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Resumo
O objetivo deste trabalho é procurar evidências da relação entre desigualdade de renda e
crescimento econômico através da curva de Kuznets para os Estados do Brasil no período
entre 1995 e 2005. A teoria de Kuznets (1955) sugere que, no curto prazo, o crescimento
econômico seria acompanhado com um aumento na desigualdade de renda e que, no longo
prazo, seria invertido este movimento configurando o formato de um U-invertido. Por meio
de econometria de dados de painel (dados agrupados, efeito fixo, efeito aleatório e primeira
diferença) e com a utilização dos indicadores de Gini e L de Theil, para a desigualdade de
renda e da renda per capita em sua forma linear e quadrática como medida de
desenvolvimento, os resultados obtidos indicam que a hipótese do U-invertido de Kuznets
não é corroborada.
Palavras-chave: Curva de Kuznets, desigualdade; dados de painel; Índice de Gini; Índice L
de Theil.
Abstract
The purpose of this paper is to attempt to find out evidences of relationship between
inequality and growth through Kuznets curve for the states of Brazil between 1995 and 2005.
The theory of Kuznets (1955) suggest that, in the curved term, the growth would be
accompanied with an increase in the inequality of income and that, in the long term, would be
reversed this movement setting the Kuznets’ inverted-U hypothesis. By using econometrics
models of panel data (pooled cross-section, fixed effects, random effects and the first
difference) and using the Gini and L and Theil-L indexes, for the inequality of income and
income in the form linear and quadratic as a measure of development, the results indicate that
the hypothesis of the inverted-U Kuznets is not supported.
Keywords: Kuznets curve, inequality, panel data, Gini index; L-Theil index.
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Introdução
As discussões sobre a relação entre crescimento econômico e desigualdade de renda
tomaram mais espaço nos debates econômicos na década de 1950, através dos trabalhos
pioneiros de Simon Kuznets. A partir de então, diversos outros estudos e métodos foram
elaborados com o intuito de mensurar a desigualdade de renda, tanto para países
desenvolvidos como para países em desenvolvimento1.
A questão da dualidade se o crescimento econômico gera redução nos níveis de
pobreza e reduz a desigualdade de renda é tema de controvérsia no debate econômico atual.
Alguns estudos como de Deininger e Squire (1996, 1998), Chen e Ravallion (1997), Easterly
(1999) e Dollar e Kraay (2002), sugerem que o crescimento econômico não está relacionado
com altos níveis de desigualdade de renda2. Por sua vez, outros autores postulam que a
desigualdade de renda está relacionada com o crescimento econômico, conforme os trabalhos
de Alesina e Rodrick (1994) e Alesina e Perotti (1996).
Para Sen (2000), a mensuração do desenvolvimento econômico deve levar em conta
as variáveis sócio-econômicas como, por exemplo, o acesso à educação, a disponibilidade de
serviços de saneamento, de saúde e a expectativa de vida. As variáveis unicamente
relacionadas à renda seriam insuficientes para medir o nível de desenvolvimento econômico3.
Anand e Ravallion (1993) apud Sen (2000) constataram, a partir de uma comparação
entre países, que a expectativa de vida apresenta correlação positiva com a renda per capita,
principalmente quando há efeito do crescimento econômico sobre a renda dos pobres e
também quando há mais dispêndios do Estado com serviços de saúde. Como resultado, os
autores concluíram que não haveria evidências de que um aumento na expectativa de vida
aumentaria a renda per capita, mas sim que esta relação tenderia a ser maior quando
houvesse gastos na área de saúde e redução da pobreza.
Fields (2001) define a desigualdade de renda em dois conceitos distintos: a
desigualdade absoluta onde há a comparação das diferentes rendas entre o mais rico e o mais
pobre, por seus valores absolutos e a desigualdade relativa que é mensurada pela proporção
da renda das classes de renda. Neste sentido, este trabalho optou pela adoção de medidas de
desigualdade relativa pelo fato de medidas absolutas serem diretamente associadas ao
crescimento econômico.
Desta forma, o objetivo do trabalho aqui proposto é procurar evidências se, no
período entre 1995 e 2005, para os Estados brasileiros e o Distrito Federal, houve
crescimento econômico com aumento inicial da desigualdade de renda e posterior queda, em
estágios mais avançados de desenvolvimento. Esta teoria ficou conhecida como a hipótese do
U-invertido de Kuznets.
Os estudos que testaram a hipótese de Kuznets foram elaborados com distintas
abordagens econométricas. Pode-se destacar os trabalhos de Paukert (1973) e Ahluwalia
(1974, 1976) com o método de cross-section, Anand e Kanbur (1993), Kaelble e Thomas
(1991) e Deininger e Squire (1998) em séries de tempo e, para o método de dados em painel,
Fields e Jakubson (1994), List e Gallet (1999) e Mushinski (2001). A motivação do uso de
metodologias distintas se refere tanto ao fato dos estudos utilizarem indicadores distintos
(tanto para mensurar a desigualdade quanto o crescimento econômico) quanto pela limitação

1

O interesse na hipótese de Kuznets ainda não desapareceu completamente e hoje esta hipótese é
frequentemente testada à luz de novos dados e procedimentos estatísticos (AGHION e DURLAUF, 2006).
2
World Bank, disponível em http://web.worldbank.org. Acesso em 07/04/2008.
3
Para mais detalhes sobre a discussão da dimensão do desenvolvimento econômico ver Sen (2000).
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do método econométrico, em ambos os casos os resultados podem levar a conclusões
equivocadas4.
Outros autores testaram a hipótese do U-invertido com dados referentes ao Brasil.
Dentre estes cita-se os trabalhos de Barros e Gomes (2007), Júnior et al. (2007), Bêrni,
Marquetti e Kloeckner (2002) e Salvato et al. (2006).
Bêrni, Marquetti e Kloeckner (2002) sugerem que a utilização de dados para períodos
maiores de tempo e a diversas medidas de desigualdade de renda e desenvolvimento
econômico tornam os estudos com maior poder explicativo. Neste sentido, o diferencial deste
trabalho em relação a outros estudos publicados é a utilização de indicadores que são
largamente apresentados na literatura como o índice de Gini e a utilização de outra medida de
desigualdade – Índice L de Theil – para testar a robustez das estimativas eocnométricas, a
saber: os modelos de cross-section, dados em painel (efeito fixo e efeito aleatório) e de
primeira diferença.
O trabalho está dividido, além desta introdução, em mais quatro partes, além das
referências bibliográficas. A primeira parte apresenta o referencial teórico e empírico tanto
para trabalhos internacionais quanto para dados referentes ao Brasil. A segunda seção
descreve as análises estatísticas, as motivações empíricas e os modelos econométricos
utilizados para testar a validade da hipótese do U-invertido para os Estados do Brasil no
período proposto. Por fim, na terceira parte é apresentada a análise empírica dos resultados
estimados para os modelos econométricos.

1 - A Hipótese de Kuznets – Arcabouço Teórico
Um dos primeiros trabalhos que relaciona a desigualdade de renda e crescimento
econômico foi elaborado Simon Kuznets (1955). A partir deste surgiram diversos outros com
interesse de estudo sobre o impacto do crescimento econômico sobre a desigualdade de renda
e outros que se referem ao impacto da desigualdade no crescimento econômico5.
A relação que ficou conhecida na literatura econômica como a hipótese do Uinvertido de Kuznets, conforme o próprio autor define, surgiu, na verdade, de de um estudo
que contém 5% de informações empíricas e 95% de especulação (KUZNETS, 1955, pg. 26).
Em Economic Growth and Income Inequality (1955), Simon Kuznets utilizou um
modelo dual com um setor não-agrícola – moderno e dinâmico – e outro agrícola com o
intuito de analisar a relação entre desigualdade de renda e o crescimento econômico. A
suposição é de que a desigualdade de renda se elevaria no curto prazo e, com o crescimento
econômico, seria reduzida, configurando um U-invertido6.
Com a transferência de população de um setor para outro – do tradicional agrícola
para o moderno industrializado – a desigualdade de renda aumentaria, pois este setor mais
dinâmico também é mais rico e mais desigual. Isto se daria pela diferença de rendas da
população de ambos os setores que podem ser observadas através da renda per capita média
industrial, da participação da renda setorial em relação à renda total e da desigualdade nas
participações populacionais que tendem a ser superiores no setor urbano em relação ao setor
rural (SALVATO et. al., 2006 e BARRETO, NETO e TEBALDI, 2001).
4

Fields (2001) assevera que o padrão do U-invertido em cross-section não depende unicamente do crescimento
econômico, mas também de fatores históricos, políticos e culturais.
5
Fields (2001) apresenta uma série de estudos que relacionam a desigualdade de renda com crescimento
econômico.
6
Cabe ressaltar que a hipótese de Kuznets não sugere o formato de um U simétrico, de forma tal que o nível de
desigualdade no longo prazo não seria o mesmo do período anterior à industrialização em virtude da área urbana
ser mais desigual do que a área rural (BARROS e GOMES, 2007).
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Supondo então um fluxo migratório da população rural para a região urbana, ceteris
paribus, haveria um aumento na desigualdade de renda devido ao migrante obter uma renda
inferior à população já estabelecida. A curva de Kuznets seria configurada pela alteração do
estado estacionário da economia para uma economia dinâmica7.
Inicialmente o setor moderno demandaria mais mão-de-obra qualificada até o ponto
em que começaria a decair em virtude do excesso de profissionais qualificados, o que
reduziria os salários e, consequentemente, a demanda por trabalhadores com habilidades.
Sendo assim, concomitantemente à queda da demanda por profissionais qualificados, haveria
um aumento da demanda por trabalhadores sem qualificação e, posteriormente, o mesmo
fenômeno da queda da demanda de trabalhadores não qualificados seria observado
(TODARO e SMITH, 2002).

A partir da industrialização da economia e, por conseguinte, do crescimento
econômico, a maioria da mão-de-obra estaria alocada no setor industrializado, de forma que
se configuraria uma melhor distribuição dos rendimentos. A redistribuição mais igualitária
seria obtida através da concentração de poupança devido à menor participação na renda dos
indivíduos já estabelecidos no meio urbano (SALVATO et. al., 2006).
Este fenômeno seria explicado pela capacidade de auferir renda ser superior nos
residentes nas áreas urbanas do que em indivíduos originários das áreas rurais, e também pelo
aumento, ao longo do tempo, da eficiência dos trabalhadores (BARROS e GOMES, 2007).
Segundo Kuznets, a desigualdade de renda se concentraria nos estágios iniciais de
desenvolvimento econômico e, posteriormente, haveria maior igualdade na distribuição da
renda.
A seção seguinte apresentará uma breve revisão empírica de estudos que verificaram
uma relação negativa entre a desigualdade de renda e o crescimento econômico. Além disto,
será feito uma análise relativamente breve das metodologias, das diferentes especificações e
dos diferentes dados usados por alguns autores que tentaram testar a hipótese do U-invertido

2 - A Hipótese de Kuznets – Revisão Empírica
O estudo elaborado por Kuznets teve por objetivo verificar se a desigualdade na
distribuição de renda aumentava ou diminuia com o crescimento econômico do país e
também quais fatores que determinam tanto o nível de renda quanto da desigualdade.
Quanto aos dados, Kuznets atenta às classificações em distintas classes de renda com
tamanhos variados e às limitações decorrentes da falta de dados para períodos longos.
7

Situação na qual as variáveis crescem a uma taxa constante (BARRO e SALA-I-MARTIN, 1999).
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Utilizando dados referentes aos Estados Unidos, Inglaterra e uma limitada amostra de dados
para a Alemanha (Prússia e Saxônia), sugeriu que uma distribuição de renda relativa, medida
através da incidência de renda anual entre as classes, revelou um movimento de maior
igualdade na década de 1920, mas começando com evidências no período anterior ao da
primeira guerra mundial.
Para os Estados Unidos, a desigualdade de renda diminui no período que compreende
a crise de 1929 e o período pós II Guerra Mundial. Por sua vez, para o Reino Unido Kuznets
constatou que a desigualdade de renda se reduziu entre 1910 e 1947. Para o caso da Prússia, a
desigualdade de renda aumentou ligeiramente entre 1875 e 1913, ao passo que na Saxônia a
redução da desigualdade entre 1880 e 1913 ocorreu em menor proporção. Observando a
Alemanha como um todo, o autor observou que a desigualdade declinou acentuadamente a
partir de 1913, seguindo até 1920. Segundo Kuznets, este cenário se deu pela dizimação das
grandes fortunas e de maiores rendimentos para as classes mais baixas de renda (obtidos
durante a Guerra e decorrentes da alta inflação). Todavia, ressalta ainda que houve aumento
da desigualdade durante a década de 1930.
Fields (2001) assevera que a literatura seguiu duas segmentações após os estudos de
Kuznets. Uma direcionada para os modelos que observaram o padrão de U-invertido a partir
do nível desenvolvimento econômico e outra que utilizou bases empíricas para corroborar –
ou não – a hipótese de Kuznets.
O autor ainda faz algumas ponderações sobre a hipótese do U-invertido. A primeira
diz respeito ao fato de que a desigualdade tende a aumentar inicialmente e depois decair e não
que certamente se eleva e depois decai, como alguns podem pensar erroneamente. O segundo
ponto se refere ao fato de que não é apenas a taxa de crescimento econômico ou do nível de
desenvolvimento econômico que determina se o grau de desigualdade de renda se eleva ou
reduz, de sorte que existem outras variáveis que também determinam a desigualdade, tais
como: a natureza básica do sistema econômico, a estrutura de produção, a composição da
pauta de exportações, padrões regionais, a estrutura empregatícia, a distribuição de terra e
capital, o estágio de desenvolvimento do mercado de capitais, o nível e a desigualdade da
distribuição de capital humano e a distribuição de renda social (Fields, 2001, pgs. 69-70).
“Em suma, parece haver consenso na literatura internacional mais recente (a partir dos anos
1980) que não se pode associar o crescimento econômico a um padrão determinado de
desigualdade, pois a (não) verificação da Hipótese de Kuznets é decorrente do método
econométrico utilizado e da base de dados (se composta por países (regiões) desenvolvidos
(as), subdesenvolvidos (as), como renda média alta ou baixa). Assim, não se pode afirmar que
haja relação sistemática entre crescimento, por si só, e desigualdade de renda, sendo esta
última determinada por vários fatores associados ao crescimento como o sistema econômico, a
composição das exportações, a estrutura de mercado de trabalho, o estágio de desenvolvimento
do mercado de capitais, entre outros.” Barreto, 2005; Fields, 2002 apud Araújo, 2007.

Alesina e Rodrik (1994) estudaram a relação entre políticas e crescimento econômico
por meio de um modelo de crescimento endógeno com conflito distributivo entre os agentes
com distintas dotações de capital e trabalho. Para os autores quanto maior a desigualdade da
renda e da riqueza, maior será a taxação sobre a renda e, por conseguinte, menor será o
crescimento. O resultado empírico mostrou que tanto a desigualdade de terra quanto a
concentração da renda são negativamente correlacionadas com o crescimento econômico.
Alesina e Perotti (1994) apud Snowdon e Vane (2005, pg. 557-558) advertem que
vários mecanismos são causadores da relação negativa entre a desigualdade de renda e o
subsequente crescimento econômico. Primeiro, cita-se o acesso limitado pelos mais pobres
para investimento em capital humano. Assim, uma vez que os indivíduos mais pobres
utilizam-se de seus próprios recursos para financiar sua educação, uma redução na
desigualdade, através de investimentos na educação, poderia aumentar a taxa de formação de
capital humano e, por conseguinte, o crescimento econômico. O segundo aspecto se refere
aos efeitos de desincentivos e distorções da introdução de uma tributação a partir de uma
5

política de redução da elevada desigualdade. Assim, a desigualdade reduziria os
investimentos e os incentivos aos investidores, através da tributação, consequentemente
reduzindo o crescimento econômico8. Por fim, o terceiro mecanismo é decorrente da elevada
desigualdade que conduz os agentes a praticarem rent seeking, corrupção e atividades
criminosas, reduzindo o investimento e o crescimento econômico.
Ray (1998), a partir dos dados de Deininger e Squire (1996a) para 57 países do mundo
(organizados em ordem crescente de renda per capita)9, revela que o valor dos rendimentos
dos 40% mais pobres representa, em média, em torno de 15% da renda total, ao passo que os
20% mais ricos concentram cerca de metada da renda. Neste sentido, observa o padrão de Uinvertido para a faixa de renda dos 20% mais ricos, por sua vez, o padrão de U-normal é
verificado para os 40% mais pobres.

Uma série de estimativas foi elaborada para testar a hipótese do U-invertido. Os
métodos de cross-section e séries de tempo foram amplamente utilizados nos estudos das
décadas seguintes à sugestão de Kuznets, porém, suas limitações foram apontadas por
diversos autores. Desta forma, como alternativa, a estimativa em dados de painel tem sido
amplamente utilizada e apresenta resultados estatisticamente mais representativos. Alguns
destes estudos serão apresentados na próxima seção.

2.1 – Estudos de Séries de Tempo
Fields (2001) cita os estudos de Williamson e Lindert (1980) e Williamson (1985) no
qual o padrão do U-invertido foi encontrado, respectivamente, para os Estados Unidos e para
a Grã-Bretanha para séries de tempo. Contudo, estudos como de Dumke (1991) e Thomas
(1991) não apresentaram o mesmo padrão para a Alemanha e para a Austrália,
respectivamente.
Kaelble e Thomas (1991) apud Fields (2001) com dados de 13 países desenvolvidos,
no período entre 1880 e 1970, constatou que apenas a Suécia apresentou o padrão de U8

Outros autores justificam que a desigualdade pode ser prejudicial para o crescimento. Benabou (1996) e
Rodríguez (1999b) apud Rodríguez (2000) asseveram que ‘’Inequality can be harmful for growth either because
redistribution is actually growth enhancing or because it has other indirect effects on growth. ’’
9
Ray (1998, pgs. 23-24) apresenta os países e seus respectivos valores de renda per capita e da respectiva
participação nos grupos de renda.
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invertido, enquanto que para a Áustria, Canadá, Dinamarca, Finlândia, France, Alemanha,
Japão, Países Baixos, Noruega, Suiça, Reino Unido e Estados Unidos verificaram que a
desigualdade é constante ou decresce ao longo do tempo.
Deininger e Squire (1998) apud Fields (2001) utilizando dados de 48 países,
desenvolvidos e em desenvolvimento, com dados da renda per capita e um coeficiente de
desigualdade, concluíram que apenas 10% dos países – Brasil, Hungria, México, Filipinas e
Trinidad & Tobago – apresentaram o formato de U-invertido, enquanto que apenas em outros
10% dos países da amostra – Costa Rica, Índia, Estados Unidos e Reino Unido – foi
encontrado o formato de U-normal. Em ambos conjuntos de dados os resultados foram
estatisticamente significantes. Contudo, para o restante dos países da amostra os dados não
revelaram significância estatística. A conclusão dos autores é que em poucos países em
estudos de séries de tempo foi verificado o padrão do U-invertido.
Anand e Kanbur (1993) apud Barros e Gomes (2007) argumentaram que cada país
pode apresentar um processo de Kuznets distinto de outro, ou então um padrão que não
existia anteriormente, sendo necessário estudar países individualmente. Com uma base de
dados de 100 países, entre 1958 e 1972, utilizando o Índice de Gini, o Índice L de Theil
(entre outras medidas de desigualdade) e o nível de renda, os autores rejeitaram a hipótese de
Kuznets.

2.2 – Estudos de Cross-Section
Fields (2001) aponta estudos que relacionam a variação de desigualdade de renda em
diferentes países no mesmo período de tempo, tanto para países desenvolvidos quanto para
países em desenvolvimento, tais como Kuznets (1966), Adelman e Morris (1973), Ahluwalia
(1974, 1976), Chenery e Syrquin (1975)10.
Paukert (1973) apud Fields (2001) utilizando um modelo de cross-section, agrupando
dados de 56 países, com a utilização do PIB (produto interno bruto) per capita como medida
de crescimento econômico e o coeficiente de Gini para mensurar a desigualdade de renda,
corroborou a hipótese do U-invertido de Kuznets.
Ahluwalia (1974, 1976) apud Bêrni, Marquetti e Kloeckner (2002) utilizou uma
amostra de 60 países, sendo 40 subdesenvolvidos, 6 países da Europa Oriental (como uma
variável dummy) e 14 países desenvolvidos para verificar a hipótese de Kuznets. A conclusão
foi de que à medida que a renda per capita se eleva, as participações de todos os grupos
percentuais de renda, exceto os 20% superiores (para este grupo verificou-se um padrão
simétrico), declina e posteriormente se eleva.
Fields (2001) aponta que em estudos de cross-section, geralmente, há maior
desigualdade de renda em países com renda média do que em países mais ricos ou mais
pobres, o que tende a reproduzir o U-invertido para estes países com renda média. Contudo, a
variação de renda explica apenas uma pequena fração de variação de desigualdade de renda.
Como exemplo, o autor cita o caso da América Latina, onde os países apresentam maior
desigualdade em relação a outros países em desenvolvimento, o que pode representar maior
significância estatística quando variáveis de desigualdade são acrescidas no modelo. Outro
comentário sobre este método foi elaborado por Ahluwalia (1974:6):
10

Outros estudos empíricos foram elaborados por Kravis (1960); Paukert (1973); Adelman e Morris (1973);
Ahluwalia (1974, 1976a, 1976b); Chenery e Syrquin (1975); Cline (1975); Lydall (1977); Ahluwalia, Carter e
Chenery (1979); Saith (1983); Bigsten (1984); Lecaillon et al. (1984); Lindert e Williamson (1985); Papanek e
Kyn (1986); Ram (1988); Campano e Salvatore (1988), Bourguignon e Morrisson (1989, 1998); Anand e
Kanbur (1984, 1993a); Oshima (1991, 1994); Gradstein e Justman (1993); Randolph e Lott (1993); Nielsen
(1994); Nielsen e Alderson (1995); Fishlow (1995); Jha (1996); Glomm (1997); Deininger e Squire (1998);
Inter-American Development Bank (1998); Barro (1999); Deutsch e Silber (1999) apud Fields (2001).
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“Dados de cross-section são particularmente úteis para os presentes propósitos porque revelam
a possibilidade de identificação de padrões uniformes que caracterizam o problema em
diferentes países. Identificar tais uniformidades auxilia no estabelecimento de médias a partir
das quais os níveis de desigualdade observados em países específicos podem ser comparados.”
Ahluwalia (1974:6) apud Bêrni, Marquetti e Kloeckner (2002).

Neste sentido, o padrão do U-invertido em cross-section surge em decorrência do
método econométrico utilizado de míninos quadrados ordinários e pela maior desigualdade
de renda em países com renda média. Por sua vez, a estimação de efeitos fixos – dados em
painel – tende a não configurar a hipótese do U-invertido.
Observação similar é feita por Snowdon e Vane (2005, pg. 557), ao concluírem que
‘’the relationship between inequality and GDP per capita shows up in both time series and
cross-sectional data as an inverted U-shaped relationship’’. Ray (1998, pg. 207) vai na
mesma direrção, ao argumentar que ‘’A deeper problem with cross-section studies is one we
have already noted: by pooling different countries and running a regression, the implicit
assumption is made that all counties have the same inequality-income relationship. Fields
(2001) salienta que a curva de Kuznets não é uma lei. Desta forma, a motivação é que outra
metodologia seja utilizada para trabalhos posteriores, com vistas a testar a hipótese do Uinvertido, a saber, o método de dados em painel.

2.3 – Estudos de Dados em Painel
Ao selecionar dados de países desenvolvidos e países em desenvolvimento, Fields e
Jakubson (1994) apud Fields (2001) admitem que países possam estar acima ou abaixo da
média da curva de Kuznets. Sendo assim, a linha central, que seria a curva média dos países,
poderia ser estimada através da metodologia de efeitos fixos. 11
Utilizando as metodologias de dados combinados (pooled), por mínimos quadrados
ordinários, e método de especificação dos efeitos fixos, Fields e Jakubson (1994) mostraram
que o resultado pode ser estatisticamente significante do U-invertido e também do padrão de
U-normal, para a estimação com efeitos fixos. Os resultados distintos em ambos os métodos
econométricos podem ser explicados através da diferença entre observar os resultados entre
países e em um único país.
Ravallion (1995) apud Fields (2001) utilizando o método de dados em painel, o Índice
de Gini e o consumo médio per capita, como medidas de desigualdade de renda e de
desenvolvimento econômico, respectivamente, para 36 países, não revelou significância
estatística em seu modelo que demonstrou o padrão de U-invertido. Assim como Ravallion
(1995) outros estudos estimaram modelos com diferentes coeficientes de renda – renda e
renda ao quadrado – que demonstraram não ser estatisticamente significantes, como
Deininger e Squire (1998), Schultz (1998) e Bruno, Ravallion e Squire (1998).

11

Fields (2001) observa que o método de OLS é inconsistente se as observações dos fatores dos países
apresentarem correlação, em contrapartida, o método de especificação dos efeitos fixos apresentaria
homocedasticidade.

8

Barros e Gomes (2007) apresentaram uma série de evidências empíricas para diversos
países sobre a hipótese de Kuznets. Alguns destes trabalhos serão citados como o de Barro
(2000), Thorton (2001), List e Gallet (1999), Glaeser (2005) e Mushinski (2001).
Utilizando o método de dados em painel para vários países, entre 1965 e 1995, Barro
(2000) não refuta a hipótese do U-invertido de Kuznets, mas revela limitada relevância
estatística e pouco poder explicativo. Por sua vez, Thorton (2001) compara 96 países em um
modelo com o Índice de Gini e o Ln do PIB e não rejeita a hipótese do U-invertido de
Kuznets.
List e Gallet (1999) com dados de 71 países, entre 1961 e 1992, o Índice de Gini e a
renda per capita como medidas de desigualdade de renda e desenvolvimento,
respectivamente, considerando um polinômio de terceiro grau, concluíram que houve o
aumento da relação entre desigualdade de renda e desenvolvimento, concluindo que após
determinado nível de renda, houve elevação no nível de desigualdade.
Glaeser (2005) releva que a curva de Kuznets pode se configurar por meio de motivos
econômicos e políticos. O autor cita o avanço da industrialização no qual a posição do Estado
seria focada em políticas de distribuição de renda, reduzindo a desigualdade com o
crescimento econômico. Tais políticas seriam incentivadas pelo crescimento do próprio setor
público, pelo aumento do capital humano e da mão-de-obra industrial em detrimento da
agrícola.
Mushinski (2001) com dados do censo decenal de 1990, de 212 cidades norteamericanas, utilizando o Índice de Gini, a renda per capita e um polinômio de quarto grau,
não rejeita a hipótese do U-invertido de Kuznets.
A relação entre desigualdade de renda e crescimento pode se feita através de quatro
grupos, segundo Barro (2000) apud Barros e Gomes (2007): as imperfeições do mercado de
crédito, que afetariam negativamente os mais pobres através das imperfeições do mercado e
das limitações institucionais que gerariam crescimento econômico e reduziria a desigualdade
de renda; as decisões do eleitor mediano, que tende ser pobre e, por conseqüência, votaria em
candidatos com políticas mais igualitárias de renda; as distorções nas taxas de poupança que
poderiam reduzir o ritmo de crescimento da economia e, por fim, as tensões sociais que
reduziriam a produtividade e o crescimento econômico, o que poderia fazer com que o Estado
transferisse recursos para os mais pobres, de maneira tal que a desigualdade seria reduzida.
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2.4 – Evidências Empíricas para o Brasil
Com relação à literatura brasileira que verificou a hipótese de Kuznets, podemos
destacar os trabalhos de Barros e Gomes (2007), Júnior et al. (2007), Bêrni, Marquetti e
Kloeckner (2002) e Salvato et al. (2006).
Barros e Gomes (2007) testaram a validade da hipótese de Kuznets para os
municípios brasileiros, nos anos de 1991 e 2000, através de um modelo paramétrico
utilizando os Índices de Gini e L de Theil como medidas de desigualdade de renda e a renda
per capita e a razão entre a população urbana e a população total (proxy para mensuração de
urbanização), como medidas de desenvolvimento econômico.
Os autores não rejeitam a hipótese de Kuznets e em outros sim, mas apontam o baixo
poder explicativo da estimativa através de modelos de polinômios, tanto de segundo quanto
de terceiro grau. Em ambos os casos não há rejeição da hipótese do U-invertido de Kuznets.
Júnior et al. (2007) utilizaram tanto o método de cross-section quanto de dados em
painel para testar a hipótese de Kuznets para os Estados da região Sul do Brasil (Paraná,
Santa Catarina e Rio Grande do Sul). Para cross-section foram utilizadas como medidas de
desenvolvimento a renda per capita, renda per capita ao quadrado – que visa captar
alterações direcionais nas distribuições de renda – e o Índice de Gini, como medida de
desigualdade. Como resultado, verificaram uma relação convexa entre as variáveis renda per
capita e o Índice de Gini apenas para o Estado do Paraná no ano de 1991.
Para a estimativa de dados em painel, acrescentando-se as variáveis de controle, para
o modelo de efeitos fixos, o resultado foi a corroboração da hipótese de Kuznets unicamente
para o Estado do Paraná.12
Bêrni, Marquetti e Kloeckner (2002) verificaram a hipótese do U-invertido de
Kuznets, em cross-section, para os municípios do Rio Grande do Sul no ano de 1990.
Utilizando um modelo com método não paramétrico13 de regressão local e como indicadores
o Índice L de Theil, a densidade demográfica municipal e a relação renda per capita setorialdesigualdade, tanto para a renda agropecuária quanto para a industrial e para o setor de
serviços, separadamente, os autores corroboraram o U-invertido proposto por Kuznets, mas
apenas para alguns municípios (quando inclusa a variável explicativa densidade demográfica
municipal). Enretanto, com a variável renda per capita agropecuária não houve a
corroboração da hipótese de Kuznets. Por fim, quando utilizada a variável renda per capita
industrial, novamente o padrão do U-invertido foi encontrado, bem como para o setor de
serviços.
O estudo de Salvato et al. (2006) que abrange os municípios do Estado de Minas
Gerais, para os anos de 1991 e 2000, utiliza-se de 2 metodologias distintas: cross-section e
dados em painel. Os autores utilizaram a renda municipal per capita mensal e os Índices de
L de Theil e de Gini para mensurar o desenvolvimento e a desigualdade, respectivamente.
Para o ano de 1991 foi constatado o padrão do U-invertido nos modelos em crosssection para ambos indicadores. Todavia, o mesmo resultado não foi observado para o ano de
2000. Neste caso, os dados revelam o padrão de um U-normal.
Cabe ainda ressaltar que os autores observaram um R 2 baixo para todas as
estimativas em cross-section, o que revela o baixo poder explicativo da renda na explicação
da variância da desigualdade. Outro ponto relevante diz respeito à instabilidade da
desigualdade de renda no período. Salvato et al. (2006) acreditam que esta pode estar
12

Para o Rio Grande do Sul a estimação com efeitos fixos sugere que o desenvolvimento inicial já foi superado
e que a desigualdade de renda não é mais tão elevada, se comparada ao Estado do Paraná (Júnior et al., 2007).
13
Método utilizado para estimar curvas e superfícies por alisamento dos dados sendo desenvolvido por
Cleveland (1979) e Cleveland e Devlin (1988). Maiores informações em Bêrni, Marquetti e Kloeckner (2002).
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associada a diferentes trajetórias de desenvolvimento entre os municípios devido a estruturas
econômicas distintas.
Para a estimativa de dados em painel os autores estimaram os métodos de efeitos fixos
e efeitos aleatórios. Para a primeira estimativa foi encontrado o padrão do U-invertido, tanto
para o Índice L de Theil quanto para o Índice de Gini, porém com baixo valor do R 2 . Para a
estimativa de efeitos aleatórios, por sua vez, não foi encontrado o mesmo resultado para
ambos indicadores. Com a finalidade de verificar qual especificação obteve um resultado
mais consistente, os autores efetuaram o teste de Hausman. O teste revelou que estimativa por
efeitos fixos é mais eficiente.

3 – Descrição dos Dados
O período analisado neste trabalho compreende os anos de 1995 a 2005, sendo
considerados todos os Estados do Brasil, além do Distrito Federal. Os dados de desigualdade
de renda (Índice de Gini e Índice L de Theil), renda per capita (considerando valores de
agosto de 2000) e do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) foram obtidos no Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEADATA) e no Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).
A título de ilustração observando-se as variáveis de desigualdade de renda ao longo
do tempo, separadamente, podemos notar, a primeira vista, um formato de U-invertido no
período analisado, para ambos indicadores.

Como os modelos desenvolvidos para testar a hipótese de Simon Kuznets (1955)
consideram a relação entre um indicador de desigualdade em relação a uma variável de renda,
aparentemente, para os Estados brasileiros, no período analisado, há a configuração de um Unormal e não de um U-invertido para ambos indicadores de desigualdade utilizados neste
estudo.
11

Observa-se ainda que a renda per capita média de todos dos Estados e do Distrito
Federal é influenciada, principalmente, pelas unidades da Fedaração que obtém maiores
níveis de renda. A mesma variação pode ser verificada nos indicadores de desigualdade de
renda, particularmente o Índice L de Theil, que apresenta valores extremos (muito superiores
ou inferiores em relação à média) de tal forma que podem levar, a primeira vista, a
conclusões precipitadas. Desta forma, a adoção de algum critério que distribua os Estados em
grupos é importante para capturar com precisão a hipótese do U-invertido.
Alternativamente, este trabalho propõe como critério a utilização de um indicador que
contemple todos os Estados e que os classifique em grupos. O indicador proposto é Índice de
Desenvolvimento Humano14 que considera a educação, a longevidade e a renda, sendo
classificados em nível baixo, médio e alto15. Os dados utilizados neste trabalho têm como
base a classificação dos Estados para o ano de 2000, sendo apresetando os seguintes grupos:

Outra forma de visualizar graficamente o U-invertido, conforme a teoria é Kuznets, é
na relação entre a variação da renda per capita e a variação do Índice de Gini, porém, apenas
para os Estados que apresentaram IDH médio, conforme a classificação de 2000. Este
resultado reforça o fato de que a divisão dos Estados em grupos pode resultar em conclusões
distintas16.

14

‘’O objetivo da elaboração do Índice de Desenvolvimento Humano é oferecer um contraponto a outro
indicador muito utilizado, o Produto Interno Bruto (PIB) per capita, que considera apenas a dimensão
econômica do desenvolvimento’’. Fonte: http://www.pnud.org.br/idh/
15
Conforme o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), a classificação do IDH é
elaborada da seguinte forma: Entre 0 e 0,499 considerado baixo, entre 0,500 e 0,799 médio e entre 0,800 e 1
considerado alto. Quando o IDH de um país está entre 0,800 e 1, é considerado alto.
Fonte: http://www.pnud.org.br/pobreza_desigualdade/reportagens/index.php?id01=531&lay=pde
16
Este procedimento foi adotado por autores que realizaram análises entre países ao utilizarem dummies para
classificar um conjunto de países como a América Latina ou países socialistas. Maiores informações em Fields
(2001).
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A distribuição das unidades federativas do Brasil em grupos, conforme a classificação
do IDH (2000), tem como intuito especificar os modelos econométricos que serão
apresentados na próxima seção. Desta forma, serão apresentados as especificação e,
posteriormente, os resultados econométricos tanto dos modelos que consideram todos os
Estados e o Distrito Federal, quanto apenas para os Estados que apresentaram IDH médio,
para ambos indicadores de desigualdade de renda.

4 – Procedimentos Econométricos
As estimativas utilizam as variáveis renda per capita em sua forma linear e
quadrática, como medida de crescimento econômico, e o Índice de Gini e L de Theil para
mensurar a desigualdade de renda, para todos os métodos econométricos. Considera-se ainda
a forma de Ln das variáveis de desigualdade de renda para robustez nos resultados.

4.1 – Cross-Section
A estimação em cross-section pode ser obtida através do método de Mínimos
Quadrados Ordinários (OLS)17. Para o método de OLS o modelo apresenta a seguinte
especificação:
Di = α + β 1 Yi + β 2 Y 2 i + ε i
onde, D é a medida de desigualdade, Y é a renda per capita, Y 2 a renda per capita em sua
forma quadrática e i se refere à unidade federativa do Brasil (Estado) analisada. É desejável
que o termo ε i , erro aleatório ou idiossincrático, não apresente correlação com as variáveis
explicativas.
Para a proposta de Kuznets, as hipóteses devem apresentar a seguinte configuração:
H 0 : β1 > 0 e β 2 < 0 , para U-invertido e H 1 : β1 < 0 e β 2 > 0 , para U-normal
Salvato et. al. (2006) atentam para o fato de que o método de cross-section é limitado
ao ignorar diferenças históricas particulares de cada Estado em suas trajetórias de
crescimento e desigualdade de renda. Essa omissão poderia gerar erros na obtenção do Uinvertido. Sendo assim, a utilização da estimação de dados em painel, apresentada na próxima
seção, é relevante por considerar especificações inerentes a cada Estado.

17

Além do método de OLS, adotado neste trabalho, a estimativa pode ser elaborada por Mínimos Quadrados
Generalizados (GLS).
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4.2 – Dados em Painel
A estimação em dados de painel considera as observações em diferentes instantes de
tempo, sendo a função do tipo:
Dit = α + β 1Yit + β 2Y 2 it + ε it
onde, D é a medida de desigualdade, Y é a renda per capita, Y 2 a renda per capita ao
quadrado, t o indicador do tempo e i se refere à unidade da Federação analisado. Sendo ε it
aleatório, a equação pode ser estimada por OLS, no caso de dados em painel, POLS.
A regressão de dados em painel pode utilizar o método de efeitos fixos ou aleatórios.
A estimativa de efeitos fixos consiste no controle de variáveis omitidas quando estas variam
entre observações, mas não ao longo do tempo (STOCK e WATSON, 2004). Sua forma
funcional é do tipo:
Dit = β 1Yit + β 2Y 2 it + χ i + ε it
onde χ i = α + β 3γ i e a variável omitida γ i capta os fatores não observados que variam entre
os Estados, porém são constantes ao longo do tempo. Podem ser citados, como exemplo, os
detalhes geográficos de cada estado, o nível de educação da população ou a idade média da
população (estas últimas duas variáveis sendo aproximadamente constantes), ou ainda fatores
econômicos setoriais. O termo de perturbação (ou erro idiossincrático) ε it representa fatores
que variam ao longo do tempo que afetam Dit , mas não são observados. Stock e Watson
(2004) atentam à hipótese adicional do modelo de efeitos fixos nos quais os erros não podem
apresentar correlação ao longo do tempo e entre estados, sendo condicionais aos regressores.
No modelo FE procura-se estimar uma variável não observada ( γ i ) que varia entre os
Estados, mas que é constante ao longo do tempo.
Na estimativa de efeitos aleatórios as variáveis são constantes entre observações, mas
variam ao longo tempo. Sua forma funcional é dada por:
Dit = α + β 1Yit + β 2Y 2 it + β 3γ i + β 4δ t + ε it
onde, δ t é a variável omitida que varia ao longo do tempo, porém é constante entre os Estados
(STOCK e WATSON, 2004). Os autores ainda ressaltam que se δ t for correlacionado com
Yit , sua omissão resultará em viés da variável omitida. Sendo a hipótese verdadeira de δ t ser
correlacionado com os demais regressores, ou seja, se E (u it | δ t ) ≠ 0 a estimativa via OLS
deixa de ser eficiente. Neste caso, a estimativa por GLS seria eficiente.
Alguns autores utilizam a denominação de within para a estimativa de efeitos fixos e
FGLS18 para efeitos aleatórios. Para a definição de qual dos modelos adotar, entre FE e RE,
aplica-se o teste de Hausman, que visa comparar a eficiência entre estes dois modelos. A
hipótese nula é de que não há correlação entre ε it e as variáveis explicativas no modelo de
RE, ou seja, que este modelo é consistente. O teste de Hausman verifica a hipótese de
eficiência entre os modelos RE e FE, onde a hipótese nula é de as diferenças nos coeficientes
não é sistemática e, se rejeitada a hipótese, o modelo FE é mais consistente que RE.
Outro modelo que será estimado neste trabalho será o de primeiras-diferenças (FD).
Considerando que a variação do erro idiossincrático não é correlacionado com as variáveis
explicativas, para ambos os períodos, nesta estimativa cada variável é diferenciada ao longo
do tempo (WOOLDRIDGE, 2006). A equação FD é do tipo:
∆Di = α + β 1 ∆Yi + β 2 ∆Y 2 i + ∆ε i
18

Mínimos quadrados generalizados fáctivel (Feasible Generalized Least Squares) - pondera as variáveis pelo
desvio-padrão, resultando em resíduos mais consistentes.
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onde, ∆ é a variação do período t para t = 1. Sendo γ i não observado, não aparece na
equação devido à diferenciação, eliminando o efeito fixo de cada Estado.
Na próxima seção serão apresentados os resultados dos modelos POLS, RE, FE e FD,
respectivamente, com a finalidade de testar se a hipótese de Kuznets foi ou não corroborada
para as estimativas propostas.

5 - Resultados
Nesta seção observaremos os resultados modelos econométricos, inclusive com as
classificações sugeridas. Os modelos estimados utilizam os métodos de POLS, FE, RE e
FD19. Primeiramente serão relatados os resultados dos modelos para a variável dependente
Índice de Gini e, posteriormente, para o Índice L de Theil. Serão apresentadas as estimativas
considerando todas as unidades federativas do Brasil e também para os Estados com IDH
médio.
Relembrando que as hipóteses para este modelo são do tipo H 0 : β 1 > 0 e β 2 < 0 ,
para U-invertido e H 1 : β 1 < 0 e β 2 > 0 , para U-normal; nota-se que, para o Índice de Gini,
as quatro estimativas, tanto para o modelo com todas as unidades federativas quanto apenas
para os Estados com IDH médio apresentam o formato de U-normal. No modelo que
considera todos os Estados, os resultados são significantes para o a estimativa de POLS e FE.
Por sua vez, o modelo FE apresenta significância estatística a 5% para a renda per capita e o
modelo FD ao nível de significância de 1% para a renda per capita em sua forma linear e
quadrática.

As estimativas que consideram apenas os Estados com IDH médio apresentam
coeficientes com o mesmo sinal, sinalizando o padrão de U-normal (exceto o modelo FD,
onde β1 e β 2 apresentam sinais positivos). Contudo, diferentemente dos modelos que
considera todas as unidades federativas, a renda per capita em sua forma linear é quadrática é
estatisticamente significante apenas no modelo FD, ao nível de 1%.
Em ambas classificações dos Estados, em todos os modelos, a renda per capita afeta
negativamente a variável escolhida de desigualdade (Índice de Gini e Índice L de Theil),
exceção feita ao modelo FD que considera os Estados com IDH médio. Cabe ainda destacar o
baixo poder explicativo em todas as estimativas, sugerindo a inclusões de controles que
possam tornar os resultados mais robustos20.

19
20

Todos os resultados foram obtidos através do software estatístico Stata, versão 10.
As estimativas com a incorporação de controles será alvo de pesquisa futura.
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Para verificar qual dos modelos, RE ou FE, é mais consistente, utilizamos o teste de
Hausman. Tendo em vista que a hipótese nula é de que a diferença nos coeficientes não é
sistemática, o modelo que utiliza o Índice de Gini para todos Estados rejeita a hipótese nula
ao nível de significância de 10%, logo, o teste de Hausman sugere que o modelo FE fornece
resultados mais consistentes que RE. Já o modelo para os Estados de IDH médio não rejeita a
hipótese nula. O teste Jarque-Bera21 (JB) que diz respeito à normalidade da distribuição dos
resíduos, rejeita a hipótese nula de normalidade na distribuição dos resíduos.
Passemos agora à análise para o Índice L de Theil, conforme as classificações já
citadas entre os Estados. Neste caso, distintamente das estimativas com o Índice de Gini,
verifica-se o padrão de U-invertido para as estimativas do modelo FE e para o modelo FD
que considera todos os Estados.
Tanto a estimativa por POLS quanto por RE verifica-se o formato de U-normal, assim
como os resultados encontrados para o Índice de Gini, também sendo estatisticamente
significante ao nível de 1%, para todas as unidades federativas. Distintamente do modelo que
considera o Índice de Gini, o modelo FD, para os Estados com IDH médio, não apresenta
relevância estatística. Novamente cita-se o baixo poder explicativo dos modelosas estimativas
encontra-se Para as duas situações o poder explicativo do modelo é baixo, assim como
verificado para o Índice de Gini.

A estatística JB rejeita a hipótese de que os resíduos da amostra tem distribuição
normal. O teste de Hausman para todos Estados rejeita a hipótese nula de que a diferença nos
coeficientes não é sistemática, ao nível de significância de 1%, assim para o modelo com
Estados de IDH é médio, mas este rejeita a hipótese ao nível de significância de 10%.
Consideremos agora outros modelos para testar a hipótese do U-invertido de Kuznets.
Como alternativa, serão utilizados os mesmos modelos (POLS, FE, RE e FD), mas para as
variáveis dependentes Ln do Índice de Gini e Ln do Índice L de Theil para testar a robustez
dos resultados obtidos anteriormente.
Para o Ln do Índice de Gini, todos os modelos estimados apresentaram o formato de
U-normal, tanto para os Estados com IDH médio quanto para o modelo que considera todos
os Estados, inclusive o Distrito Federal. Diferentemente do modelo com o Índice de Gini,
neste caso a estimativa FD apresenta o padrão de U-normal, sendo estatisticamente
significante a 1% a renda per capita em sua forma linear e quadrática.

21

Quando os resíduos são normalmente distribuídos, a estatística Jarque-Bera tem uma distribuição quiquadrado com 2 graus de liberdade (HILL, GRIFFITHS e JUDGE, 2003).
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De maneira geral, os resultados obtidos no modelo com o Ln do Índice de Gini é
semelhante ao do Índice de Gini. As estimativas que consideram todos os Estados, os
coeficientes da renda per capita linear e quadrdática são estatisticamente significantes para os
modelos POLS, RE e FD, enquanto a mesma condição é válida apenas para o modelo FD
com os Estados de IDH médio.
O teste de Hausman revela, para o modelo com todos Estados, que a hipótese nula é
rejeitada ao nível de significância de 10%, enquanto que entre os Estados com IDH médio a
hipótese é rejeitada ao nível de 5% de significância. Quanto à estatística JB, novamente
rejeita-se a hipótese de distribuição normal dos resíduos.
Já para a estimativa com o Ln do L de Theil apresenta alguns resultados distintos em
relação ao formato de U obtido com o L de Theil. Neste caso, o modelo FE para todos os
Estados apresentou sinais negativos para β1 e β 2 , enquanto o modelo para o L de Theil
apresentou o padrão de U-invertido.

Além disto, para a estimativa com os Estados de IDH médio, os coeficientes
encontrados são negativos e para o modelo FD foi verificado o padrão de U-normal,
distintamente do modelo FD para o L de Theil.
Apenas os modelos POLS e RE, para todas as unidades federativas, apresentaram
significância estatística (neste caso, ao nível de 1%) em todos os modelos do Ln do L de
Theil. Cabe apontar ainda que para os modelos que consideram os Estados com o IDH médio,
não há significância estatística dos coeficientes β1 e β 2 em todas estimativas (exceção feita
ao modelo POLS para a renda per capita).
Com relação ao teste de Hausman, a hipótese nula não é rejeitada no modelo para os
Estados com IDH médio, enquanto que para todas as unidades federativas a hipótese nula é
rejeitada ao nível de significância de 1%. A estatística JB, por sua vez, é rejeitada.
Para ambas as situações, tanto para o Ln do Índice de Gini quanto para o Ln do Índice
L de Theil, os modelos apresentam baixo poder explicativo, sugerindo, também neste caso, a
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inclusão de controles que possam corroborar – ou não – a hipótese do U-invertido proposta
por Simon Kuznets.

Considerações Finais
Inicialmente, este trabalho buscou citar diversos estudos que testassem a hipótese
proposta por Simon Kuznets (1955). Por meio de estimativas distintas, alguns deles
corroboraram e outros rejeitaram a hipótese do U-invertido, isto é, de que a desigualdade de
renda aumenta com o desenvolvimento e depois se reduz, em estágios de desenvolvimento
mais elevados.
A análise compreendeu todos os Estados do Brasil e o Distrito Federal, no período
entre 1995 e 2005. Os métodos utilizados foram dados combinados, dados em painel (efeito
fixo e efeito aleatório) e primeiras diferenças. A escolha de dois indicadores de desigualdade
de renda – Índice de Gini e Índice L de Theil – e a utilização do Ln dos mesmos, teve como
intuito auferir maior robustez aos modelos estimados. Exatamente com o mesmo propósito
foi elaborada a classificação dos Estados em IDH médio e IDH alto, para conferir maior
precisão aos modelos, conforme foi demonstrado nos resultados.
As evidências empíricas, estimadas através de várias formas funcionais revelaram, de
uma forma geral, que a hipótese de Kuznets não é corroborada. Nos modelos que consideram
o Índice de Gini foi verificado o padrão de U-normal estatisticamente significante para os
modelos de POLS, RE e FD (para todas as unidades federativas e também para o modelo FD
para os Estados com IDH médio). Resultado semelhante foi encontrado para os modelos que
utilizaram o Ln do Índice de Gini.
Para o Índice L de Theil os resultados dos modelos FE apresentaram o padrão de Uinvertido, assim como para o modelo FD para todos os Estados, todavia em ambos os casos
os coeficientes não são estatisticamente significantes. Já a estimativa com o Ln do Índice de
Theil revela o formato de U-invertido para o modelo FD para todos os Estados e para o
modelo FE para os Estados com IDH médio, contudo novamente os coeficientes não são
estatisticamente significantes.
Em algumas estimativas ainda foi verificado os sinais dos coeficientes positivos (tanto
para o Índice de Gini quanto para o Índice L de Theil para os Estados com IDH médio, no
modelo FD) e em outra os coeficientes negativos (Ln do Índice de Theil para os Estados com
IDH médio, no modelo RE). O primeiro resultado revela que o crescimento da renda afeta
positivamente a desigualdade da renda, ou seja, com o crescimento da renda se eleva a
desigualdade, ao passo que no segundo caso o efeito é negativo, havendo menor desigualdade
de renda com o crescimento da renda.
Considerando o baixo poder explicativo destes modelos, é oportuno o acréscimo de
controles que contemplem características físicas e econômicas das regiões. Neste sentido,
sugere-se a inclusão de outras variáveis explicativas, a utilização de variáveis instrumentais e
estimação para períodos mais longos de tempo podem vir a contribuir para estudos que
testem a hipótese do U-invertido de Kuznets.
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