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INTRODUÇÃO: 

No campo da economia, a desigualdade de renda tem sido um dos tópicos mais abordados nos 

últimos anos, aparecendo não só no meio acadêmico como também aos poucos integrando a agenda 

política de diversas nações. São indícios desta tendência o enfoque dado pela ONU na Agenda 2030 

para o Desenvolvimento Sustentável, a qual inclui o combate à desigualdade de renda na busca de um 

crescimento econômico mais inclusivo e sustentável, bem como as metas do Banco Mundial para 2030, 

em que o combate à pobreza extrema e um maior compartilhamento da prosperidade estão no centro.  

Além disso, vale ressaltar a relevância deste tema em um contexto em que países como o Brasil 

estão apresentando uma importante deterioração de seus indicadores sociais em virtude dos efeitos 

nocivos do conflito no leste europeu sobre a economia mundial, bem como os ainda presentes efeitos 

da pandemia de COVID-19 iniciada em 2020.  

A desigualdade de renda pode ser bastante prejudicial para o desenvolvimento econômico, dado 

que gera instabilidade no ambiente político e econômico através do declínio do consumo e do 

investimento, assim como reduz a coesão social (CHU e HOANG, 2020). 

Portanto, a fim de tornar mais eficiente o combate ao fenômeno da desigualdade de renda é 

indispensável compreender seus fatores determinantes, dos quais cabe destacar a estrutura produtiva, 

que pode ser abordada com o emprego do conceito de complexidade econômica (CIMOLI et al., 2017; 

HARTMANN et al., 2017). Posto que a produção de um bem requisita determinados tipos específicos de 

conhecimento referentes à sua produção definidos como capacidades, a complexidade econômica de 

uma região pode ser definida, em suma, pelo teor de conhecimento útil, na forma de capacidades, 

presente em uma estrutura produtiva (HAUSMANN et al., 2013). 

Para Hidalgo (2021), a opção por escolher métricas de complexidade econômica para descrever 

estruturas produtivas é proveitosa em virtude da presença de métodos de redução de dimensionalidade 

em sua estimação, o que viabiliza a captação do efeito da presença conjunta dos elementos em uma 

economia sem necessidade de especificar ou fazer suposições sobre a natureza dos fatores e inputs, e 

ao mesmo tempo, não abdicando de suas respectivas identidades e interações. 

Entretanto, ainda não há clareza acerca da natureza da relação entre desigualdade de renda e 

complexidade econômica. Por um lado, afirma-se que níveis superiores de complexidade econômica 

estão associados com menos desigualdade de renda em razão do maior número de oportunidades de 

emprego, o que aumentaria o poder de barganha do trabalhador na negociação por maiores salários 

(CIMOLI et al., 2017; HARTMANN et al.,2017). Todavia, também há o argumento de que a complexidade 

econômica promove níveis ascendentes de desigualdade de renda, visto que eleva a demanda por 
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trabalho qualificado com os aumentos de sofisticação produtiva, o que beneficia os trabalhadores de 

maior capacitação na adaptação aos novos ofícios (CHU e HOANG, 2020; LEE e VU, 2019).  

Este trabalho tem o objetivo de contribuir na elucidação de como a complexidade econômica se 

relaciona com a desigualdade de renda, por meio do estudo de como os principais indicadores de 

complexidade disponíveis se associam com uma diversidade de métricas de desigualdade de renda. 

METODOLOGIA: 

 Neste trabalho, em um primeiro momento, foi realizado um mapeamento dos principais 

índices de complexidade econômica já propostos na academia, destacando suas principais 

características, bem como suas particularidades através da pesquisa bibliográfica. 

Posteriormente, fez-se uma coleta de dados desses indicadores em conjunto com métricas de 

desigualdade de renda a nível de países, visando a compreensão de como estes se relacionam 

com a utilização de instrumentos estatísticos. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

ECI(Economic Complexity Index) 

O Economic Complexity Index ou ECI é atualmente o índice mais difundido na literatura de 

complexidade econômica. Esta métrica idealizada proposto por Hidalgo e Hausmann (2009) pode ser 

estimada utilizando o chamado Método das Reflexões, a qual emprega dados do comércio internacional 

para trazer informações relevantes acerca da presença de capacidades em uma determinada região. A 

estimação deste índice se dá pela utilização dos conceitos de diversidade (kc,0) de um país a qual se 

refere a quantidade de bens que este tem capacidade de fabricar, além da ubiquidade (kp,0) de um 

produto que representa o número de países aptos a produzi-lo. Em síntese é a utilização recorrente da 

diversidade (kc,0) para corrigir a ubiquidade (kp,0) e vice-versa que converge ao índice após um 

determinado número de iterações (HAUSMANN et al, 2013). 

Economic Fitness e Universal Economic Fitness 

Outro índice relevante é o índice F ou Economic Fitness, apresentado por Tacchella et al.(2012). 

Inicialmente é possível afirmar que sua estimação é bastante semelhante à do ECI, visto que utiliza a 

iteração de equações envolvendo as variáveis Fc , a qual refere-se ao fitness de um dado país e a 

complexidade ou sofisticação Qp de um produto, buscando os valores dos pontos fixos do sistema 

resultante. A particularidade deste índice está na introdução de um fator no denominador presente na 

estimação da complexidade Qp, a qual faz com que países de alta complexidade contribuam menos para 

o cálculo de Qp frente a países menos complexos o que possibilita um ranqueamento de países mais 

consistente, corrigindo os problemas de linearidade e média presentes no ECI, que favorecem países 

cuja produção é marcada por bens associados a dotação de fatores (PIETRONERO et al., 2019). 

Mais adiante este mesmo algoritmo seria aplicado por Zaccaria et al. (2018) a um conjunto de 

dados mais amplo, a qual inclui também os serviços transacionados. Esta aplicação recebeu o nome de 

Universal Economic Fitness ou UEF, a qual foi alcançado por meio da união entre os dados do UN-

COMTRADE, já tradicionalmente empregados no campo da complexidade econômica, com dados de 

serviços oriundos do banco de dados do Balanço de Pagamento do FMI (BPM6). A inserção dos serviços 

na análise possui impacto relevante, com mudanças consideráveis no ranqueamento dos países pela 

complexidade econômica, em que cabe destacar o ganho de posições da Suiça, da Irlanda e da 

Cingapura. 
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GENEPY 

O GENEPY ou GENeralised Economic comPlexitY index, cuja sigla faz referência a um destilado 

italiano, é um índice de complexidade econômica recentemente proposto por Sciarra et al. (2020) e que 

é estimado por meio de métodos da álgebra linear em redes bipartidas a fim de combinar os aspectos 

positivos do Método das Reflexões e do algoritmo do Economic Fitness em uma única métrica. Embora 

ainda não existam muitos estudos empíricos explorando o GENEPY, a tese de Saraceno (2020) já o 

empregou na modelagem do PIB, com resultados significativos.  

Mais adiante, esses indicadores de complexidade econômica foram pareados com métricas de 

desigualdade de renda diversas, visando uma melhor compreensão desta relação. Entre as medidas 

selecionadas, destacam-se o Índice de Gini, a qual é obtido por meio da diferença entre as áreas sob a 

reta que representaria uma distribuição de renda hipotética com completa equidade e a curva de Lorenz, 

a qual remete a distribuição que de fato acontece e o índice de Palma, estimado através da divisão entre 

a parcela da renda capturada pelos 10% mais e a dos 40% mais pobres (COBHAM e SUMNER, 2016). 

Além dessas, vale ressaltar o índice proposto por Theil, formulado com base na teoria da informação e 

o índice de Atkinson, baseado em uma medida de bem-estar social derivada da microeconomia clássica 

(HOFFMAN, 1991). 

Em um primeiro momento utilizando-se de estatística descritiva observa-se como estas métricas 

se relacionam entre si. Os dados utilizados na análise foram extraídos de diversas bases de dados, nos 

quais o ECI foi coletado no Atlas da Complexidade da equipe do Growth Lab da Universidade de Harvard, 

o GENEPY foi obtido junto ao artigo de Sciarra et al. (2020) e os índices Economic Fitness e Universal 

Economic Fitness foram extraídos da base de dados do Banco Mundial. Ademais as métricas de 

desigualdade foram extraídas das bases de dados do Banco Mundial e da Universidade das Nações 

Unidas. No Gráfico 1, temos uma representação de como se dá a correlação das medidas e na Tabela 

1, a demonstração de um simples modelo com dados em painel utilizando-se do ECI e o índice de GINI. 

Gráfico  1 – Correlação entre Métricas de Desigualdade de Renda e Índices de Complexidade Econômica 
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Conforme o Gráfico 1, A e GE representam os índices de Atkinson e Theil respectivamente, em 

que GE faz referência a Generalized Entropy, que é a família de índices em que o índice de Theil está 

inserido. Para os índices de Theil o parâmetro numérico representa a sensibilidade da métrica a 

variações em determinadas porções da distribuição, sendo o GE(0) também conhecido como Theil-T 

mais sensível a variações na parte inferior da distribuição e o GE(1) ou Theil-L mais suscetível a 

variações na parte superior (NERI, s.d). Já no índice de Atkinson o parâmetro numérico delimita o quão 

sensível o índice é a desigualdade (HOFFMANN,1994). Genericamente, observamos uma correlação 

negativa entre os índices de complexidade econômica e de desigualdade de renda, com destaque para 

o GENEPY e o ECI. Isso significaria dizer que há uma associação entre níveis crescentes de 

complexidade econômica com distribuições de renda mais igualitárias.  

Tabela 1 – GINI em função do ECI, utilizando-se dados em painel e MQO 

 Variável Dependente: 

 GINI 

 MQO 
Efeitos 
Fixos 

 (1) (2) 

ECI -5.322*** 2.991*** 
 (0.221) (0.496) 

Intercepto 40.345***  

 (0.222)  

Observações 1,720 1,720 

R2 0.252 0.022 

R2 ajustado 0.252 -0.059 

Erro padrão dos resíduos 8.259 (gl = 1718)  

Estatística F 579.637*** (gl = 1; 1718) 36.344*** (gl = 1; 1587) 

Observação: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01 

CONCLUSÕES: 
 Em um primeiro momento, o aumento da complexidade econômica parece estar correlacionado com 

estruturas de distribuição de renda gradativamente mais equitativas, contudo, ao controlarmos a heterogeneidade 

individual de cada país com o uso de um modelo efeitos fixos para tratar dados em painel já encontramos um 

resultado oposto. Isto é um indicativo de que ao menos em alguns casos específicos incrementos na complexidade 

podem ser prejudiciais para a distribuição de renda. Ademais, visando compreender melhor esta relação seria 

indispensável a estimação de um modelo mais robusto, com a inclusão de instrumentos para controlar demais 

fatores relevantes. 
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