva da Pobreza e Decomposição da Variação Prevista da Pobreza: 
Efeito-crescimento e Efeito-desigualdade na África Subsariana 

Efeito-crescimento Efeito-desigualdade

África Subsariana 1980 - 2017 -1,71 -1,41 -0,63 -2,03

África do Sul 1993 - 2014 -2,41 -2,42 0,41 -2,01

Angola 2000 - 2008 -0,88 -10,32 -4,68 -15,01

Benim 2003 - 2015 -0,35 -1,33 2,08 0,76

Botsuana 1985 - 2015 -3,33 -5,98 -0,51 -6,49

Burquina Faso 1994 - 2014 -3,21 -1,25 -0,65 -1,91

Burundi 1992 - 2013 -0,50 0,56 0,14 0,71

Cabo Verde 2001 - 2007 -11,55 -8,86 -3,40 -12,26

Camarões 1996 - 2014 -4,56 -2,16 0,20 -1,96

Chade 2003 - 2011 -6,17 -5,28 1,26 -4,02

Comores 2004 - 2013 3,13 -0,56 -2,29 -2,86

Congo-Brazzaville 2005 - 2011 -6,11 -6,60 0,94 -5,66

Costa do Marfim 1986 - 2015 7,69 1,59 -3,33 -1,74

Eswatini 1994 - 2017 -5,15 -2,31 -2,27 -4,57

Etiópia 1994 - 2015 -4,89 -2,82 -0,58 -3,40

Gabão 2005 - 2017 -7,13 -0,50 -2,98 -3,47

Gâmbia 1998 - 2015 -11,83 -0,14 -0,81 -0,95

Gana 1987 - 2016 -2,17 -3,27 1,53 -1,74

Guiné 1991 - 2012 -7,27 -0,18 -1,02 -1,20

Guiné-Bissau 1991 - 2010 6,90 0,50 0,32 0,83

Lesoto 1986 - 2010 0,79 -1,61 -0,09 -1,70

Libéria 2007 - 2016 -2,66 0,19 0,84 1,03

Madagáscar 1980 - 2012 0,81 0,19 0,13 0,32

Maláui 1997 - 2016 0,47 -0,09 -0,16 -0,25

Mali 1994 - 2009 -3,00 -1,34 -2,42 -3,76

Maurícia 2006 - 2012 3,72 -12,42 0,17 -12,25

Mauritânia 1987 - 2014 -9,96 -1,25 -3,49 -4,74

Moçambique 1996 - 2014 -1,58 0,09 0,00 0,09

Namíbia 2003 - 2015 -7,12 -4,45 -1,21 -5,66

Níger 1992 - 2014 -2,76 -0,40 -0,21 -0,61

Nigéria 1985 - 2009 0,30 -1,98 1,30 -0,68

Quénia 1992 - 2015 0,70 -0,34 -3,07 -3,41

República Centro-Africana 1992 - 2008 -0,97 0,03 -0,03 0,00

República Democrática do Congo 2004 - 2012 -2,57 -0,50 -0,01 -0,51

Ruanda 1984 - 2016 -1,37 -1,81 0,01 -1,80

São Tomé e Príncipe 2000 - 2010 0,81 -0,80 -0,80 -1,60

Senegal 1991 - 2011 -3,62 -0,57 -3,15 -3,72

Serra Leoa 1989 - 2011 -1,28 -0,16 -0,38 -0,55

Tanzânia 1991 - 2011 -2,73 -2,25 0,04 -2,21

Togo 2006 - 2015 -1,46 -1,74 0,03 -1,71

Uganda 1989 - 2016 -1,24 -1,35 -0,08 -1,43

Zâmbia 1991 - 2015 0,67 -1,20 0,13 -1,07

Países 
Δpobreza

efetiva

Decomposição Δpobreza

prevista
Período

 

Fonte: Cálculos do autor. 

Segundo os resultados estimados pelo modelo, o Quadro 7 mostra que, em média, 

na África Subsariana, a redução da pobreza teve o contributo positivo quer do cres-

cimento (-1,41), quer da redução da desigualdade (-0,63). No entanto, e apesar do 

primeiro contributo ser comum à grande maioria dos países, o segundo foi visível 

apenas em pouco mais de metade dos países considerados na amostra. 

Também de acordo com a informação do Quadro 7, a taxa de incidência de pobreza 

na África Subsariana diminuiu, em média, cerca de 1,71% por ano, mas situou-se 

abaixo do potencial de redução da pobreza previsto pelo modelo de “identidade” 
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estimado como função da taxa de crescimento económico e da evolução da desi-

gualdade verificadas. De facto, a redução da pobreza na África Subsariana ficou 

aquém do esperado em cerca de 16%. Dentre as várias razões que justificam o limi-

tado desempenho na redução da pobreza realçam-se: (i) o reduzido nível de inves-

timento – comparado a outras regiões do mundo, a SSA recebe menos investimento 

directo estrangeiro, sendo que parte destes investimentos tendem a ser canalizados 

para as maiores economias e/ou países produtores de petróleo (Loots e Kabundi, 

2012); (ii) o baixo nível de capital humano – segundo Banco Mundial (2018), a regi-

ão SSA possui o índice de capital humano mais baixo do mundo, situando-se em 

cerca de 0,40, abaixo da média mundial de 0,57; e, por fim, (iii) a fraca qualidade das 

instituições – a região SSA posiciona-se em último lugar em termos de qualidade das 

instituições quando comparado a outras regiões do mundo (ver Figura 2). 

 
Figura 2 - Investimento Direto Estrangeiro, Índice de Capital Humano e Governação 
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Fonte: Comissão das Nações Unidas para Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento e Banco Mundial.   
Informação acedida em Julho/2019. 

Os resultados obtidos suportam a evidência de que a redução da pobreza em África 

não foi proporcional ao robusto crescimento verificado nas últimas décadas, tal 

como foi verificado por Manda (2013). Para Sembene (2015), a desigualdade na 
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distribuição do rendimento foi uma das principais causas para a não transformação 

integral do crescimento registado em redução da pobreza: a elevada desigualdade 

mais do que contrabalançou os efeitos positivos do crescimento sobre a redução da 

pobreza. Manda (2013) reforça que o nível inicial endémico de pobreza, elevada 

desigualdade, baixo crescimento e estrutura económica primária constituíram a prin-

cipal barreira a um crescimento “pro-poor”. Adicionalmente, Nissanke e Sindzingre 

(2006) apontam para a existência dum legado institucional conducente a um ciclo 

vicioso de pobreza e desigualdade em África. Walle (2009) complementa este argu-

mento ao afirmar que a natureza das instituições em África foi moldada, em grande 

parte, pelo legado das instituições coloniais, e isto explica também os atuais níveis 

elevados de desigualdade. A globalização, segundo Nissanke e Thorbecke (2006), 

também pode ter desempenhado um efeito negativo sobre a eficácia do crescimento 

“pro-poor”, argumento que L´Huillier (2016) corrobora ao afirmar que a globalização 

não contribuiu para a redução da pobreza na África Subsariana. Quanto ao desem-

penho individual dos países, os resultados confirmam que o nexo crescimento-

desigualdade-pobreza varia significativamente em função do país. De acordo com o 

Quadro 3, as maiores taxas de crescimento económico registaram-se em Angola 

(7,06%) e Cabo Verde (6,02%). Inversamente, as maiores taxas negativas de cresci-

mento registaram-se no Burundi (-1,77%) e Costa do Marfim (-1,1%). Relativamen-

te à redução da desigualdade, o melhor registo verificou-se no Quénia (-3,47%) e 

Mali (-3,11%), em contraste com os maiores aumentos, verificados no Benim 

(1,94%) e Chade (1,05%). Em apenas 14 países (África do Sul, Benim, Camarões, 

Chade, Congo-Brazzaville, Gana, Maurícia, Moçambique, Nigéria, República Cen-

tro-Africana, Ruanda, Tanzânia, Togo e Zâmbia), observa-se a relação direta entre 

crescimento económico e desigualdade, evidenciando o primeiro ramo da curva de 

Kuznets. 

Segundo os dados no Quadro 7, e para a amostra considerada, a liderar o ranking do 

melhor desempenho na redução da pobreza estão a Gâmbia (-11,83%) e Cabo Ver-

de (-11,55%). Em contraste com o aumento significativo registado na Costa do 

Marfim (7,69%) e Guiné-Bissau (6,90%). 

No ranking da eficácia14 na redução da pobreza, a primeira e a segunda posição tam-

bém é ocupada pela Gâmbia (11,83% vs 0,95%) e Cabo Verde (11,55% vs 12,26%), 

respetivamente; e nas últimas posições, temos a Costa do Marfim (7,69% vs -1,74%) 

e Guiné-Bissau (6,90% vs 0,83%). Em termos de decomposição da variação da po-

                                                           
14 A eficácia da redução da pobreza é medida pela comparação entre a taxa efetiva de redução da pobreza e a taxa 
prevista pelo modelo de “identidade”. 
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breza, no caso da Gâmbia e Costa do Marfim, o efeito-desigualdade prevaleceu, 

contrariamente ao caso de Cabo Verde e Guiné-Bissau em que prevaleceu o efeito-

crescimento (ver Quadro 7).  

Quanto ao ranking da eficiência15 na redução da pobreza, as Ilhas Maurícias (-3,12) e 

o Gabão (-2,78) exibem as maiores elasticidades crescimento-pobreza (ver Quadro 

6). No sentido inverso, encontram-se o Maláui (0,08) e a República Democrática do 

Congo (0,24). Curiosamente, o ranking da elasticidade desigualdade-pobreza também 

é liderado pela Maurícia (3,70) e o Gabão (3,41). O Burundi (0,14), seguido também 

pelo Maláui (0,09), ocupam as últimas posições (ver Quadro 6). 

A Figura 3 mostra que na grande maioria dos países se observou uma redução da 

pobreza para níveis próximos dos previstos pelo modelo; no entanto, alguns, ainda 

que poucos, países foram muito pouco eficazes na redução da pobreza como, por 

exemplo, Angola, Ilhas Maurícias, Comores e Costa do Marfim. De facto, nestes 

últimos, e apesar do modelo prever uma evolução positiva do crescimento e da de-

sigualdade no combate à pobreza, a pobreza reduziu-se menos que o previsto pelo 

modelo ou agravou-se no período de análise. Em geral, para os países da África 

Subsariana, o ritmo de crescimento económico e a redução da desigualdade contri-

buíram positiva e significativamente para a redução da pobreza.  

                                                           
15 A eficiência da redução da pobreza medimos pela dimensão das elasticidades crescimento- e desigualdade-
pobreza em termos absolutos. 
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Fonte: Elaboração própria com base em dados retirados do World Development Indicators. Países lista-
dos: Angola (AGO), Benin (BEN), Botsuana (BWA), Burquina Faso (BFA), Burundi (BDI), Cabo 
Verde (CPV), Camarões (CMR), República Centro-Africana (CAF), Chade (TCD), Comores (COM), 
República Democrática do Congo (COD), Congo-Brazzaville (COG), Costa do Marfim (CIV), 
Eswatini (SWZ),  Etiópia (ETH), Gabão (GAB), Gâmbia (GMB), Gana (GHA), Guiné (GIN), Gui-
né-Bissau (GNB), Quénia (KEN), Lesoto (LSO), Libéria (LBR), Madagáscar (MDG), Maláui (MWI), 
Mali (MLI), Mauritânia (MRT), Maurícia (MUS), Moçambique (MOZ), Namíbia (NAM), Níger 
(NER), Nigéria (NGA), Ruanda (RWA), São Tomé e Príncipe (STP), Senegal (SEN), Serra Leoa 
(SLE), África do Sul (ZAF), Sudão (SDN), Tanzânia (TZA), Togo (TGO), Uganda (UGA), Zâmbia 
(ZMB). 
 

 
Figura 3 - Evolução do Nível de Pobreza e Eficácia da Redução da Pobreza, 1980 - 2017 
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A trilogia crescimento-desigualdade-pobreza atua de forma diversa na África Subsa-

riana, influenciada pela variedade de contextos de cada país. Portanto, uma estraté-

gia de redução da pobreza baseada na lógica “one-size-fits-all” tem resultados, à parti-

da, limitados. No entanto, os resultados também comprovam que, apesar do impac-

to da heterogeneidade de cada país, qualquer estratégia eficaz de redução da pobreza 

deve primeiramente basear-se na promoção de um crescimento económico robusto 

complementado com medidas de maior redistribuição do rendimento. De facto, 

como já foi referido, em apenas 2 países da amostra, os efeitos do crescimento eco-

nómico e da evolução da desigualdade têm impactos contrários aos esperados pela 

literatura; em todos os restantes casos, são observados efeitos positivos do cresci-

mento e da redução da desigualdade sobre a redução da pobreza. 



37 

 

4. CONCLUSÃO E LIMITAÇÕES 

A África Subsariana é uma das regiões mais pobres e desiguais do mundo, em con-

traste com o forte crescimento económico potencial e o observado nas últimas dé-

cadas. Por isso, a presente dissertação definiu como objetivo analisar sucintamente 

como determinadas variáveis económicas afetam o crescimento económico, a desi-

gualdade económica e a pobreza nos países em desenvolvimento, em particular na 

África Subsariana, e ainda estimar o impacto das duas primeiras variáveis sobre a 

pobreza, utilizando o modelo de “Bourguignon” estimado pelo método 2SGMM 

(Two-Step Generalized Methods of Moments) com base numa amostra de países da África 

Subsariana para o período compreendido entre 1980 e 2017. 

A trilogia crescimento económico, desigualdade e pobreza surgiu no principio da 

década de 1970 devido ao agravamento dos níveis de pobreza nos países em desen-

volvimento apesar do crescimento verificado na altura. O surgimento da trilogia 

também foi influenciada pela hipótese de Kuznets. A intensidade da relação cresci-

mento-desigualdade-pobreza varia ao longo do tempo e espaço, sendo influenciada 

pelo contexto global, macro-nacional e micro-famílias. Um crescimento económico 

“pro-poor”, aquele que beneficia os pobres, deve ser acompanhado pela redução da 

desigualdade, pois a desigualdade funciona como um filtro do efeito do crescimento 

sobre a pobreza. A elasticidade crescimento (desigualdade)-pobreza permite obter 

um estimativa do impacto do crescimento económico e da variação da desigualdade 

sobre a pobreza. Em média, a elasticidade crescimento (desigualdade)-pobreza é 

negativa (positiva). Os mecanismos “endógenos” da relação crescimento-

desigualdade-pobreza podem conduzir um país a um equilíbrio virtuoso/vicioso, 

sendo que o equilíbrio final é determinado em grande parte pela qualidade das insti-

tuições. 

Podemos concluir que a África Subsariana registou um crescimento económico 

sólido neste período, tendo sido acompanhado por uma ligeira diminuição da desi-

gualdade. No entanto, o impacto sobre a redução da pobreza situou-se abaixo do 

esperado porque a diminuição da desigualdade ocorreu a um ritmo inferior ao do 

crescimento económico para um grupo significativo dos países da amostra. De fac-

to, os resultados mostram que, em média, na África Subsariana, a redução da pobre-

za teve o contributo positivo quer do crescimento, quer da redução da desigualdade. 

No entanto, e apesar do primeiro contributo ser comum à grande maioria dos paí-

ses, o segundo foi visível apenas em pouco mais de metade dos países considerados 
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na amostra. 

Uma vez que a elasticidade crescimento-pobreza tende a ser inferior à elasticidade 

desigualdade-pobreza, os efeitos do crescimento por si só não foram suficientes 

para impulsionar uma redução ao máximo possível dos níveis de pobreza; ainda 

assim, para a maioria dos países onde o efeito-desigualdade contribuiu para o agra-

vamento da pobreza neste período, o efeito estimado do crescimento compensa o 

do agravamento da desigualdade para a redução da pobreza. Portanto, os padrões de 

desigualdade na redistribuição do rendimento na África Subsariana foram um obstá-

culo à maximização da transformação do crescimento económico em redução da 

pobreza.  

Apesar de o nível de desigualdade inicial, por si só, não ser estatisticamente signifi-

cativo para explicar a dinâmica da pobreza na África Subsariana, quanto maior for 

menor será o contributo do crescimento económico para a redução da pobreza. 

Logo, um crescimento económico inclusivo, que se traduza sobretudo numa melho-

ria significativa dos padrões de redistribuição do rendimento, é crucial para comba-

ter a pobreza. 

O número reduzido de observações na amostra, devido à falta de dados regulares 

para alguns países e períodos, o que nos levou a excluir determinados países, foi um 

dos principais problemas identificados durante a investigação. Apesar de o modelo 

explicar relativamente bem a variação da pobreza efetivamente observada nos países 

da amostra, alguns países revelam uma eficácia muito baixa na redução da mesma, 

dada a evolução do crescimento e da desigualdade durante este período. Este menor 

ajustamento dos modelos aos dados pode resultar do facto do modelo escolhido 

para análise empírica ser fechado, pois foi construído tendo em conta somente as 

variáveis da trilogia crescimento-desigualdade-pobreza. Isto é, não considera a inte-

ração com outras variáveis também relevantes para compreensão da trilogia, tais 

como: a estrutura económica, o stock de capital humano, a qualidade das instituições, 

o grau de abertura económica, o desenvolvimento do sistema financeiro, e o endivi-

damento público. Por isso, uma análise empírica mais abrangente seria fundamental 

para uma compreensão da interação dos elementos da trilogia com outras variáveis 

também relevantes. Uma outra limitação é a não consideração do impacto reverso 

da variação da desigualdade sobre o crescimento económico. 
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ANEXOS 

Anexo 1 – Base de Dados: Modelo de Bourguignon.  
 
Nome do País Period p y yGI yZY g gGI gZY GI ZY

Angola 2000 - 2008 -0,88 7,06 27,88 -10,38 -2,46 -9,73 3,62 3,95 -1,47

Benin 2003 - 2011 1,06 0,70 2,58 -0,06 1,47 5,35 -0,13 3,65 -0,09

Benin 2011 - 2015 -1,76 2,03 7,64 -0,34 2,41 9,10 -0,41 3,77 -0,17

Botswana 1985 - 1993 -2,53 7,35 29,35 -13,35 1,44 5,73 -2,61 3,99 -1,82

Botswana 1993 - 2002 -1,72 0,59 2,44 -1,11 0,69 2,84 -1,29 4,11 -1,87

Botswana 2002 - 2009 -7,04 3,67 15,31 -7,81 -0,96 -4,00 2,04 4,17 -2,13

Botswana 2009 - 2015 -2,04 3,54 14,50 -8,27 -2,11 -8,66 4,94 4,10 -2,34

Burkina Faso 1994 - 1998 -0,46 4,69 18,16 2,34 0,92 3,56 0,46 3,87 0,50

Burkina Faso 1998 - 2003 -7,07 2,46 9,63 0,93 -2,84 -11,09 -1,07 3,91 0,38

Burkina Faso 2003 - 2009 -0,59 2,76 10,41 0,58 -1,40 -5,29 -0,30 3,77 0,21

Burkina Faso 2009 - 2014 -4,71 1,97 7,28 0,22 -2,40 -8,84 -0,27 3,68 0,11

Burundi 1992 - 1998 0,61 -5,60 -19,65 -5,98 3,99 13,98 4,25 3,51 1,07

Burundi 1998 - 2006 -0,99 -0,90 -3,38 -1,03 -2,95 -11,06 -3,36 3,74 1,14

Burundi 2006 - 2013 -1,13 1,20 4,20 1,26 2,07 7,25 2,18 3,51 1,05

Cabo Verde 2001 - 2007 -11,55 6,02 23,86 -9,09 -1,77 -7,03 2,68 3,96 -1,51

Cameroon 1996 - 2001 -14,67 1,47 5,56 -0,68 -1,06 -4,04 0,50 3,79 -0,47

Cameroon 2001 - 2007 3,96 2,33 8,72 -1,41 0,27 1,03 -0,17 3,74 -0,61

Cameroon 2007 - 2014 -2,97 1,55 5,84 -1,11 1,22 4,56 -0,87 3,76 -0,71

Central African Republic 1992 - 2003 -2,39 -0,37 -1,51 -0,20 -3,10 -12,75 -1,72 4,12 0,56

Central African Republic 2003 - 2008 0,46 1,63 6,13 0,77 5,08 19,17 2,41 3,78 0,47

Chad 2003 - 2011 -6,17 4,86 17,90 -0,96 1,05 3,88 -0,21 3,68 -0,20

Comoros 2004 - 2013 3,13 0,81 3,26 -0,55 -2,34 -9,40 1,60 4,02 -0,68

Congo, Dem. Rep. 2004 - 2012 -2,57 2,07 7,74 1,50 -0,03 -0,11 -0,02 3,74 0,73

Congo, Rep. 2005 - 2011 -6,11 4,83 18,61 -5,16 0,55 2,14 -0,59 3,86 -1,07

Cote d'Ivoire 1985 - 1986 -78,55 -0,61 -2,33 0,52 -18,01 -68,77 15,39 3,82 -0,85

Cote d'Ivoire 1986 - 1987 78,55 -4,04 -14,70 3,29 6,37 23,18 -5,19 3,64 -0,81

Cote d'Ivoire 1987 - 1988 45,33 -2,48 -9,16 1,95 -9,31 -34,46 7,35 3,70 -0,79

Cote d'Ivoire 1988 - 1992 18,47 -3,14 -11,34 2,09 1,64 5,91 -1,09 3,61 -0,66

Cote d'Ivoire 1992 - 1995 -4,45 -0,82 -3,01 0,52 1,00 3,67 -0,64 3,67 -0,64

Cote d'Ivoire 1995 - 1998 9,16 2,36 8,76 -1,68 -1,34 -4,96 0,95 3,70 -0,71

Cote d'Ivoire 1998 - 2002 -2,66 -2,74 -10,04 1,65 1,43 5,25 -0,86 3,66 -0,60

Cote d'Ivoire 2002 - 2008 3,78 -1,31 -4,86 0,68 0,75 2,79 -0,39 3,72 -0,52

Cote d'Ivoire 2008 - 2015 -0,45 2,84 10,69 -2,05 -0,57 -2,16 0,41 3,77 -0,72

Eswatini 1994 - 2000 -8,73 1,66 6,80 -2,44 -2,17 -8,92 3,19 4,10 -1,47

Eswatini 2000 - 2009 -1,58 1,81 7,19 -2,96 -0,34 -1,35 0,55 3,97 -1,63

Ethiopia 1995 - 1999 -3,75 1,07 4,06 1,38 -9,91 -37,65 -12,80 3,80 1,29

Ethiopia 1999 - 2004 -9,96 2,31 7,86 2,72 -0,13 -0,46 -0,16 3,40 1,18

Ethiopia 2004 - 2010 -1,75 7,72 26,19 5,50 1,80 6,11 1,28 3,39 0,71

Ethiopia 2010 - 2015 -4,09 7,19 25,20 2,54 3,27 11,46 1,15 3,50 0,35

Gabon 2005 - 2017 -7,13 0,18 0,67 -0,46 -0,87 -3,27 2,25 3,74 -2,57

Gambia, The 1998 - 2003 -8,85 1,03 3,99 0,28 -0,50 -1,94 -0,14 3,88 0,27

Gambia, The 2003 - 2010 -8,43 0,46 1,78 0,11 -1,16 -4,49 -0,28 3,86 0,24

Gambia, The 2010 - 2015 -18,21 -0,38 -1,44 -0,10 -3,89 -14,67 -1,01 3,78 0,26

Ghana 1987 - 1988 -0,71 2,75 9,79 -0,40 1,96 7,00 -0,28 3,56 -0,14

Ghana 1988 - 1991 5,44 1,72 6,18 -0,34 2,15 7,71 -0,42 3,58 -0,20

Ghana 1991 - 1998 -4,76 1,55 5,66 -0,47 0,62 2,26 -0,19 3,65 -0,30

Ghana 1998 - 2005 -5,38 2,11 7,78 -0,95 0,93 3,44 -0,42 3,69 -0,45

Ghana 2005 - 2012 -10,20 4,35 16,32 -3,28 -0,13 -0,50 0,10 3,76 -0,76

Ghana 2012 - 2016 2,57 2,34 8,77 -1,99 0,64 2,40 -0,54 3,75 -0,85  
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Nome do País Period p y yGI yZY g gGI gZY GI ZY

Guinea 1991 - 1994 -20.65 -1.61 -6.18 -0.44 -0.50 -1.93 -0.14 3.85 0.27

Guinea 1994 - 2002 2.91 1.65 6.31 0.23 -0.87 -3.33 -0.12 3.83 0.14

Guinea 2002 - 2007 -0.82 -0.17 -0.65 -0.03 -1.75 -6.58 -0.26 3.76 0.15

Guinea 2007 - 2012 -10.51 1.34 4.93 0.11 -3.13 -11.48 -0.26 3.67 0.08

Guinea-Bissau 1991 - 1993 19.88 -0.83 -3.16 -0.10 -0.83 -3.16 -0.10 3.79 0.11

Guinea-Bissau 1993 - 2002 -1.91 -2.25 -8.50 -0.71 -2.25 -8.50 -0.71 3.78 0.32

Guinea-Bissau 2002 - 2010 2.74 0.91 3.25 0.22 4.42 15.79 1.08 3.57 0.24

Kenya 1992 - 1994 0.16 -2.19 -8.88 0.34 -14.41 -58.40 2.20 4.05 -0.15

Kenya 1994 - 1997 0.42 1.31 4.94 -0.25 1.44 5.41 -0.28 3.76 -0.19

Kenya 1997 - 2005 3.93 0.41 1.57 -0.09 0.41 1.56 -0.09 3.81 -0.23

Kenya 2005 - 2015 -1.72 2.33 8.94 -1.07 -1.31 -5.02 0.60 3.84 -0.46

Lesotho 1986 - 1994 0.20 3.60 14.49 -0.44 1.51 6.09 -0.19 4.03 -0.12

Lesotho 1994 - 2002 2.50 1.62 6.73 -0.41 -2.53 -10.51 0.64 4.15 -0.25

Lesotho 2002 - 2010 -0.33 6.23 24.56 -4.68 0.61 2.42 -0.46 3.94 -0.75

Liberia 2007 - 2014 -8.21 2.30 8.28 0.64 -1.35 -4.87 -0.38 3.60 0.28

Liberia 2014 - 2016 2.89 -2.68 -9.40 -0.89 3.07 10.74 1.02 3.50 0.33

Madagascar 1980 - 1993 3.25 -2.98 -11.46 -1.50 -0.25 -0.96 -0.13 3.85 0.50

Madagascar 1993 - 1997 -1.28 -0.93 -3.55 -0.50 -3.43 -13.06 -1.85 3.81 0.54

Madagascar 1997 - 1999 -1.98 1.74 6.39 0.88 -1.15 -4.24 -0.58 3.68 0.50

Madagascar 1999 - 2001 3.39 2.02 7.39 0.94 10.27 37.51 4.76 3.65 0.46

Madagascar 2001 - 2005 1.17 -1.69 -6.52 -0.90 -4.31 -16.62 -2.29 3.86 0.53

Madagascar 2005 - 2010 1.73 0.04 0.14 0.02 1.22 4.48 0.64 3.69 0.53

Madagascar 2010 - 2012 -0.58 -1.65 -6.19 -0.93 0.24 0.88 0.13 3.75 0.56

Malawi 1997 - 2004 2.11 -0.77 -3.24 -0.49 -7.15 -29.92 -4.54 4.19 0.64

Malawi 2004 - 2010 -0.39 3.45 12.73 1.48 2.19 8.07 0.94 3.69 0.43

Malawi 2010 - 2016 -0.33 0.58 2.21 0.23 -0.30 -1.13 -0.12 3.82 0.39

Mali 1994 - 2001 -5.35 2.42 9.48 0.38 -3.34 -13.08 -0.52 3.92 0.16

Mali 2001 - 2006 -2.67 1.89 6.95 0.12 -0.51 -1.87 -0.03 3.69 0.06

Mali 2006 - 2009 -0.99 1.36 4.98 0.03 -5.48 -20.07 -0.12 3.66 0.02

Mauritania 1987 - 1993 0.45 0.27 1.02 -0.10 2.20 8.33 -0.78 3.78 -0.35

Mauritania 1993 - 1995 -34.54 0.24 0.95 -0.09 -14.22 -55.65 5.11 3.91 -0.36

Mauritania 1995 - 2000 -1.00 0.34 1.24 -0.13 0.68 2.46 -0.26 3.63 -0.38

Mauritania 2000 - 2004 -7.71 1.24 4.55 -0.53 0.76 2.78 -0.32 3.66 -0.43

Mauritania 2004 - 2008 -7.19 3.56 13.17 -2.03 -2.97 -10.96 1.69 3.69 -0.57

Mauritania 2008 - 2014 -9.80 0.48 1.71 -0.29 -1.51 -5.41 0.90 3.58 -0.60

Mauritius 2006 - 2012 3.72 3.98 14.23 -10.03 0.05 0.17 -0.12 3.58 -2.52

Mozambique 1996 - 2002 -0.39 4.22 16.79 4.07 -2.19 -8.72 -2.12 3.98 0.97

Mozambique 2002 - 2008 -2.65 5.59 21.53 3.53 -0.50 -1.94 -0.32 3.85 0.63

Mozambique 2008 - 2014 -1.70 4.61 17.60 1.63 2.82 10.76 1.00 3.82 0.35

Namibia 2003 - 2009 -5.53 2.19 9.10 -4.28 -0.62 -2.56 1.20 4.15 -1.95

Namibia 2009 - 2015 -8.71 3.68 15.12 -7.99 -0.53 -2.17 1.15 4.11 -2.17

Niger 1992 - 1994 2.01 -0.72 -2.59 -0.52 6.97 25.00 5.00 3.59 0.72

Niger 1994 - 2005 -0.76 -0.34 -1.25 -0.25 0.61 2.29 0.46 3.73 0.75

Niger 2005 - 2007 -1.97 0.64 2.44 0.48 -8.71 -33.05 -6.45 3.79 0.74

Niger 2007 - 2011 -8.97 0.70 2.54 0.50 -4.23 -15.29 -3.01 3.62 0.71

Niger 2011 - 2014 -4.08 3.67 12.67 2.21 2.84 9.79 1.71 3.45 0.60

Nigeria 1985 - 1992 0.98 0.97 3.53 -0.71 2.15 7.88 -1.58 3.66 -0.73

Nigeria 1992 - 1996 2.66 -2.18 -8.31 1.41 3.57 13.58 -2.30 3.81 -0.65

Nigeria 1996 - 2003 -2.45 2.57 10.13 -2.12 -3.68 -14.55 3.04 3.95 -0.83

Nigeria 2003 - 2009 0.00 4.46 16.48 -4.88 1.16 4.30 -1.27 3.69 -1.09

Rwanda 1984 - 2000 1.27 -1.23 -4.15 -0.94 3.24 10.88 2.46 3.36 0.76

Rwanda 2000 - 2005 -2.45 5.48 21.26 2.67 1.39 5.41 0.68 3.88 0.49

Rwanda 2005 - 2010 -1.84 5.44 21.49 1.17 -1.94 -7.65 -0.42 3.95 0.22

Rwanda 2010 - 2013 -3.08 3.93 15.16 0.38 -1.52 -5.85 -0.15 3.85 0.10

Rwanda 2013 - 2016 -0.77 4.47 17.01 -0.16 -1.05 -4.00 0.04 3.81 -0.04  
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Nome do País Period p y yGI yZY g gGI gZY GI ZY

Sao Tome and Principe 2000 - 2010 0.81 0.45 1.55 -0.22 -0.41 -1.43 0.20 3.47 -0.49

Senegal 1991 - 1994 -6.07 -2.08 -8.32 0.70 -8.92 -35.59 2.99 3.99 -0.34

Senegal 1994 - 2001 -2.27 1.96 7.30 -0.93 -0.07 -0.26 0.03 3.72 -0.47

Senegal 2001 - 2005 -6.39 2.07 7.69 -1.15 -1.24 -4.63 0.69 3.72 -0.56

Senegal 2005 - 2011 0.27 0.13 0.47 -0.07 0.46 1.69 -0.26 3.67 -0.56

Sierra Leone 1989 - 2003 -0.69 -1.35 -5.10 -0.97 -0.69 -2.60 -0.49 3.79 0.72

Sierra Leone 2003 - 2011 -1.87 2.36 8.72 1.25 -2.09 -7.73 -1.11 3.69 0.53

South Africa 1993 - 1996 4.79 1.35 5.52 -2.81 0.78 3.18 -1.62 4.08 -2.08

South Africa 1996 - 2000 -1.12 0.74 3.02 -1.55 -1.22 -5.03 2.58 4.11 -2.11

South Africa 2000 - 2005 -5.87 2.51 10.19 -5.61 2.29 9.28 -5.11 4.06 -2.23

South Africa 2005 - 2008 -14.49 3.12 13.01 -7.26 -0.94 -3.92 2.19 4.17 -2.33

South Africa 2008 - 2010 -1.20 0.04 0.18 -0.10 0.32 1.31 -0.74 4.14 -2.33

South Africa 2010 - 2014 3.40 0.90 3.72 -2.12 -0.16 -0.66 0.37 4.15 -2.36

Tanzania 1991 - 2000 1.96 0.41 1.46 0.13 0.61 2.18 0.19 3.56 0.31

Tanzania 2000 - 2007 -5.17 3.69 13.34 0.21 1.11 4.00 0.06 3.62 0.06

Tanzania 2007 - 2011 -4.97 2.76 10.20 -0.15 -1.60 -5.92 0.09 3.70 -0.05

Togo 2006 - 2011 -0.51 2.82 10.54 0.57 1.72 6.45 0.35 3.74 0.20

Togo 2011 - 2015 -2.42 3.02 11.55 0.24 -1.63 -6.23 -0.13 3.83 0.08

Uganda 1989 - 1992 3.35 1.05 3.97 0.88 -2.33 -8.85 -1.96 3.79 0.84

Uganda 1992 - 1996 -0.47 5.81 21.63 3.54 -1.49 -5.56 -0.91 3.72 0.61

Uganda 1996 - 1999 2.21 2.93 10.72 1.52 3.25 11.92 1.70 3.66 0.52

Uganda 1999 - 2002 -0.91 1.55 5.82 0.73 1.66 6.26 0.79 3.76 0.47

Uganda 2002 - 2005 -4.78 2.59 9.89 1.03 -1.74 -6.63 -0.69 3.81 0.40

Uganda 2005 - 2009 -5.87 5.17 19.43 0.98 0.75 2.81 0.14 3.76 0.19

Uganda 2009 - 2012 -7.23 2.55 9.68 0.29 -2.51 -9.49 -0.28 3.79 0.11

Uganda 2012 - 2016 3.74 1.23 4.57 0.08 1.07 3.99 0.07 3.71 0.06

Zambia 1991 - 1993 0.37 -0.13 -0.51 0.05 -7.00 -28.70 2.67 4.10 -0.38

Zambia 1993 - 1996 -8.92 -2.72 -10.78 0.81 -2.84 -11.27 0.85 3.96 -0.30

Zambia 1996 - 1998 0.48 -1.20 -4.64 0.33 0.82 3.18 -0.23 3.88 -0.28

Zambia 1998 - 2002 4.00 1.71 6.66 -0.59 -3.85 -14.97 1.32 3.89 -0.34

Zambia 2002 - 2004 6.89 4.08 15.26 -1.74 12.72 47.59 -5.41 3.74 -0.43

Zambia 2004 - 2006 3.24 4.59 18.35 -2.38 0.28 1.10 -0.14 3.99 -0.52

Zambia 2006 - 2010 1.56 3.99 15.97 -2.70 0.45 1.81 -0.31 4.00 -0.68

Zambia 2010 - 2015 -2.27 3.41 13.70 -2.89 0.53 2.14 -0.45 4.02 -0.85

Fonte: World Development Indicators. Cálculos do autor.  
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Anexo 2 – Base de Dados: Valores Médios  
 

y g p ZY GI
Angola 7.06             (2.46)               (0.88)               (1.47)               3.95               

Benin 1.37             1.94                 (0.35)               (0.13)               3.71               

Botswana 3.79             (0.24)               (3.33)               (2.04)               4.09               

Burkina Faso 2.97             (1.43)               (3.21)               0.30                 3.81               

Burundi (1.77)           1.03                 (0.50)               1.09                 3.59               

Cabo Verde 6.02             (1.77)               (11.55)             (1.51)               3.96               

Cameroon 1.78             0.14                 (4.56)               (0.59)               3.76               

Central African Republic 0.63             0.99                 (0.97)               0.52                 3.95               

Chad 4.86             1.05                 (6.17)               (0.20)               3.68               

Comoros 0.81             (2.34)               3.13                 (0.68)               4.02               

Congo, Dem. Rep. 2.07             (0.03)               (2.57)               0.73                 3.74               

Congo, Rep. 4.83             0.55                 (6.11)               (1.07)               3.86               

Cote d'Ivoire (1.10)           (2.00)               7.69                 (0.70)               3.70               

Eswatini 1.73             (1.26)               (5.15)               (1.55)               4.04               

Ethiopia 4.57             (1.24)               (4.89)               0.88                 3.52               

Gabon 0.18             (0.87)               (7.13)               (2.57)               3.74               

Gambia, The 0.37             (1.85)               (11.83)             0.26                 3.84               

Ghana 2.47             1.03                 (2.17)               (0.45)               3.67               

Guinea 0.30             (1.56)               (7.27)               0.16                 3.78               

Guinea-Bissau (0.73)           0.44                 6.90                 0.22                 3.71               

Kenya 0.46             (3.47)               0.70                 (0.26)               3.87               

Lesotho 3.82             (0.14)               0.79                 (0.38)               4.04               

Liberia (0.19)           0.86                 (2.66)               0.31                 3.55               

Madagascar (0.49)           0.37                 0.81                 0.52                 3.75               

Malawi 1.09             (1.75)               0.47                 0.49                 3.90               

Mali 1.89             (3.11)               (3.00)               0.08                 3.76               

Mauritania 1.02             (2.51)               (9.96)               (0.45)               3.71               

Mauritius 3.98             0.05                 3.72                 (2.52)               3.58               

Mozambique 4.81             0.04                 (1.58)               0.65                 3.88               

Namibia 2.94             (0.57)               (7.12)               (2.06)               4.13               

Niger 0.79             (0.50)               (2.76)               0.71                 3.63               

Nigeria 1.45             0.80                 0.30                 (0.82)               3.78               

Rwanda 3.62             0.02                 (1.37)               0.30                 3.77               

Sao Tome and Principe 0.45             (0.41)               0.81                 (0.49)               3.47               

Senegal 0.52             (2.44)               (3.62)               (0.48)               3.78               

Sierra Leone 0.51             (1.39)               (1.28)               0.62                 3.74               

South Africa 1.44             0.18                 (2.41)               (2.24)               4.12               

Tanzania 2.29             0.04                 (2.73)               0.11                 3.63               

Togo 2.92             0.05                 (1.46)               0.14                 3.79               

Uganda 2.86             (0.17)               (1.24)               0.40                 3.75               

Zambia 1.72             0.14                 0.67                 (0.47)               3.95               

Países
Média
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Anexo 3 – Base de Dados: Variáveis Instrumentais 
 
Variável Instrumental Significado

y Taxa de média de crescimento económico

ygi Taxa de média de crescimento económico iterado com nível de desigualdade inicial

yzy Taxa de média de crescimento económico iterado com o nível de desenvolvimento inverso

lny Logaritmo natural da taxa de média de crescimento económico

lny1 Logaritmo natural da taxa de média de crescimento económico desfasado um período

ylng1
Taxa de média de crescimento económico iterado com logaritmo natural da taxa média de crescimento da 

desigualdade desfasado um período

ylnzy1
Taxa de média de crescimento económico iterado com logaritmo natural do nível de desenvolvimento inverso 

desfasado um período

lnzy1 Logaritmo natural do nível de desenvolvimento inverso desfasado um período

lny1xlng1
Logaritmo natural da taxa de média de crescimento económico desfasado um período iterado com o logaritmo 

natural da taxa média de crescimento da desigualdade desfasado um período

lny1xlnzy1
Logaritmo natural da taxa de média de crescimento económico desfasado um período iterado com o Logaritmo 

natural do nível de desenvolvimento inverso desfasado um período

lny1xdlnpop
Logaritmo natural da taxa de média de crescimento económico desfasado um período iterado com a taxa média de 

crescimento populacional

g Taxa média de crescimento da desigualdade (Coeficiente de Gini)

ggi Taxa média de crescimento da desigualdade iterado com nível de desigualdade inicial

gzy Taxa média de crescimento da desigualdade iterado com o nível de desenvolvimento inverso

lng Logaritmo natural da taxa média de crescimento da desigualdade 

lng1 Logaritmo natural da taxa média de crescimento da desigualdade desfasado um período

glng1
Taxa média de crescimento da desigualdade iterado com logaritmo natural da taxa média de crescimento da 

desigualdade desfasado um período

glnzy1
Taxa média de crescimento da desigualdade iterado com logaritmo natural do nível de desenvolvimento inverso 

desfasado um período

lng1xlng1 Quadrado do Logaritmo natural da taxa média de crescimento da desigualdade desfasado um período

lnpop Logaritmo natural do nível populacional

lnpop1 Logaritmo natural do nível populacional desfasado um período

dlnpop  Taxa média de crescimento populacional

dlnpopxdlnpop Quadrado da taxa média de crescimento populacional  
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Anexo 4 – Resultados da Estimação do Modelo de Bourguignon  
  
Dependent Variable: P   

Method: Panel GMM EGLS (Cross-section weights) 

Date: 07/29/19   Time: 13:10   

Sample: 1 138    

Periods included: 107   

Cross-sections included: 41   

Total panel (unbalanced) observations: 138  

2SLS instrument weighting matrix  

Linear estimation after one-step weighting matrix 

Instrument specification: C Y YGI YZY LNY LNY1 YLNG1 YLNZY1 LNZY1 

        LNY1XLNG1 LNY1XLNZY1 LNY1XDLNPOP G GGI GZY LNG LNG1 

        GLNG1 GLNZY1 LNG1XLNG1 LNPOP LNPOP1 DLNPOP 

        DLNPOPXDLNPOP   

Constant added to instrument list  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 9.299594 8.325435 1.117010 0.2661 

Y -9.258644 2.926676 -3.163536 0.0019 

YGI 2.258634 0.774619 2.915801 0.0042 

YZY 0.773277 0.162987 4.744420 0.0000 

G 8.521348 2.084009 4.088921 0.0001 

GGI -2.041231 0.545526 -3.741764 0.0003 

GZY -0.979872 0.176132 -5.563290 0.0000 

GI -2.658272 2.227542 -1.193366 0.2349 

ZY -1.359027 0.541408 -2.510172 0.0133 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.521273     Mean dependent var -5.568395 

Adjusted R-squared 0.491584     S.D. dependent var 13.25240 

S.E. of regression 8.505142     Sum squared resid 9331.530 

Durbin-Watson stat 1.877199     J-statistic 13.00033 

Instrument rank 21     Prob(J-statistic) 0.369017 
     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.306144     Mean dependent var -1.708578 

Sum squared resid 13558.90     Durbin-Watson stat 2.122019 
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Anexo 5 – Resultados da Estimação do Modelo de Bourguignon por Efeitos Fixos 
 
Dependent Variable: P   

Method: Panel Generalized Method of Moments  

Date: 10/07/19   Time: 12:00   

Sample: 1 138    

Periods included: 107   

Cross-sections included: 41   

Total panel (unbalanced) observations: 138  

2SLS instrument weighting matrix  

Instrument specification: C Y YGI YZY LNY LNY1 YLNG1 YLNZY1 LNZY1 

        LNY1XLNG1 LNY1XLNZY1 LNY1XDLNPOP G GGI GZY LNG LNG1 

        GLNG1 GLNZY1 LNG1XLNG1 LNPOP LNPOP1 DLNPOP 

        DLNPOPXDLNPOP   

Constant added to instrument list  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 47.56760 52.22372 0.910843 0.3648 

Y -23.99234 12.98397 -1.847843 0.0679 

YGI 6.098974 3.484818 1.750156 0.0835 

YZY 2.235565 0.827559 2.701396 0.0083 

G 15.03494 7.453950 2.017043 0.0467 

GGI -3.695815 1.982179 -1.864522 0.0655 

GZY -2.088524 0.444419 -4.699444 0.0000 

GI -13.33864 13.94027 -0.956842 0.3412 

ZY -16.65509 6.681731 -2.492632 0.0145 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.500229     Mean dependent var -1.708578 

Adjusted R-squared 0.230689     S.D. dependent var 11.94310 

S.E. of regression 10.47534     Sum squared resid 9766.212 

Durbin-Watson stat 2.601319     J-statistic 19.77054 

Instrument rank 61     Prob(J-statistic) 0.071553 
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Anexo 6 – Resultados da Estimação do Modelo de Bourguignon por Efeitos Aleatórios 
 

Dependent Variable: P   

Method: Panel GMM EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 10/07/19   Time: 12:02   

Sample: 1 138    

Periods included: 107   

Cross-sections included: 41   

Total panel (unbalanced) observations: 138  

2SLS instrument weighting matrix  

Swamy and Arora estimator of component variances 

Instrument specification: C Y YGI YZY LNY LNY1 YLNG1 YLNZY1 LNZY1 

        LNY1XLNG1 LNY1XLNZY1 LNY1XDLNPOP G GGI GZY LNG LNG1 

        GLNG1 GLNZY1 LNG1XLNG1 LNPOP LNPOP1 DLNPOP 

        DLNPOPXDLNPOP   

Constant added to instrument list  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 44.17257 29.29115 1.508051 0.1340 

Y -21.08220 8.769051 -2.404160 0.0176 

YGI 5.376921 2.349901 2.288148 0.0238 

YZY 1.332576 0.500212 2.664022 0.0087 

G 14.92436 6.599374 2.261481 0.0254 

GGI -3.656413 1.744622 -2.095820 0.0381 

GZY -1.704587 0.388008 -4.393170 0.0000 

GI -11.85142 7.864987 -1.506858 0.1343 

ZY -3.960813 1.574839 -2.515060 0.0131 
     
      Effects Specification   

   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 0.000000 0.0000 

Idiosyncratic random 10.47534 1.0000 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.361428     Mean dependent var -1.708578 

Adjusted R-squared 0.321827     S.D. dependent var 11.94310 

S.E. of regression 9.835299     Sum squared resid 12478.57 

Durbin-Watson stat 2.050054     J-statistic 18.38409 

Instrument rank 21     Prob(J-statistic) 0.104516 
     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.361428     Mean dependent var -1.708578 

Sum squared resid 12478.57     Durbin-Watson stat 2.050054 
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Anexo 7 – Resultados da Estimação do Modelo de Bourguignon por Efeitos Aleatórios 
(Teste de Hausman) 
 

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Equation: TRILOGYFINALGMM   

Test cross-section random effects  
     
     Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  
     
     Cross-section random 8.623383 8 0.3751 
     
     ** WARNING: estimated cross-section random effects variance is zero. 

     

Cross-section random effects test comparisons: 

     

Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  
     
     Y -23.992341 -21.082201 91.687252 0.7612 

YGI 6.098974 5.376921 6.621921 0.7790 

YZY 2.235565 1.332576 0.434642 0.1708 

G 15.034938 14.924361 12.009641 0.9745 

GGI -3.695815 -3.656413 0.885326 0.9666 

GZY -2.088524 -1.704587 0.046958 0.0764 

GI -13.338638 -11.851415 132.473160 0.8972 

ZY -16.655095 -3.960813 42.165415 0.0506 
     
          

Cross-section random effects test equation:  

Dependent Variable: P   

Method: Panel Generalized Method of Moments  

Date: 10/07/19   Time: 12:03   

Sample: 1 138    

Periods included: 107   

Cross-sections included: 41   

Total panel (unbalanced) observations: 138  

2SLS instrument weighting matrix  

Instrument specification: C Y YGI YZY LNY LNY1 YLNG1 YLNZY1 LNZY1 

        LNY1XLNG1 LNY1XLNZY1 LNY1XDLNPOP G GGI GZY LNG LNG1 

        GLNG1 GLNZY1 LNG1XLNG1 LNPOP LNPOP1 DLNPOP 

        DLNPOPXDLNPOP   

Constant added to instrument list  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 47.56760 52.22372 0.910843 0.3648 

Y -23.99234 12.98397 -1.847843 0.0679 

YGI 6.098974 3.484818 1.750156 0.0835 

YZY 2.235565 0.827559 2.701396 0.0083 

G 15.03494 7.453950 2.017043 0.0467 

GGI -3.695815 1.982179 -1.864522 0.0655 

GZY -2.088524 0.444419 -4.699444 0.0000 

GI -13.33864 13.94027 -0.956842 0.3412 

ZY -16.65509 6.681731 -2.492632 0.0145 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.500229     Mean dependent var -1.708578 

Adjusted R-squared 0.230689     S.D. dependent var 11.94310 

S.E. of regression 10.47534     Sum squared resid 9766.212 

Durbin-Watson stat 2.601319     J-statistic 19.77054 

Instrument rank 61     Prob(J-statistic) 0.071553 
     
     

 


