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Resumo: A década de 1990 foi marcada por uma série de transformações estruturais em 
diversos setores da economia mineira. A consolidação do caráter complementar da 
indústria do Estado, bem como o desenvolvimento do setor de serviços e a ascensão do 
agronegócio são algumas características deste fenômeno. O amadurecimento deste 
conjunto de mudanças se reflete na distribuição espacial da renda, medida pelos ganhos 
do trabalho, assim como na trajetória de crescimento econômico das unidades regionais 
que compõem o todo estadual, engendrando diferentes dinâmicas de catching up entre as 
unidades regionais. Neste sentido, este estudo realiza uma análise da distribuição espacial 
da variável renda, bem como aborda o fenômeno da convergência de renda per capita 
para as microrregiões mineiras durante a década de 1990, através de um tratamento 
setorial, da forma absoluta e condicional, inserindo medidas de urbanização e capital 
humano neste último caso. São utilizados instrumentos da análise exploratória de dados 
espaciais com a finalidade de explicitar os regimes espaciais existentes, bem como o 
arcabouço técnico da econometria espacial no sentido de auferir resultados que 
internalizam o efeito do espaço sobre a distribuição das variáveis. Os resultados indicam 
a existência de fenômenos espaciais bastante claros para a variável renda em todos os 
setores, bem como revela a importância dos processos de autocorrelação espacial na 
explicação do fenômeno de convergência econômica para estas unidades regionais. 
Palavras-chave: análise espacial de dados, econometria espacial, convergência de renda, 
Minas Gerais.  

 
Abstract: During the 1990’s, Minas Gerais’ economy has faced a large amount of 
structural changes that took place in loads of economic sectors. For instance, industrial 
complementarily characteristics have being reinforced, as well as services sector and 
agribusiness activities have developed vastly. Such changes’ maturity can perform some 
influence over income distribution, considered under a spatial perspective, and also over 
regional units’ growth path, submitting a new dynamics for catching up phenomenon 
among the same regions.  In this sense, concerning the nineties, our study implements an 
exploratory spatial data analysis for income variable as well as tests of per capita income 
convergence analysis for Minas Gerais micro-regions under sectored approach, both 
absolute and conditional; this one considering urban agglomerations and human capital as 
possible explanations for the process. ESDA tools are used in order to explain the actual 
spatial patterns, as spatial econometrics is implemented to internalize space effects on 
economic convergence.  Our results evidence spatial regimes very well defined for 
income variable in each sector for each period. Similarly, econometric tests can not reject 
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the hypothesis that spatial association is relevant in the explanation of convergence 
phenomenon for these regional units. 
Key-words: spatial data analysis, spatial econometrics, income convergence, Minas 
Gerais. 

 2



 

 

 
  

 

1. Introdução 

 

Durante a última década, a economia mineira esteve diante de uma série de 

transformações estruturais importantes. Tais transformações estiveram intimamente 

ligadas à estrutura produtiva local, gerando impactos sobre esta mesma estrutura que não 

podem ser negligenciados.  

Alguns fatos ilustram esta observação, como a maior integração e 

complementaridade que a indústria regional alcançou com relação aos grandes pólos 

nacionais, o acelerado desenvolvimento do setor de serviços, alavancado pelos grandes 

centros urbanos do Estado e até mesmo por centros urbanos externos que polarizam a 

região, e o setor agropecuário, o qual, ainda que com desvantagens em relação à média 

nacional, apresentou melhoras de seus indicadores de desempenho1. 

Este conjunto de tansformações abre espaço para questões acerca da distribuição 

de renda no interior do Estado, assim como da evolução das desigualdades regionais ao 

longo do período.  

Em se tratando de desigualdades regionais e distribuição de renda entre unidades 

espaciais, uma maneira já bastante consolidada na literatura de tratar do tema é a análise 

de convergência do tipo β e σ, ou β-convergência e σ-convergência2. Azzoni (1997, 

2000) emprega estas técnicas para o caso brasileiro, bem como Petrakos e Saratsis (2000) 

o fazem para o caso grego, dentre outros.3 Ainda considerando esta metodologia, 

                                                 
1 BDMG, 2002. 
2 Trata-se, a forma β , de testar, através de testes econométricos a hipótese de que regiões mais ricas tendem 
a crescer menos do que regiões mais pobres permitindo em algum espaço de tempo que estas últimas 
alcancem as primeiras. Já a forma σ refere-se à redução da dispersão da renda, medida através do desvio 
padrão desta variável dentre as unidades regionais. Maiores detalhes, ver Barro e Sala-i-Martin (1995) 
3 Outras apreciações podem ser encontradas em Pekkala, (1998), Roura, Greciano e Raymond, (1999) e 
Bentzen e Smith, (2003),  
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partindo, entretanto, de um ponto de vista setorial, O’Leary (2003) discute a questão para 

o caso das regiões irlandesas.  

Apesar das várias aplicações recentes, a metodologia empregada nos testes de β-

convergência tem sido criticada por considerar apenas o período inicial e final do espaço 

de tempo coberto pelo estudo. Trabalhos como Bernard e Durlauf (1991, 1995), Greasley 

e Oxley (1997) e Harris e Trainor (1999) utilizam-se da metodologia da econometria das 

séries de tempo como uma alternativa aos estudos com base no uso de dados em cross-

section. Estes trabalhos consideram que se a diferença entre a renda de cada unidade 

econômica considerada e a média global constituir uma série estacionária, então a 

hipótese de convergência não pode ser rejeitada. 

Apesar de considerar metodologias alternativas, e, em alguns casos, alguns 

trabalhos lidarem com a economia sob um ponto de vista desagregado – em termos 

setoriais – os estudos acima não consideram adequadamente o espaço, e as interações que 

dele advêm, no processo de dispersão e concentração da renda. No sentido de considerar 

a relevância do espaço e sua interferência nos resultados de modelos econométricos em 

geral, trabalhos como Rey e Montouri (1999), para a economia norte-americana, e 

Baumont, Ertur e Le Gallo (2002) e Le Gallo e Ertur (2003), para a economia européia, 

aplicam uma série de metodologias cujo objetivo é o tratamento dos dados em termos 

espaciais, buscando medidas de autocorrelação espacial e realizando testes econométricos 

para a ocorrência de problemas que comprometam as hipóteses clássicas de Gauss-

Markov4. Os procedimentos adotados nestes estudos permitem a percepção de regimes 

espaciais através do cálculo de estatísticas de correlação espacial, como as estatísticas de 

Moran e LISA. Por sua vez, a utilização de testes econométricos permite a correta 

especificação do modelo a ser estimado, como a inclusão de operadores de defasagens 

espaciais ou de correções espaciais no termo de erro5. 

Outros estudos como Magalhães, Hewings e Azzoni (2000) e Mossi, Aroca, 

Fernandez e Azzoni (2003), programam os mesmos procedimentos para o Brasil, 

entretanto, de forma agregada dentre os seus setores de atividade. 

                                                 
4 As hipóteses cruciais neste caso são a de que o termo de erro do modelo deve ser independente dos 
regressores, assim como deve possuir variância constante. Para maiores detalhes acerca das hipóteses de 
Gauss-Markov, ver Wooldridge (2001, cap. 2), Pindyck e Rubinfeld (1998, cap. 1-5). 
5 Tais procedimentos não são aqui explicados por serem discutidos amplamente em seção posterior. 
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Neste contexto, este trabalho propõe-se a discutir o fenômeno da convergência de 

renda per capita para a economia mineira durante a década de 1990, considerando-se 

como unidade regional relevante as microrregiões do estado. Além disso, considera a 

economia em seus três grandes setores – agropecuária, indústria e serviços – e aplica a 

metodologia da análise exploratória de dados espaciais (ESDA), assim como o arcabouço 

econométrico devido ao tratamento de dados espaciais. É estimado um modelo β-

convergência incondicional para as microrregiões mineiras, para os três setores acima 

mencionados, agropecuária, indústria e serviços, tomando cada um deles 

independentemente. Posteriormente, é estimado um modelo de β-convergência 

condicional, onde informações sobre educação e grau de urbanização são consideradas 

relevantes na explicação do processo, considerando o mesmo grau de agregação espacial 

e setorial. 

 

2. Dados utilizados 

 

Os dados utilizados neste trabalho têm por fonte as edições do Censo 

Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), para os anos de 

1991 e 2000, utilizando como agregação espacial as 66 micro-regiões do Estado de Minas 

Gerais. Um mapa do Estado dividido em suas micro-regiões é apresentado na Figura 1. 

 

Figura 1 – Minas Gerais em micro-regiões 

 
Fonte: IBGE (2000) 
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Como exibido na Figura 1, com destaque para a microrregião Belo Horizonte, o 

Estado conta com 66 microrregiões distribuídas por seu território. Ao norte, podemos 

observar aquelas de maior extensão, como ao sul podemos encontrar as microrregiões de 

maior dinamismo econômico, como bem observa Diniz (1998). 

Algumas características destas unidades regionais são apresentadas na Tabela 1 

abaixo: 

 

Tabela 1 - Microrregiões mineiras: características de renda, escolaridade e 
urbanização 

Descrição 
Renda (R$) Escolaridade média, 

em anos de estudo Taxa de urbanização 

Unaí 442.31 5.83 0.65 
Paracatu 510.73 5.31 0.68 
Januária 250.33 5.14 0.64 
Janaúba 348.20 5.20 0.63 
Salinas 224.98 5.16 0.60 
Pirapora 448.97 5.36 0.64 
Montes Claros 500.06 5.60 0.71 
Grão Mogol 184.30 5.41 0.67 
Bocaiúva 278.81 4.02 0.46 
Diamantina 302.93 3.68 0.61 
Capelinha 207.99 4.14 0.60 
Araçuaí 199.63 5.23 0.68 
Pedra Azul 233.33 4.65 0.66 
Almenara 268.70 4.76 0.61 
Teófilo Otoni 425.35 2.81 0.38 
Nanuque 346.81 4.24 0.64 
Ituiutaba 565.67 3.32 0.57 
Uberlândia 697.31 4.21 0.64 
Patrocínio 571.74 4.50 0.68 
Patos de Minas 593.28 6.35 0.74 
Frutal 556.61 5.39 0.53 
Uberaba 699.55 5.38 0.63 
Araxá 620.73 5.48 0.62 
Três Marias 459.81 3.82 0.61 
Curvelo 403.31 3.19 0.56 
Bom Despacho 495.99 4.28 0.56 
Sete Lagoas 710.21 5.97 0.78 
Conceição do Mato Dentro 258.24 4.82 0.33 
Pará de Minas 549.20 4.88 0.58 
Belo Horizonte 762.84 5.10 0.57 
Itabira 470.04 4.78 0.55 
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(continuação)   
Itaguara 312.13 5.32 0.57 
Ouro Preto 479.30 4.83 0.55 
Conselheiro Lafaiete 490.22 2.47 0.34 
Guanhães 284.59 3.10 0.44 
Peçanha 231.82 4.22 0.48 
Governador Valadares 618.95 6.56 0.83 
Mantena 363.24 5.20 0.67 
Ipatinga 590.14 4.72 0.51 
Caratinga 457.26 4.73 0.58 
Aimorés 342.01 4.27 0.47 
PiŒí 474.74 3.51 0.43 
Divinópolis 574.63 3.44 0.37 
Formiga 448.56 4.39 0.53 
Campo Belo 396.23 4.59 0.57 
Oliveira 388.24 4.41 0.59 
Passos 562.77 3.98 0.66 
São Sebastião do Paraíso 559.37 4.34 0.61 
Alfenas 646.69 4.54 0.65 
Varginha 592.67 4.94 0.69 
Poços de Caldas 736.98 4.56 0.71 
Pouso Alegre 702.79 4.58 0.60 
Santa Rita do Sapucaí 427.56 4.72 0.52 
São Lourenço 471.46 4.65 0.64 
Andrelândia 339.11 5.83 0.81 
Itajubá 675.65 4.58 0.76 
Lavras 636.62 4.82 0.71 
São João Del Rei 479.28 5.24 0.78 
Barbacena 512.85 4.91 0.70 
Ponte Nova 424.91 5.52 0.78 
Manhuaçu 515.65 5.60 0.78 
Viçosa 587.52 5.94 0.79 
Muriaé 472.35 4.48 0.62 
Ubá 672.45 4.52 0.67 
Juiz de Fora 704.10 4.74 0.55 
Cataguases 443.17 6.85 0.70 

Fonte: Elaboração própria. 

 

As informações utilizadas neste estudo referem-se à renda de todos os tipos de 

trabalhos, assim como ao nível de escolaridade e ao grau de urbanização, consideradas as 

médias regionais.  

O grau de urbanização é medido em termos da taxa de população urbana, ou seja, 

considera-se a porcentagem de pessoas em cada setor vivendo em áreas urbanas para 

cada microrregião. É calculada como especificado abaixo: 
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Já a medida de escolaridade para cada unidade regional considerada é a média de 

anos de estudo da população normalizada pela média de anos de estudo do Estado de 

Minas Gerais como um todo.  

Cabe lembrar que estas informações são relativas a cada um dos setores 

abordados, já que se trata de um estudo que privilegia algum grau de desagregação 

setorial. Aqui é tomada a economia de Minas Gerais em três setores: agropecuária, 

serviços e indústria.  

 

3. Análise exploratória de dados espaciais6 

 

O objetivo desta seção é verificar a existência ou não de regimes espaciais 

definidos para a renda per capita no estado de Minas Gerais nos três setores 

mencionados. Na seção anterior percebemos que as rendas per capita das microregiões 

são bastante dispersas em relação à média do Estado. O que se pretende agora é 

identificar padrões espaciais para esta mesma dispersão. Além disto, deve-se poder 

mostrar como esta organização espacial, ou seja, estes regimes espaciais evoluíram ao 

longo da década de 1990.  

A mensuração da associação espacial entre variáveis é frequentemente realizada 

com base na estatística I de Moran (Cliff e Ord, 1972, 1974 e 1981 e Upton e Fingleton, 

1985), que pode ser escrita, em forma matricial, como segue: 

 

0

'
'
t t

t
t t

n WzzI
S z z

= ⋅                   (2) 

                                                 
6 Utilizou-se aqui o software GeoDA 
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Em (1), zt é o vetor de n observações para o ano t em termos de desvios em 

relação à média. W é uma matriz de pesos espaciais e S0 é um escalar que iguala a soma 

dos elementos de W. Este artificio é utilizado com o objetivo de normalizar a matriz de 

pesos espaciais e assim normalizar a influência externa sobre cada região; desta maneira, 

cada linha da matriz W apresenta soma um. Intuitivamente, trata-se de considerar a  

Uma importante questão à qual não podemos nos furtar explicar é a matriz de 

pesos espaciais. Com o objetivo de capturar os efeitos de contiguidade e vizinhança sobre 

os dados, ou seja, tendo em vista discutir a hipótese de que valores semelhantes – para 

uma variável randômica – apresentam semelhanca espacial (Anselin, 1988), é necessário 

incorporar ao modelo uma medida de vizinhança ou de contigüidade. Isto é feito por 

meio da utilização de uma matriz de pesos espaciais que busca considerar os vizinhos de 

cada unidade regional. Estas matrizes podem ser de diversos modos. O modo mais 

simples é o conhecido como Rook. Esta matriz possui sua diagonal principal nula e sua 

célula wij é nula se i não for vizinho de j. Do contrário ela assume o valor unitário. Outras 

matrizes são possíveis, como matrizes de distância e dos vizinhos mais próximos. 

Entretanto neste trabalho faremos uso de uma matriz não tão simples como aquela do tipo 

Rook, porém útil, tanto para a verificação de regimes espaciais como para os 

procedimentos econométricos. Trata-se de uma matriz do tipo Queen. Uma matriz do tipo 

Queen considera como vizinhas as regiões que apresentem uma borda, ou fronteira, 

comum bem como um nó comum. São vizinhas nesta definição as microrregiões que 

possuem alguma tangência no espaço.  

Retornando à estatística I de Moran, esta deve ser calculada para cada setor em 

cada um dos anos considerados, 1991 e 2000, de modo a constatar ou não a presença de 

alguma autocorrelação espacial nos dados. O resultado desta estatística indica a 

existência de autocorrelação positiva (negativa) caso seja maior (menor) do que sua 

esperança matemática. 7  

 

 

                                                 
7 Esperança matemática do I de Moran é dada pela expressão: ( ) ( )

1
1

E I
n
−

=
−
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Tabela 2 - Estatística I de Moran 
 1991 2000
Agropecuária 0,6470 0,5690
Indústria 0,4583 0,4927
Serviços 0,4995 0,3672

Fonte: Elaboração própria. 
Nota: todos os valores são estatisticamente significantes ao nível 
de 0.01%, a partir de testes com aproximadamente 10000 
permutações. 

 

A Tabela 2, acima, apresenta o resultado calculado desta estatística para cada 

setor da economia mineira em ambos os períodos considerados, utilizando como variável 

chave o logaritmo natural da renda per capita do trabalho. Como podemos observar pelo 

seu exame, existe uma autocorrelação espacial significativa em todos os setores 

analizados para ambos os períodos.  

Para a agropecuária, que apresenta os valores mais elevados, pode-se notar uma 

redução desta correlação ao longo da década de 1990. O mesmo se observa para o setor 

de serviços, que apresenta um valor inferior àquele apresentado pelo setor agropecuário 

para o ano de 1991 e alcança o mais baixo coeficiente de correlação espacial em 2000. O 

setor industrial apresentou uma elevação de sua correlação espacial no período, sendo o 

único setor com este comportamento. Seus coeficientes são medianos.  

Estes resultados podem nos dizer uma série de coisas interessantes. A primeira 

delas é que existe no estado de Minas Gerais uma associação espacial da renda para os 

três grandes setores da economia. Isto significa que microrregiões com alta renda em 

cada um dos setores tendem a estar próximas de microrregiões com alta renda, assim 

como para as microrregiões de mais baxa renda. Isto indica a existência de um regime de 

unidades regionais ricas e outro regime de unidades regionais pobres no Estado. Mais 

acentuadamente isto se verifica para a agropecuária, seguida dos dois outros setores ao 

longo do tempo.  

Entretanto, a mera observação de que existem regimes espaciais, possibilitada 

pela análise da estatística I de Moran, não responde a outras questões. Mais precisamente, 

é importante conhecer onde estão estes regimes, e, ao conhecermos sua movimentação ao 

longo do tempo, discutirmos sua evolução. 
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Para esta tarefa é utilizado o gráfico de dispersão de Moran, aliado ao 

instrumental dos resultados de LISA, Local Indicators of Spatial Association. O gráfico 

de Moran apresenta as diversas regiões distribuídas em quatro quadrantes distintos. O 

primeiro quadrante (HH) reúne regiões ricas, ou seja, com alta renda, e cujas vizinhanças 

também possuem elevados níveis de renda. O segundo quadrante (LH) reúne as regiões 

de baixa renda cujas vizinhanças apresentam alta renda. O terceiro quadrante (LL) 

apresenta regiões de baixa renda com vizinhos também de baixa renda. Por fim, o quarto 

quadrante (HL) apresenta as regiões de alta renda com vizinhança de baixa renda. Abaixo 

apresentamos um esquema explicativo do diagrama de dispersão de Moran.  

 

 

 

 

Figura 2 – Esquema explicativo do diagrama de dispersão de Moran 
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Figura 3. Gráficos de Dispersão de Moran – Microrregiões – MG. 
 

Agropecuária 
(1991)         (2000) 

  
 

Indústria 
(1991)         (2000) 

   
 

Serviços 
(1991)         (2000) 

  
 

Fonte: Elaboração própria. 
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Acima, na Figura 3, são exibidos os gráficos de dispersão de Moran para os três 

setores abordados, em cada período considerado pela análise. Em primeiro lugar, 

podemos notar a existência de autocorrelação espacial positiva para a variável-chave 

deste estudo. Um segundo aspecto interessante diz respeito ao fato de que ao longo do 

tempo esta configuração é persistente, ou seja, não podemos dizer que foi minorada ou 

tampouco eliminada com o passar da década de 1990. 

No que tange ao setor agropecuário, podemos notar uma breve atenuação da 

inclinação da curva de correlação espacial, representada pela mudança no coeficiente do I 

de Moran apresentado. Entretanto, nada pode ser dito no sentido de que o padrão 

verificado está sendo revertido. O mesmo pode ser observado para o setor de serviços, 

onde a magnitude de redução da inclinação da reta de correlação é mais acentuada. De 

todo modo, não podemos afirmar, novamente, que o padrão de organização espacial sofre 

mudanças significativas.  

O único setor em que podemos notar uma elevação da inclinação da reta de 

correlação espacial é o setor industrial. Isto poderia indicar que as regiões mais 

desenvolvidas neste setor ainda apresentam economias de escala de modo que em sua 

proximidade, ou sua vizinhança, será realizado o maior número de inversões. Trata-se de 

uma evidencia de um fenômeno de acentuação do processo concentrador, postos os 

efeitos de espraiamento, advindos da caracterização de autocorrelação espacial positiva 

da variável renda, ficarem retidos no entorno de uma região central já de alta renda. 

Além do gráfico de dispersão, que exibe todas as diversas regiões compreendidas 

em nosso estudo, podemos mapear os resultados estatisticamente significantes – para isto 

utilizamos o ferramental LISA. Trata-se de mapear as regiões em cada regime discutido 

pelo gráfico de dispersão de Moran, considerando, entretanto, a hipótese de que, a um 

grau de confiança de 5%, nem todas as unidades regionais pertencem de maneira 

estatisticamente significante a cada um dos regimes considerados. De fato, a metodologia 

permite uma análise local da questão espacial considerando a hipótese de que algumas 

unidades regionais não apresentam problemas espaciais enquanto outras de fato os 

apresentam com alto nível de significância. 
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Figura 4. Clusters regionais de renda – Microrregiões – MG. 
 

Agropecuária 
(1991)         (2000) 

 
Indústria 

(1991)         (2000) 

 
Serviços 

(1991)         (2000) 

 
 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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Como podemos notar pela observação da Figura 4 acima, a economia mineira, em 

seus três grandes setores, apresenta dois regimes espaciais bastante claros. Um primeiro, 

do tipo alto-alto, o qual congrega regiões de alta renda cercadas por regiões de alta renda, 

pode ser encontrado na porção oeste-sudoeste do estado. 

Um outro regime importante, localizado na porção nordeste-leste do estado, é o 

regime do tipo baixo-baixo. Esta organização espacial reflete a existência de uma 

aglomeração de microrregiões nesta porção do estado com baixos níveis de renda, 

cercadas por microrregiões de baixos níveis de renda. Trata-se de um regime bastante 

negativo, na medida em que indica a ocorrência de um padrão, ao longo do tempo, de 

pobreza nesta porção do Estado.  

De modo sumário, podemos mencionar que esta organização espacial é mais 

acentuada para o caso dos regimes do tipo alto-alto, para o setor agropecuário, seguido do 

setor de serviços, e por fim, do setor industrial, considerando-se o ano de 1991. Este 

quadro modifica-se um pouco em 2000, ano em que o setor agropecuário ainda apresenta 

o maior número de microrregiões envolvidas no regime, porém agora, seguido do setor 

industrial e do setor de serviços. 

O regime do tipo baixo-baixo não apresenta significantes variações ao longo do 

tempo em nenhum dos setores analisados. Isto nos permite inferir pela manutenção de um 

padrão de distribuição espacial da renda, ao longo do tempo, pouco disperso. 

A presença de outros regimes – baixo-alto ou alto-baixo – em alguns casos, é 

verificada. Entretanto não nos ateremos a estes casos em função de não apresentarem 

grande relevância no contexto deste estudo. 

 

 

4. Econometria espacial e análise de convergência 

 

Alguns dos estudos previamente citados, abordando a análise de convergência do 

tipo β, não consideram devidamente o espaço na estimação de seus resultados. No 

sentido de alcançar resultados mais interessantes, e de considerar o papel desempenhado 

pela configuração espacial no fenômeno em questão, propomos aqui uma análise da 

convergência do tipo β sob a luz dos instrumentos da econometria espacial.   
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Segundo os trabalhos de Anselin (1988) e Anselin e Bera (1998), os estimadores 

de mínimos quadrados ordinários apresentam resultados viesados e não consistentes 

quando aplicados ao modelo espacial, independente do comportamento dos termos de 

erro. Isto se deve basicamente ao fato da defasagem espacial, à semelhança do que ocorre 

com as séries de tempo na dimensão temporal. O mesmo trabalho indica que os 

estimadores de máxima verossimilhança são mais adequados, por apresentarem, por sua 

vez, estimativas consistentes e não viesadas, assintoticamente. 

Trabalhos como Anselin (2001, 1988), Anselin e Bera (1998) e Magalhães, 

Hewings e Azzoni (2001) indicam dois modelos espaciais a serem estimados. Um 

primeiro é o modelo espacial com defasagem, enquanto o segundo é o modelo espacial 

nos termos de erro8.  

O primeiro deles, spatial lag model, pode ser especificado da seguinte forma: 

 

( )ln ln lnt T t T
it

t t

y
Wy

y y
α β ρ

y
ε+⎛ ⎞ ⎛ ⎞

= + + +⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

+

i

                                            (2) 

 

onde podemos ainda reconhecer algo semelhante à equação clássica para o teste da 

convergência absoluta,9 acrescida de um termo adicional, a defasagem espacial da 

variável explicada, pré multiplicada por um parâmetro ρ.  

O segundo modelo, ou spatial error model, pode ser especificado da seguinte 

maneira: 

 

i iW uλε ε= +                                                                       (3) 

 

onde o termo de erro, εi segue um processo auto-regressivo espacial, onde ui se distribui 

i.i.d.. Ao carregarmos esta condição para a equação clássica de convergência obtém-se: 

 

                                                 
8 Por uma questão de comodidade, doravante chamaremos o modelo espacial com defasagem spatial lag, 
enquanto o modelo espacial nos termos de erros será chamado spatial error. 
9 Ver Barro e Sala-i-Martin (1995). 
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Magalhães et. al. (2000) sugere que este tipo de problema decorre da ausência de 

alguma variável de controle para a configuração espacial (variável omitida), o que acaba 

sendo captado pelo termo de erro. 

A estimação deve se dar em duas etapas. A inicial consiste em estimar por 

mínimos quadrados ordinários o modelo de convergência condicional. Em seguida, 

devemos testar a existência de um processo espacial nas defasagens ou nos termos de 

erro, o que nos fará decidir por um modelo ou por outro.  

Os testes utilizados são os testes dos multiplicadores de Lagrange e os testes 

robustos de Multiplicadores de Lagrange, conforme sugerido em Anselin (1988, 2001 e 

2001b) Anselin e Bera (1998) e Baltagi e Li (1999). 

 

5. Resultados Econométricos 

 

Nesta seção apresentaremos os resultados para os modelos estimados, tanto para a 

convergência incondicional, quanto para a convergência condicional, relacionando esta 

última com os efeitos da educação, como capital humano, medido em anos de estudo – 

média para cada região – e com os efeitos da urbanização, medida em termos da 

população urbana de cada microrregião, em percentagem do total. 

A princípio, nos convém apresentar os resultados dos testes para a presença de 

processos espaciais para cada setor analisado. Examinemos a tabela 2: 

 

Tabela 3 - Resultados dos testes para especificação do modelo 
  p-valor     
  MORAN'S I LMLAG LMERROR RLMLAG RLMERROR Modelo Escolhido 
Agropecuária 0,0140 0,0156 0,0471 0,0313 0,0983 spatial lag model 
Indústria 0,0117 0,2966 0,0359 0,0023 0,0003 spatial error model 
Serviços 0,8954 0,8878 0,8645 0,5386 0,5337 modelo clássico  
 Fonte: Elaboração própria. 
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O exame da tabela acima nos indica a existência de processos espaciais distintos 

dentre os diversos setores. A decisão por uma ou outra especificação se baseia no p-valor 

para cada teste. A princípio observamos os resultados para o Moran’s I. Caso este seja 

inferior a 5% então há algum processo espacial envolvido. Passamos então ao teste do 

Multiplicador de Lagrange para cada especificação espacial. Será escolhida aquela cujo 

valo seja menor.  

Os modelos indicados pelos testes para cada setor variam. De acordo com os 

testes de especificação, para o setor agropecuário mostra-se mais indicada a 

implementação de um espacial do tipo lag, enquanto para o setor industrial parece ser 

mais indicado um modelo espacial do tipo error. O setor de serviços não apresenta indica 

a necessidade de um modelo espacial, podendo ter suas equações estimadas segundo 

estimadores de OLS.  

Os modelos estimados para o cálculo da velocidade de convergência têm seus 

resultados apresentados na Tabela 4 abaixo. Nela estão os parâmetros estimados, assim 

como a velocidade de convergência calculada a partir desta estimação.10 Os valores da 

estatística “t” de teste são apresentado entre parênteses. 

 

Tabela 4 - Resultados do modelo de convergência incondicional 
  α β λ∗ ρ∗∗ Velocidade de Convergência 
Agropecuária -0,1279 0,0234 - 0,3313 -2,368% 
 (-1,6417) (-1,6781) - (-2,1042)  
Indústria 0,2677 -0,0436 0,4426 - 4,268% 
 (-4,5129) (-4,3633) (-3,0513) -  
Serviços -0,0103 0,0043 - - -0,431% 
  (-0,1760) (-0,4486) - -   
Fonte: Elaboração própria. 
Notas: (*) e (**), respectivamente, os parâmetros do modelo espacial nos erros e do modelo espacial nas defasagens. 

 

Os resultados acima nos indicam a presença de convergência incondicional 

apenas para o setor industrial, enquanto que os demais setores apresentam divergência de 

renda no período.  

                                                 
10 Para maiores detalhes sobre o método de cálculo da velocidade de convergência a partir do modelo 
estimado, ver  Taylor e Williamson (1994). 
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Estes resultados podem ser explicados pela existência de uma mudança na 

caracterização da indústria mineira durante os últimos anos. A redução de vazamentos 

regionais de renda através da formação, no Estado, de uma cadeia produtiva estruturada 

pode constituir uma razão para a convergência. Uma outra possibilidade está na difusão, 

dentro do estado, de atividades industriais mais elementares e no desenvolvimento de 

pólos industriais de base espalhados pelo território estadual. Finalmente, a estagnação do 

setor no Estado pode exercer uma influência razoável no processo, na medida em que se 

reduzem os investimentos em centros já consolidados na atividade. Esta possível ausência 

de investimentos reincidentes em áreas onde já se observa desenvolvimento industrial 

abre espaço para uma redução do seu crescimento, assim como uma elevação do 

crescimento industrial em outras regiões, já que o estoque de capital recebe cada vez 

menos inversões nas regiões onde já existe. 

A divergência verificada para o setor agropecuário pode ser entendida como 

reflexo de um desenvolvimento das áreas mais ricas neste setor mais acentuado do que 

das áreas menos favorecidas neste ramo. Podemos citar o relatório do Banco de 

Desenvolvimento de Minas Gerais, o qual menciona que o setor agropecuário apresentou 

melhora de seus indicadores na década de 1990; este fato deve indicar uma melhora dos 

indicadores em regiões onde o setor já está consolidado, e pouco provavelmente se refere 

a regiões onde a atividade estabeleceu-se recentemente. Este fato é importante na medida 

em que acentua a idéia de que o desenvolvimento ocorre em regiões onde ele já é mais 

acentuado, significando assim um processo divergente.  

No que se refere ao setor de serviços, podemos explicar a divergência encontrada 

com base no recente desenvolvimento do setor. Ainda com base em BDMG (2002), o 

setor de serviços desenvolveu-se amplamente durante a última década, nos grandes 

centros urbanos e nas regiões polarizadas por grandes centros nacionais, como São Paulo 

e Brasília, por exemplo. Desta maneira, é natural que o setor tenha apresentado 

desenvolvimento mais acentuado nestas regiões do que em toda a dimensão do estado, o 

que eleva o grau de concentração da renda para a atividade. Por outro lado, como o 

desenvolvimento do setor de serviços no Brasil tem se dado de forma bastante acelerada 

em atividades de serviços mais sofisticadas, o que inferimos é que o setor deve se 

desenvolver onde estas atividades mais sofisticadas são requeridas, por exemplo, em 
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regiões com maior volume de transações econômicas. Trata-se portanto de uma atividade 

orientada no sentido das regiões mais desenvolvidas economicamente, e, portanto, não 

deve convergir no período, dado que seu crescimento não é esperado em regiões com 

mais baixa renda no Estado. 

Apesar dos resultados acima parecerem coerentes, existem indicações de que o 

fenômeno da convergência deva ser um fenômeno controlado para os aspectos de cada 

economia analisada. Barro e Sala-i-Martin (1992) e Azzoni (1997) são exemplos de tais 

indicações. Com base em algumas sugestões de trabalhos como Jones (2002) e Coulombe 

(2000), estima-se neste estudo um modelo de convergência condicional onde variáveis 

sobre educação e urbanização são adicionadas ao modelo. A primeira tenta capturar os 

efeitos do capital humano sobre o fenômeno em estudo, enquanto que o segundo tem por 

objetivo controlar o estudo do fenômeno para as contribuições das aglomerações urbanas 

ao crescimento regional, refletidas em economias de urbanização e localização.11

Desta maneira os modelos são novamente estimados e testados para os processos 

espaciais, incluindo, entretanto, uma variável para medida de escolaridade e uma variável 

para a medida de um grau de urbanização. 

Os resultados dos testes são apresentados abaixo: 

 

Tabela 5 - Resultados dos testes para especificação do modelo de convergência condicional
  p-valor    

  MORAN'S I LMLAG LMERROR RLMLAG RLMERROR Modelo Escolhido 
Agropecuária 0,0879 0,0807 0,2576 0,1329 0,4843 modelo clássico  
Indústria 0,1280 0,7083 0,3183 0,0367 0,0223 modelo clássico 
Serviços 0,8785 0,6863 0,6128 0,7662 0,6701 modelo clássico  
Fonte: Elaboração própria. 

 

O exame da tabela acima nos apresenta os resultados para o teste acerca da 

especificação correta do modelo de convergência condicional. De forma análoga ao que 

fora realizado anteriormente, são decididas as corretas especificações dos modelos para 

cada setor.  

                                                 
11 Ver Sullivan (1000). 
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Novamente, os resultados para os modelos serão apresentados na forma de uma 

tabela, com os valores para as estatísticas “t” de teste entre parênteses. Vejamos: 

 

Tabela 6 - Resultados do modelo de convergência condicional 
  α β δ∗ γ∗∗ Velocidade de Convergência
Agropecuária 0,1040 -0,0342 0,0048 0,1749 3,363% 
 (1,1305) (-1,7416) (0,5995) (4,3404)  
Indústria 0,3335 -0,0751 0,0120 0,0560 7,241% 
 (6,4552) (-7,2715) (3,3623) (2,3720)  
Serviços 0,0421 -0,0204 0,0040 0,0727 2,020% 
  (0,6661) (-1,5000) (0,8147) (2,1875)   

        Fonte: Elaboração própria. 
        Notas: (* ) –  parâmetro para a escolaridade. 
      (**) – parâmetro para a população urbana. 

 

O exame da Tabela 6 acima nos permite concluir pela ocorrência do fenômeno de 

convergência dentre as regiões em questão, ao considerarmos algumas características 

regionais importantes, para todos os setores em questão, sendo mais acentuado na 

indústria, seguida do setor agropecuário e do setor de serviços. 

Entretanto, alguns outros resultados são interessantes. O parâmetro para a 

população urbana se mostrou significante em todos os casos. Isto indica que as 

economias de urbanização e localização são, de fato, importantes para explicar a 

trajetória de crescimento das microrregiões mineiras. O parâmetro para educação é 

significante apenas para o caso do setor industrial. Isto tem duas implicações 

interessantes; a primeira pode mostrar que o capital humano é importante em uma região 

para o seu desenvolvimento do ponto de vista industrial. A segunda, contudo, pode 

referir-se às razões pelas quais o capital humano não apresentaria grande importância no 

âmbito dos setores agropecuário e de serviços. Algumas respostas podem ser ensaiadas 

neste sentido, fazendo referência ao fato de que o setor agropecuário não apresenta alto 

grau de escolaridade e que o capital humano não é decisivo para sua trajetória de 

crescimento por tratar-se de uma atividade onde a mão de obra requerida é, em sua 

maioria, pouco especializada. Para o setor de serviços, poderíamos pensar exatamente o 

contrário – tratar-se-ia de um setor em que o capital humano assumiria um papel muito 

importante – entretanto, por tratar-se de um setor que se desenvolve em algumas regiões 
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específicas do território, podemos destacar a importância de um pólo que gere a demanda 

por um setor de serviços como um fator mais importante para explicar sua trajetória de 

crescimento do que a escolaridade do pessoal envolvido na atividade. Além desta razão, 

uma outra fundamental se refere à questão da formalidade e da informalidade no setor de 

serviços. A co-existência destas duas condições no setor de serviços é mais acentuada no 

que nos ouros setores da economia, o que pode significar que a escolaridade média para 

uma dada microrregião neste setor reflita as características do pessoal empregado nos 

setores de mais avançada tecnologia, como nos trabalhadores informais pouco 

especializados. Isto pode ser corroborado pela significância alcançada do parâmetro 

estimado para a população urbana. 

 

6. Conclusões 

 

A análise exploratória dos dados espaciais, relativos a renda  per capita para as 

microrregiões de Minas Gerais, por setor considerado, indica a existência de dois regimes 

espaciais bem definidos em cada um dos setores. O oeste-sudoeste do estado apresenta 

uma clusterização de regiões com alta renda enquanto a região nordeste-leste do estado 

apresenta uma clusterização de regiões de baixos rendimentos. Ao longo do tempo esta 

configuração não parece alterar-se significativamente, ao menos para o setor de serviços, 

que apresenta uma mudança nas regiões presentes em seu cluster de regiões com 

elevados rendimentos, claramente incluindo a microrregião de Belo Horizonte, e outras 

polarizadas por centros urbanos externos ao Estado. Para o setor agropecuário, seus 

regimes espaciais parecem ter se acentuado no período, enquanto o setor industrial 

apresentou uma configuração semelhante ao longo do tempo. De modo sumário, o que 

podemos destacar é o fato de que os regimes espaciais percebidos são persistentes ao 

longo do tempo. Este resultado sugere pequena, ou mínima, alteração da distribuição de 

renda dentre as Microrregiões de Minas Gerais nos anos 90. 

A análise de convergência, considerando-se os instrumentos da econometria 

espacial, pode mostrar a relevância do espaço. A princípio, para a convergência 

incondicional, apenas o setor de serviços não apresentou nenhum processo espacial. 
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Entretanto, mesmo após a estimação dos modelos indicados pelos testes, apenas o setor 

industrial indicou uma velocidade de convergência positiva. 

Os modelos de convergência condicionais incluíram variáveis para capital 

humano – médias regionais de anos de estudo – assim como médias de urbanização – 

taxa de população urbana. Os resultados apontam para a inexistência de processos 

espaciais em todos os setores, assim como a existência de uma velocidade de 

convergência positiva, também para os três setores analisados. A população urbana é 

significante em todos os casos, o que evidencia a robustez do papel das aglomerações 

urbanas na trajetória de desenvolvimento econômico das microrregiões em estudo. O 

capital humano apenas é significante para o setor industrial. Sua não-significância com 

relação ao setor agropecuário é razoável na medida em que o capital humano é pouco 

relevante no contexto desta atividade, ou seja, a mão de obra utilizada na agropecuária, 

em linhas gerais, não necessita de grande instrução. Entretanto, para o setor serviços, não 

fica clara a razão para a não-significância do capital humano. Uma possível explicação 

reside sobre a importância da instrução e da formação intelectual em algumas sub-

atividades do setor, sendo desnecessária em outras. O resultado, neste caso, precisa ser 

analisado com cuidado em função de nossa categoria serviços considerar em sua 

agregação um alto grau de heterogeneidade.  

Podemos sugerir que a ausência de convergência para o setor agropecuário é 

resultado de uma grande concentração de investimentos na região do Triângulo Mineiro e 

do Sul de Minas, onde as culturas de milho, café e soja se localizam. Estas culturas, 

orientadas para a exportação e para o setor industrial, localizam-se predominantemente  

nas regiões onde já observamos no início do período alto grau de concentração de regiões 

mais ricas. Ao contrário, na porção norte e nordeste do estado, onde o predomínio de 

regiões mais pobres é latente, não podemos verificar a existência de culturas direcionadas 

ao mercado, de modo que a região acaba constituindo-se por unidades onde a produção 

agropecuária assume características mais simples e para a subsistência e lavoura local. 

Já o processo verificado para o setor de serviços pode ser fundamentado em duas 

razões básicas. Primeiramente a existência de um predomínio dos serviços tradicionais no 

produto setorial do estado. Isto implica que a elevação do produto mineiro no setor 

serviços tende a privilegiar os setores mais tradicionais e sedimentados onde a 
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convergência de renda é pouco esperada. A segunda razão é a heterogeneidade dos dados 

utilizados. Classificar como atividade de serviços tanto o indivíduo que exerce a 

atividade no setor financeiro quanto o indivíduo que exerce a atividade no comércio pode 

trazer problemas, como erros de medida. 

Por fim, os resultados apresentados pelo setor industrial nos indicam a 

importância das ações governamentais no sentido de espalhar a concentração industrial 

no estado de Minas Gerais. Isto pode ser concluído pela efetiva convergência observada 

em um setor onde o governo estadual tem empreendido esforços no sentido de fornecer 

incentivos para o deslocamento da atividade. Isto pode ser embasado pelo que ocorreu na 

instalação da Mercedes-Benz em Minas Gerais, assim como nos projetos de mineração e 

maquinaria no norte do estado. 
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