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Resumo: o objetivo do presente trabalho é analisar a distribuição espacial das exportações brasileiras 

de manufaturados por microrregiões e por intensidade tecnológica. O período de análise é de 1997 a 

2014. Em termos metodológicos, dividiu-se as exportações microrregionais em: alta, média e baixa 

tecnologia; se construiu um índice de concentração das exportações; e por fim, se realizou uma análise 

exploratória de dados espaciais. Evidenciou-se a existência de clusters de exportação para os três 

tipos de produtos, sendo que no caso das exportações de produtos de baixa e média tecnologia os 

clusters estão dispersos pelo Brasil, ao passo que na exportação de produtos de alta tecnologia os 

clusters estão concentrados na região sudeste. 
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Abstract: The objective of this study is to analyze the spatial distribution of Brazilian exports of 

manufactured by micro and technological intensity. The period of analysis is from 1997 to 2014. In 

terms of methodology, the micro-regional exports were divided in: high, medium and low-tech; It 

was constructed an index of export concentration; and finally held an exploratory spatial data analysis. 

It revealed the existence of export clusters for the three types of products, and in the case of exports 

of low products and medium-technology clusters are scattered throughout Brazil, while the export of 

high-tech products clusters are concentrated in the southeast. 

 

Keywords: Concentration; Exports; Technology. 

 

JEL Classification: R12 

 

 

 

 

Área 3 – Economia Regional e Urbana 
 

                                                           
1 Artigo parte do projeto “O Efeito das exportações no crescimento econômico das microrregiões no Brasil: uma análise 

espacial com dados em painel”, financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 
2 Professores do Departamento de Economia da Universidade Estadual de Ponta Grossa; e-mails: 

alexsscarmo@hotmail.com; apelinski@gmail.com; alyssonstege@gmail.com. 

mailto:alexsscarmo@hotmail.com
mailto:apelinski@gmail.com


1 INTRODUÇÃO 

 

O papel da exportação no crescimento econômico vem sendo discutido por muitos trabalhos. 

Em geral, a constatação é de que uma estratégia de crescimento orientada pela exportação institui 

maior eficiência e competitividade à economia, melhorando sua perspectiva de crescimento 

econômico. Autores, como Mccombie e Thirlwall (1994), apresentam a demanda externa como 

principal indutor da dinâmica econômica; no entanto, outros, como Araújo e Lima (2007), 

desagregam essas exportações, inferindo que a intensidade dessa demanda é dependente da 

composição da pauta exportadora, dando destaque para os bens mais intensivos em tecnologia.  

Essa diferenciação de efeitos dos produtos exportados é resultado direto da elasticidade-

renda da demanda das exportações e das externalidades propiciadas principalmente pelo processo de 

aprendizado, as quais são mais intensas para os bens com maior conteúdo tecnológico (DOSI et al, 

1990; ARAÚJO; LIMA, 2007). Ademais, outras abordagens têm como hipótese de que a exportação 

de indústrias mais intensivas em tecnologia possui um maior potencial de produtividade e spillovers 

do que de indústrias menos intensivas em tecnologia (CRESPO-CUARESMA; WÖRZ, 2003). 

Assim, vários trabalhos encontrados na literatura apontam que as exportações são 

importantes para o crescimento econômico de um país e, ainda, que a pauta de exportação também 

deve ser considerada, tendo em vista que a forma com que a mesma é composta terá resultado distinto 

no processo de crescimento. No caso do Brasil, alguns trabalhos empíricos evidenciam esse efeito 

diferenciado da inserção externa sobre o crescimento econômico, mostrando que a especialização é 

um importante fator para o dinamismo da economia (como GALLIMBERTI, 2008; CARMO et al, 

2012; GOUVÊA, 2010).  

No âmbito regional, autores da Nova Geografia Econômica enfatizam a importância de se 

compreender o funcionamento da economia internacional por meio das particularidades de cada 

nação, de se entender a especialização da produção entre as partes de um mesmo território. Conforme 

Krugman (1991), no espaço regional existem forças centrípetas que induzem a formação de 

aglomerados produtivos, tornando-se espaços privilegiados, com uma capacidade superior de gerar 

riquezas, apresentando oportunidades de ampliar as economias de escala e a eficiência produtiva. 

Nesta abordagem, a competitividade nacional passa pela eficiência das concentrações 

geográficas formadas ao longo do território nacional. Por isso, analisar a distribuição espacial desses 

aglomerados produtivos é imprescindível para elevar a competitividade de todo o país. Mais do que 

isso, a hipótese que se tem é de que nestas concentrações geográficas a atividade produtiva apresenta 

uma eficiência superior, tendo maiores oportunidades de inserção internacional. Assim, compreender 

a distribuição espacial das regiões exportadoras torna-se ainda mais relevante. 

Considerando o exposto, o objetivo deste trabalho é analisar a distribuição espacial das 

exportações brasileiras de manufaturados por microrregiões e por intensidade tecnológica entre 1997 

e 2014. Em termos metodológicos, dividiu-se as exportações microrregionais em: alta, média e baixa 

tecnologia; se construiu um índice de concentração das exportações; e por fim, se realizou uma análise 

exploratória de dados espaciais. 

Para isso, conta com cinco seções, incluindo esta. Na segunda é apresentado os aspectos 

teóricos acera das aglomerações espaciais, seguindo da metodologia. Na quarta seção tem-se a 

distribuição das exportações e dos aglomerados exportadores, findando com as considerações finais. 

 

2 ASPECTOS TEÓRICOS ACERCA DAS AGLOMERAÇÕES ESPACIAIS 

 

Diferentes teorias procuram explicar o padrão de especialização regional. Algumas partem da 

teoria das vantagens comparativas de Ricardo (1821), na qual a especialização, com a consequente 

exportação, decorre da abundância dos fatores de produção existentes.   

Ao se especializar, a região induz a migração de capital e de mão de obra, formando um 

processo cumulativo, de forma que a demanda externa passa a ter um efeito dominante sobre o 

crescimento econômico da região. É neste contexto que se apresenta a teoria da base exportadora, na 

qual North (1955) destaca as exportações como sendo o motor do crescimento econômico. Sua ação 



se dá por meio de efeitos multiplicadores e todas as demais atividades econômicas não voltadas à 

exportação, especialmente as de comércio e serviços, são induzidas pela expansão dos setores 

exportadores, num efeito circular. 

 Esse processo de inserção externa reflete a vantagem comparativa que se tem no 

desenvolvimento de um produto, gerando economias externas para a região, estimulando, por sua 

vez, a própria competitividade dos bens exportados. Essencialmente, duas são as vias desses efeitos 

multiplicadores (SOUZA, 2012): o efeito renda e os efeitos de encadeamento para trás e para frente 

do processo produtivo. Além da demanda de insumos pela indústria, agricultura e setor terciário, a 

base de exportação também origina atividades secundárias de processamento. Concomitantemente, 

resultam-se efeitos sobre a demanda final em função do crescimento da renda e do emprego, 

impactando na produção para a demanda interna.  

Outra abordagem que defende a exportação como sendo o motor do processo de crescimento 

econômico, é a kaldoriana. Nela, o dinamismo econômico estaria diretamente relacionado com a 

especialização, especialmente de produtos da indústria (KALDOR, 1970). A hipótese é de que, por 

conta do rendimento de escala crescente, as regiões especializadas nas atividades industriais crescem 

num ritmo mais acelerado do que as especializadas em outras atividades.  

Argumenta-se que o aumento da produtividade depende especialmente da taxa de alteração 

do progresso técnico. Ao mesmo tempo, uma elevação da produtividade pode elevar o progresso 

técnico através dos investimentos efetuados em novas fábricas e equipamentos, os quais dependem, 

em parte, do crescimento do produto, o qual é determinado pelo crescimento do setor de exportação. 

É neste ponto que o processo de causação circular ocorre: como o crescimento da produtividade 

determina a competitividade e a inserção externa dos produtos de uma região, consequentemente 

inflama ainda mais o crescimento da produção, afetando a produtividade, reforçando a sua 

competitividade (DIXON; THIRWALL, 1975).  

Com isso, o ciclo continua indefinidamente, levando a um crescimento cumulativo. Portanto, 

as exportações apresentam um papel essencial na determinação do dinamismo econômico e nas 

disparidades do crescimento regional (KRUGMAN, 1979). Ora, a inserção internacional amplia 

diretamente o mercado de uma região e permite a exploração de economias de escala, expandindo, 

por seus diferentes efeitos multiplicadores, as aglomerações regionais. 

Em trabalhos mais recentes, Krugman (1991) procura explicar a especialização da produção 

não apenas no âmbito da divisão global das economias, mas também a especialização de produção 

entre partes de um mesmo território. O autor inicia criticando a simplificação da economia tradicional, 

a qual dá pouca ênfase à localização dos fatores de produção no espaço, principalmente nas teorias 

de comércio internacional. Destaca que uma das melhores formas de compreender o funcionamento 

da economia internacional é analisar as particularidades de cada nação.  

Surge a partir daí uma nova corrente de pesquisa, denominada de “Nova Geografia 

Econômica”. Nela se busca identificar as aglomerações econômicas no espaço geográfico (FUJITA; 

KRUGMAN, 2004), em que essa concentração geográfica refletirá a influência de algum tipo de 

rendimento crescente. 

Basicamente, as interações dos rendimentos crescentes, dos custos de transportes e da 

demanda, promovem o surgimento de uma concentração geográfica. Nos argumentos de Krugman 

(1991), se as economias de escalas são suficientemente grandes, cada fabricante preferirá abastecer o 

mercado nacional de uma única localização, a qual será escolhida no ponto que minimizar os custos 

de transportes, estando próximo da maior demanda possível. Ao mesmo tempo, a própria demanda 

local será grande onde a maioria das fábricas se instalarem.  

Portanto, existe um processo circular cumulativo em prol da existência de concentrações 

geográficas: os fabricantes buscam localizar-se onde o mercado é abrangente, e o mercado será maior 

no lugar em que estão os empresários. Um ponto importante refere-se à importância de uma rede de 

transporte adequada, a qual contribuiu diretamente nesta dinâmica e na própria formação dos 

aglomerados. 

As razões citadas por Mashall (1921) e corroboradas por Krugman (1991) para explicar a 

localização das atividades industriais, responsáveis especialmente por aqueles rendimentos 



crescentes, seriam: 1) a criação de um mercado conjunto de trabalhadores qualificados, que beneficia 

tanto os trabalhadores como também as próprias empresas; 2) concentração maior de uma variedade 

de fatores, a um custo inferior, e; 3) possibilidade de “osmose tecnológica” ou spillovers tecnológicos. 

No caso do mercado de trabalho, ofertar mão de obra num aglomerado produtivo diminuiu o 

risco do desemprego, por existirem outras opções de empresas para alocar a força de trabalho. No 

âmbito dos empresários, caso seja necessário elevar a contratação de mão de obra para aumentar a 

produção, torna-se mais fácil adquiri-la, por estar concentrada neste espaço. Para ambos, a flutuação 

do mercado de trabalho será menor, tanto em termos de oportunidade de emprego para o trabalhador, 

como também de oscilação salarial para o empresário. Além disso, no caso deste último, além de ter 

esse benefício, a mão de obra mais qualificada fica disponível para todas as empresas, adquirindo-a 

de maneira mais fácil do que se estivesse localizado isoladamente numa região. 

 A segunda razão para se produzir uma concentração das atividades produtivas está na oferta 

de fatores e serviços intermediários. Conforme Krugman argumenta (1991), uma indústria 

concentrada pode permitir a existência de um maior número de provedores locais especializados. Os 

provedores existentes tendem a ser mais eficientes e mais diversificados por terem um mercado maior, 

trabalhando com economia de escala. Ademais, ser produtor de bens/serviços intermediários num 

aglomerado eleva a chance de atender a novas firmas que potencialmente se instalarão neste espaço. 

Assim, tem uma maior probabilidade de se ampliar seu mercado do que se estivesse localizada 

geograficamente isolado. 

Por fim, a “osmose tecnológica” ocorre entre as empresas que estão localizadas próximas. Os 

fluxos de conhecimentos podem acontecer no espaço concentrado, contudo, são invisíveis e difíceis 

de serem mensurados. Krugman (1991), sem deixar de enfatizar a importância dos processos de 

“osmose tecnológica” na concentração de alguns setores, chama a atenção para o fato de que, apesar 

da notoriedade alcançada pelos parques tecnológicos americanos, muitas das industriais concentradas 

nos Estados Unidos não necessariamente pertenciam ao setor de alta tecnologia, indicando a 

existência de outras forças, que não somente a tecnologia, como fomentadoras da concentração. 

Sumarizando, as forças centrípetas da concentração geográfica resumem-se em: ligações para 

frente e para trás das atividades produtivas (fatores/serviços produtivos), mercados de trabalho densos 

e especializados, spillovers de conhecimento (FUJITA; KRUGMAN, 2004). O que se percebe é que 

as aglomerações se tornam espaços privilegiados, com uma capacidade superior de gerar riqueza do 

que se as atividades produtivas estivessem dispersas, essencialmente por apresentarem mais 

oportunidades de ampliar as economias de escala.  

Ademais, existe uma causação circular cumulativa entre essas economias de escala e as 

aglomerações. Por exemplo, Berger (2008) destaca que no modelo Dixit-Stiglitz os aumentos das 

economias de escala dependem do aumento do mercado de trabalho, o qual decorre do aumento dos 

salários, que, por sua vez, depende do aumento das economias de escala. Ou seja, tem-se um fluxo 

circular que, uma vez iniciado, tende a cada vez mais gerar benefícios para a região. 

Finalizando, Krugman (2008) destaca que se os benefícios das economias de escala de uma 

região superarem os custos de transporte das exportações, bem como todos os efeitos negativos da 

parcela da população que não migrou para esse local, então, eleva-se a chance de se ter concentração 

espacial da atividade produtiva nesta região.  

 

3 METODOLOGIA 

 

3.1 Base de dados 

 

Os dados utilizados no presente trabalho são as exportações das microrregiões3 brasileiras 

compreendidas no intervalo de 1997 a 2014, obtidas junto ao sitio da Aliceweb. Seguindo a taxonomia 

proposta por Carmo, Higachi e Raiher (2012), as exportações foram desagregadas por níveis 

tecnológicos, em produtos manufaturados de: alta tecnologia (AT), média tecnologia (MT) e baixa 

tecnologia (BT). 

                                                           
3 Originalmente os dados são dos municípios e, posteriormente, foram agregados por microrregiões. 



Após a desagregação das exportações das microrregiões, os valores serão utilizados para o 

cálculo de um Índice de Concentração das Exportações (ICE). A mensuração desse índice coaduna 

com a visão de Betarelli Jr e Almeida (2009), os quais apontam que a utilização de variáveis absolutas, 

ou extensivas, pode ocasionar interpretações imprecisas dos resultados, tendo em vista que essas 

variáveis estão correlacionadas com o tamanho da área ou com o tamanho da população da 

microrregião. Assim, os autores sugerem que a análise de alguma variável espacial seja realizada com 

variáveis intensivas (ou relativas), pois fornecem resultados mais precisos acerca da distribuição 

espacial.  

Levando isso consideração, a presente pesquisa avaliará a distribuição espacial das 

exportações do Brasil entre as suas microrregiões por meio de um Índice de Concentração das 

Exportações (ICE), o qual é derivado trabalho de Crocco et al. (2006). Destaca-se que, originalmente, 

tal índice foi desenvolvido para identificar arranjos produtivos locais, de forma que a variável 

principal em análise era o emprego industrial. Já no presente estudo inova-se, pois, adapta-se essa 

metodologia para identificar a dispersão espacial das exportações brasileiras entre suas microrregiões. 

 

3.2 Índice de concentração das exportações (ICE) 

 

Como já fora adiantado na subseção anterior, para identificar as aglomerações espaciais das 

exportações brasileiras será realizada uma adaptação da metodologia proposta por Crocco et al. 

(2006). Originalmente, essa metodologia foi desenvolvida para identificar a presença de arranjos 

produtivos locais, em que a variável em análise era o emprego industrial. Nesse caso, os autores 

desenvolveram um índice de concentração que era composto por uma combinação linear de outros 

três índices: Quociente Locacional (QL), Hirschman-Herfindahl (HH) e Participação Relativa (PR); 

em que os pesos de cada um desses índices, no índice de concentração, são estimados por meio da 

técnica da análise multivariada (análise de componentes principais). 

A ideia proposta no presente trabalho é adaptar o índice de concentração desenvolvido em 

Crocco et al. (2006), em que a variável aqui utilizada serão as exportações microrregionais 

desagregadas por níveis tecnológicos. Assim, seguindo a mesma estratégia de Crocco et al. (2006), 

primeiramente, mensuram-se os três índices de concentração das exportações (Quociente Locacional 

- QL, Hirschman-Herfindahl - HH e Participação Relativa - PR) e, posteriormente, estimam-se os 

pesos de cada um desses índices por meio da técnica de componentes principais. Por fim, esses pesos 

serão usados para mensurar o índice de concentração das exportações dos produtos de alta, média e 

baixa tecnologia. 

Para deixar mais clara a exposição da metodologia, as variáveis que serão utilizadas para a 

mensuração dos três índices de concentração serão: 𝑋𝑖
𝑘, que corresponde a exportação da 

microrregião i do produto k; 𝑋𝑖 que denota a exportação total da microrregião i; 𝑋𝑘 que é a exportação 

brasileira do produto k; e 𝑋 que é a exportação total do Brasil. O índice k se refere ao tipo de produto 

exportado, sendo: BT = baixa tecnologia; MT = média tecnologia, AT = alta tecnologia.  

No tocante aos índices de concentração, o primeiro deles a ser calculado será o Quociente 

Locacional (QL), assim definido: 

 

QLi
k =

Xi
k

Xi
⁄

Xk
X⁄

 (1) 

O segundo índice de concentração a ser mensurado corresponde a uma modificação do índice 

de Hirschman-Herfindahl (HHm): 

HHmi
k = (

Xi
k

Xk
) − (

Xi
X
) (2) 



Por fim, o terceiro índice que irá compor o índice de concentração das exportações será a 

Participação Relativa (PR): 

PRi
k =

Xi
k

Xk
 (3) 

A combinação linear dos três índices anteriormente descritos (QL, HHm, PR), os quais 

devem ser normalizados, resultará em um Índice de Concentração das Exportações (ICEi
k), em relação 

do produto k, para a microrregião i, isto é:  

ICEi
k = θ1

kQLi
k + θ2

kHHmi
k + θ3

kPRi
k (4) 

Os parâmetros θ1
k, θ2

k, θ3
k serão, respectivamente, os pesos dos índices QL, HHm e PR na 

composição do ICEi
k dos produtos de baixa (BT), média (MT) e alta tecnologia (AT). Como dito 

anteriormente, os pesos serão mensurados por meio da técnica da análise de componentes principais, 

seguindo os procedimentos mostrados nas Tabelas 1-3. A Tabela 1 reporta os autovalores ou a 

variância (e sua acumulação) dos três componentes principais. 
 

Tabela 1 – Variância explicada pelos componentes principais. 

Componente 
Variância explicada pelo 

componente 
Variância explicada total 

1 β1 β1 

2 β2 β1 + β2 

3 β3 β1 + β2 + β3(= 100%) 
Fonte: Crocco et al. (2006). 

 

A Tabela 2, por sua vez, reporta a matriz de coeficientes ou os autovalores da matriz de 

correlação. Nessa tabela é possível mensurar a participação relativa de cada um dos indicadores em 

cada um dos componentes. 

 

Tabela 2 – Autovetores da matriz de correlação.  

Índice Componente 1 Componente 2 Componente 3 

QLi
k α11 α12 α13 

HHi
k α21 α22 α23 

PRi
k α31 α32 α33 

Soma |α11| + |α21| + |α31| = C1 |α12| + |α22| + |α32| = C2 |α13| + |α23| + |α33| = C3 

Fonte: Crocco et al. (2006).  

 

 

A combinação dos valores da Tabela 1 com os da Tabela 2 resulta na participação relativa 

dos índices em cada componente (Tabela 3). 

 

Tabela 3 – Participação relativa dos índices em cada componente 

Índice Componente 1 Componente 2 Componente 3 

QLi
k α11

′ =
α11
C1

 α12
′ =

α12
C2

 α13
′ =

α13
C3

 

HHi
k α21

′ =
α21
C1

 α22
′ =

α22
C2

 α23
′ =

α23
C3

 

PRi
k α31

′ =
α31
C1

 α32
′ =

α32
C2

 α33
′ =

α33
C3

 

Fonte: Crocco et al. (2006).  



Assim, como os α𝑖𝑗
′  da Tabela 3 representam a participação de cada variável dentro de cada 

componente, e os autovalores (𝛽𝑖) (Tabela 1) fornecem a variância, o peso de cada índice (QL, HHm 

e PR) no ICE será a soma do produto dos α𝑖𝑗
′  pelos 𝛽𝑖, ou seja: 

 

θ1 = α11
′ β1 + α12

′ β2 + α13
′ β3 (5) 

 

θ2 = α21
′ β1 + α22

′ β2 + α23
′ β3 (6) 

 

θ3 = α31
′ β1 + α32

′ β2 + α33
′ β3 (7) 

 

Para a aplicação do índice realizou-se o seguinte procedimento: primeiramente, para facilitar 

a análise dos dados, se mensurou os índices QL, HHm e PR para todos os anos de 1997 a 2014. 

Posteriormente, para cada um desses índices, se calculou médias trienais para os períodos de 

1997/1999 e 2012/2014. Por fim, de posse dessas médias trienais, se estimou os pesos dos índices 

QL, HHm e PR na composição do índice de concentração das exportações (ICE)4. Os pesos 

calculados estão reportados na Tabela 4.   

 
Tabela 4 – Participação dos índices QL, HHm e PR na composição do Índice de 

Concentração das Exportações Normalizado (ICEN) 

Índice Período 
Peso (em %) 

QL HHm PR 

ICEBT 
1997/1999 33,2 33,7 33,1 

2012/2014 32,8 34,1 33,2 

ICEMT 
1997/1999 31,8 34,5 33,7 

2012/2014 31,6 34,4 34,0 

ICEAT 
1997/1999 30,5 34,6 34,9 

2012/2014 30,5 34,7 34,8 

Fonte: Estimação dos autores com os dados da pesquisa, por meio do software SPSS.  

Nota: BT = Baixa tecnologia, MT = Média tecnologia, AT = alta tecnologia. 

 

 

Nota-se, na Tabela 4, que a utilização de metodologia de Crocco et al. (2006) fornece maior 

acurácia no cálculo do índice ICE do que apenas utilizar a média simples dos índices QL, HHm e PR. 

Isso porque os pesos são diferentes de 1/3, sobretudo, para os produtos de alta tecnologia. 
 

3.3 Análise exploratória de dados espaciais 

 

No presente trabalho, a análise da distribuição espacial do Índice de Concentração das 

Exportações (ICE) será realizada por meio das técnicas da Análise Exploratória de Dados Espaciais 

(AEDE). A AEDE tem como objetivo descrever a distribuição espacial do ICE entre as microrregiões 

brasileiras, os padrões de associação espacial e a identificação de diferentes regimes espaciais. Assim, 

para a implementação da AEDE, serão utilizadas as seguintes técnicas: testes de autocorrelação 

espacial global e local e a apresentação de mapas de clusters do tipo LISA. 

Para se implementar a AEDE se faz necessário a adoção de uma matriz de ponderação 

espacial (W). Conforme Almeida (2012, p. 76), esta é uma matriz quadrada de ordem n por n, cujos 

elementos denotam o grau de conexão espacial entre as microrregiões em análise, seguindo algum 

critério de proximidade. No presente estudo, o critério de proximidade será baseado no vizinho mais 

próximo, em que serão utilizados 5, 10, 15 e 20 vizinhos.   

 

                                                           
4 Para o cálculo dos pesos foi utilizado o software SPSS. 



3.3.1 Autocorrelação espacial global 

 

A autocorrelação espacial global permite identificar se a distribuição espacial do índice de 

concentração das exportações (ICE), entre as microrregiões, ocorre de forma aleatória ou não. Caso 

a distribuição espacial seja considerada aleatória, significa que as exportações de uma microrregião 

não dependem das exportações das microrregiões vizinhas. Destaca-se que essa análise será feita 

mediante a aplicação da estatística I de Moran (1948), a qual é definida da seguinte forma: 

 

I =
n

S0

z′Wz

z′z
 (8) 

 

Em que n denota o número de microrregiões; z corresponde ao valor das exportações das 

microrregiões (padronizada); Wz representa os valores médios das exportações das microrregiões 

padronizadas nos vizinhos, definidos conforme a matriz de ponderação espacial adotada (W); S0 é o 

somatório de todos os elementos da matriz de ponderação espacial (W). 

A hipótese nula a ser testada é a de que a distribuição espacial do índice de concentração das 

exportações (ICE) é aleatória. O valor esperado do teste é -[1/(n-1)]. Caso exista aleatoriedade na 

distribuição espacial do ICE, a estatística I de Moran deve ser igual ao seu valor esperado, conforme 

o nível de significância adotado; caso contrário, se rejeita a hipótese nula. Um valor de I maior do 

que o seu valor esperado, indica uma autocorrelação espacial positiva, e um valor de I abaixo do seu 

valor esperado, corresponde a uma autocorrelação espacial negativa5. 

 

3.3.2 Diagrama de dispersão de Moran 

 

Outra forma de analisar a aleatoriedade da distribuição espacial do Índice de Concentração 

das Exportações (ICE) é por meio do diagrama de dispersão de Moran. Este diagrama possui a 

defasagem espacial do índice ICE (Wz) no eixo vertical e o valor do índice ICE no eixo horizontal 

(z), sendo que ambas as variáveis, Wz e z, estão padronizadas, de forma que as médias e as variâncias 

serão iguais a 0 e 1, respectivamente. 

Almeida (2012, p. 109) afirma que o diagrama de Moran é representado por meio de um 

gráfico de dispersão, em que os pontos neste gráfico representam as 558 microrregiões brasileiras. A 

partir da relação existente entre Wz e z, definidos anteriormente, estima-se uma reta de regressão por 

meio do método de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO):  

 

Wz = α + βz + ɛ (9) 

 

Nesse caso, α representa a constante da regressão; β é o coeficiente angular; e ɛ é o termo de 

erro aleatório. Caso o β estimado seja estatisticamente diferente de zero, de acordo com o nível de 

significância adotado, rejeita-se a hipótese nula de aleatoriedade na distribuição especial do índice 

ICE. Se isso ocorrer e β for positivo, a autocorrelação espacial será positiva, caso contrário, se β for 

negativo, a autocorrelação espacial é negativa.    

Além disso, o diagrama de dispersão de Moran permite, ainda, uma análise mais acurada 

sobre o grau de associação linear espacial, o qual está dividido em quatro quadrantes: Alto-Alto (AA), 

Baixo-Baixo (BB), Alto-Baixo (AB) e Baixo-Alto (BA). As microrregiões pertencentes aos 

quadrantes AA e BB apresentam clusters de valores similares, isto é, esses valores indicam que as 

microrregiões com altos (baixos) índices ICE estão rodeados por microrregiões que também 

apresentam altos (baixos) índices ICE. Por outro lado, os municípios inclusos nos quadrantes AB e 

                                                           
5 Uma autocorrelação espacial positiva ocorrerá se uma microrregião exportadora estiver rodeada por microrregiões 

também exportadoras, ou quando uma microrregião não exportadora estiver rodeada por microrregiões também não 

exportadoras. Já a autocorrelação espacial negativa ocorrerá quando uma microrregião exportadora estiver rodeada por 

microrregiões não exportadoras, ou quando uma microrregião não exportadora estiver rodeada por microrregiões 

exportadoras.    



BA possuem clusters de valores dissimilares, ou seja, esses valores indicam que algumas 

microrregiões que possuem índices ICE altos (baixos) estão rodeados por microrregiões que têm 

índices ICE baixos (altos). 

 

3.3.3 Autocorrelação espacial local 

 

Além da autocorrelação global também será realizada uma análise sobre a existência de 

possíveis autocorrelações locais para a distribuição espacial do índice ICE. Por meio da 

autocorrelação local é possível obter um indicador para cada microrregião em análise e, com isso, é 

possível identificar a presença de clusters (agrupamentos de valores similares) ou de regimes 

espaciais. Isto é, com os indicadores de autocorrelação local é possível identificar padrões de 

associação espacial que não são possíveis de serem observados na análise da autocorrelação global.   

A autocorrelação espacial local será testada por meio da estatística I de Moran local, a qual 

é formalizada da seguinte forma: 

 

Ii = zi∑wijzj

J

j=1

 (10) 

 

 Onde zi corresponde o valor das exportações da microrregião i padronizada; wij denota o 

elemento da matriz de ponderação espacial (W) e zj corresponde o valor das exportações da 

microrregião j padronizada. Assumindo a condição de normalidade, o valor esperado da estatística Ii 

será: E[Ii]= -wi/(n=1). 

Cabe aqui ressaltar que a análise da estatística Ii de Moran local é muito mais complexa do 

que a análise do I de Moran global. Isso porque, na análise local, cada microrregião possuirá a sua 

estatística Ii, obtendo-se, com isso, 558 estatísticas Ii com os seus respectivos níveis de significância. 

Dessa forma, para facilitar a análise deste conjunto de informações, será utilizado o mapa de cluster 

do tipo LISA (Local Indicator of Spatial Association), que exibe apenas as microrregiões que 

possuem o Ii de Moran significativo.     

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

4.1 As microrregiões exportadoras: evolução e distribuição espacial  

 

Uma análise preliminar dos dados de exportação revela que o número de microrregiões 

exportadoras de produtos manufaturados aumentou de forma contínua no período entre 1997 e 2004, 

passando de 389 para 442 microrregiões. Após esse número oscilar no período entre 2005 e 2012, 

voltou a crescer entre 2012 e 2014, findando o período com um total de 442 microrregiões 

exportadoras. Assim, comparando apenas o ano inicial com o ano final do período analisado (1997 e 

2014) se verifica que o número de microrregiões exportadoras de produtos manufaturados teve uma 

elevação de 13,6% (FIGURA 1).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 1 – Número de microrregiões exportadoras de produtos manufaturados – 

Brasil – período 1997/2014. 

 
Fonte: Cálculo dos autores com os dados da Aliceweb. 

 

O aumento do número de microrregiões inseridas no comércio internacional é de suma 

importância relevante, pois demonstra a elevação da competitividade de tais regiões. Além disso, 

significa ampliação de mercado, com injeção de renda, podendo se ter um fenômeno de multiplicação 

dos efeitos internos na dinamização do crescimento econômico.   

Ademais, o aumento no número de microrregiões exportadoras diminuiu um pouco a 

concentração das exportações brasileiras. Comparando o ano inicial (1997) ao ano final (2014) da 

análise, observa-se que as dez maiores microrregiões exportadoras diminuíram as suas participações 

nas exportações totais de produtos manufaturados de 50,1% para 40,2%.  A Tabela 5 informa as dez 

principais microrregiões exportadoras nos anos de 1997 e 2014 e as suas respectivas participações. 

Mas, é importante esclarecer que essas microrregiões não diminuíram seus valores 

exportados, pelo contrário, todas tiveram crescimento desse montante; o que efetivamente se teve foi 

um processo de melhor distribuição das regiões inseridas internacionalmente. Conforme abordado na 

revisão teórica, quando se participa do mercado internacional tem-se uma competitividade superior; 

isso é resultado de uma especialização produtiva que traz ganhos internos importantes para a 

fomentação do crescimento econômico. Ter mais microrregiões nesta situação significa expansão dos 

aglomerados produtivos, e consequentemente uma possibilidade de ampliação dos focos de 

crescimento econômico ao longo do país.  

 

 

Tabela 5 – As dez principais microrregiões exportadoras de produtos manufaturados 

– anos 1997 e 2014. 
Ano: 1997 Ano: 2014 

Microrregião (UF) % Microrregião (UF) % 

São Paulo (SP) 14,6 Rio de Janeiro (RJ) 7,0 

Belo Horizonte (MG) 5,8 São Paulo (SP) 6,0 

São José dos Campos (SP) 4,9 Parauapebas (PA) 4,9 

Rio de Janeiro (RJ) 4,8 Vitória (ES) 3,9 

Vitória (ES) 4,6 Belo Horizonte (MG) 3,8 

Porto Alegre (RS) 4,5 São José dos Campos (SP) 3,7 

Campinas (SP) 3,4 Baía da Ilha Grande (RJ) 3,5 

Curitiba (PR) 2,8 Salvador (BA) 2,8 

Salvador (BA) 2,5 Ouro Preto (MG) 2,3 

Santa Cruz do Sul (RS) 2,3 Campinas (SP) 2,3 

Total 50,1 Total 40,2 

Fonte: Elaborado pelos autores com os dados da Aliceweb. 

 

   Quando os dados das exportações foram desagregados por tipo de produtos exportado 

(Alta tecnologia - AT, Média tecnologia - MT e Baixa tecnologia – BT), verificou-se que, para os 

três tipos de produtos, o número de microrregiões exportadoras aumentou ao longo do tempo. Outra 

observação importante é que esse número é maior no caso dos produtos de baixa intensidade 
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tecnologia, passando de 345 (1997) para 394 (2014). Em seguida, desponta o número de 

microrregiões que exportam produtos de média intensidade tecnológica, o qual passou de 285 (1997) 

para 357 (2014). Por fim, aparece o número de microrregiões exportadoras de produtos de alta 

intensidade tecnológica, que também elevou seus espaços exportadores, de 147 em 1997 para 197 em 

2014 (FIGURA 2).  

 

 

Figura 2 – Número de microrregiões exportadoras – Brasil – período 1997/2014 

– por tipo de produto. 

 
Fonte: Cálculo dos autores com os dados da Aliceweb. 

Nota: AT: Alta tecnologia; MT: Média tecnologia; BT: Baixa tecnologia. 

 

 

Alguns autores, como Araújo e Lima (2007), por exemplo, demonstram o processo mais 

intenso de crescimento econômico quando se exporta produtos de tecnologia superior, especialmente 

pela elasticidade-renda da exportação ser maior e pela geração de externalidades que induzem a 

processos mais intensos de aprendizado, impulsionando os aumentos de produtividade e de 

competitividade internacional. No caso das microrregiões brasileiras, está se elevando o número de 

microrregiões inseridas internacionalmente na produção desses bens. Claro que proporcionalmente 

aos demais segmentos, essa evolução está sendo mais modesta, mas está se ampliando, resultado 

importante para a dinâmica do crescimento interno do país. 

Ademais, é importante salientar que, embora a literatura apresente resultados superiores para 

a dinâmica interna quando a economia se especializa na exportação de bens mais intensos em 

tecnologia, esse aumento de microrregiões especializadas internacionalmente em bens da média-alta 

e da baixa tecnologia também é relevante. Nos argumentos de Krugman (1991) ele deixa claro que 

não necessariamente para se ter os efeitos multiplicadores de uma concentração geográfica, a 

produção precisa ser orientada apenas para os bens de alta tecnologia. Na sua visão, qualquer 

aglomerado produtivo é um espaço privilegiado, com uma capacidade superior de gerar riquezas, 

essencialmente por apresentarem mais oportunidades de ampliar as economias de escala. Ou seja, 

estar especializado, inserido internacionalmente, já é um diferencial para a promoção do crescimento 

econômico. 

Já os mapas ilustrados na Figura 3 reportam as distribuições espaciais das microrregiões 

exportadoras, por tipo de produto, no ano de 2014. Nesses mapas se verifica que as microrregiões 

exportadoras de produtos de baixa e média tecnologia se distribuem ao longo do território brasileiro, 

enquanto que as microrregiões exportadoras de produtos de alta tecnologia estão concentradas, 

principalmente, nas regiões Sudeste e Sul. Juntos, os estados de São Paulo (51), Minas Gerais (26), 

Rio Grande do Sul (25), Paraná (22), Santa Catarina (16) e Rio de Janeiro (14), somam 154, de um 

total de 197, microrregiões exportadoras de produtos de alta tecnologia. 
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Figura 3 – Distribuição espacial das microrregiões exportadoras – Brasil – ano 2014 – 

por tipo de produto. 

(I) Prod. manufaturados (II) Prod. manufaturados de baixa 

tecnologia (BT) 

 
 

(III) Prod. manufaturados de média 

tecnologia (MT) 

(IV) Prod. manufaturados de alta 

tecnologia (AT) 

  
  
Fonte: Elaborado pelos autores com os dados da Aliceweb. 

Nota: Os mapas foram construídos no software GeoDa. Nesse caso, a variável utilizada para a construção 

dos mapas foi uma dicotômica, com valor igual a 1 (um), quando a microrregião exporta determinado 

produto, e valor igual a 0 (zero), em caso contrário. 

 

 

A Tabela 6 mostra a relação das dez principais microrregiões exportadoras de produtos de 

alta tecnologia com as suas respectivas participações. Nessa tabela, evidencia-se que as exportações 

de produtos de alta tecnologia estão altamente concentradas nessas dez microrregiões, não obstante 

as suas participações diminuíram ao longo do tempo, de 83,5% (1997) para 78,2% (2014). Destaca-

se que apesar de algumas trocas de posições, a lista não sofreu grandes alterações ao longo do período 

analisado, apenas as microrregiões de Porto Alegre e Salvador cederam os seus lugares para as 

microrregiões de Montes Claros e Sorocaba. 

 

Tabela 6 - As dez principais microrregiões exportadoras de produtos 

manufaturados de alta tecnologia – anos 1997 e 2014. 
Ano: 1997 Ano: 2014 

Microrregião (UF) % Microrregião (UF) % 

São Paulo (SP) 26,4 São José dos Campos (SP) 38,7 

São José dos Campos (SP) 26,3 Joinville (SC) 7,2 

Campinas (SP) 5,9 Campinas (SP) 6,8 

Guarulhos (SP) 5,8 São Paulo (SP) 5,5 

Rio de Janeiro (RJ) 4,7 Sorocaba (SP) 4,0 

Joinville (SC) 3,9 Rio de Janeiro (RJ) 4,0 

Belo Horizonte (MG) 3,9 Montes Claros (MG) 3,9 

Porto Alegre (RS) 2,6 Belo Horizonte (MG) 3,0 

Salvador (BA) 2,1 Guarulhos (SP) 2,6 

Osasco (SP) 1,8 Osasco (SP) 2,5 

Total 83,5 Total 78,2 

Fonte: Elaborado pelos autores com os dados da Aliceweb. 



4.2 Análise da dependência e heterogeneidade espacial do índice ICE 

 

Nesta subseção será realizada a análise exploratória do índice de concentração das 

exportações (ICE) por meio das técnicas estatísticas descritas na seção anterior (I de Moran global, 

diagrama de dispersão de Moran, I de Moran local, e mapa de clusters do tipo LISA).   

A análise tem início pela análise do I de Moran global, o qual serve para identificar a 

presença de dependência espacial da distribuição do índice ICE. Na tentativa de se obter maior 

robustez nos resultados, para a construção da matriz de defasagem espacial (W), o critério de 

proximidade baseou-se no tipo rainha, torre e do vizinho mais próximo (com 10, 15 e 20 vizinhos). 

Na Tabela 7, independentemente da maneira com que a matriz de defasagem espacial (W) 

foi construída, e do tipo de produto analisado (baixa, média e alta tecnologia), os índices I de Moran 

apresentaram sinais positivos e estatisticamente significativos ao nível de 1%. Dessa forma, 

evidencia-se uma dependência espacial (ou autocorrelação espacial) na distribuição do Índice de 

Concentração das Exportações (ICE). Além disso, como os índices são positivos, as autocorrelações 

são positivas; em outras palavras, microrregiões com altos (baixos) índices ICE estão rodeadas por 

microrregiões com altos (baixos) índices ICE. 
 

 

Tabela 7 – I de Moran global da variável ICE – períodos de 1997/1999 e 2012/2014.  

Variável Período 
Critério de proximidade 

Torre Rainha 10 vizinhos 15 vizinhos 20 vizinhos 

ICEBT 
1997/1999 0,2560* 0,2567* 0,2090* 0,1930* 0,1788* 

2012/2014 0,2183* 0,2118* 0,1741* 0,1533* 0,1484* 

ICEMT 
1997/1999 0,2712* 0,2707* 0,2442* 0,2252* 0,2118* 

2012/2014 0,2789* 0,2766* 0,2109* 0,1881* 0,1743* 

ICEAT 
1997/1999 0,1858* 0,1860* 0,1797* 0,1622* 0,1541* 

2012/2014 0,1679* 0,1680* 0,1532* 0,1399* 0,1310* 

Fonte: Estimações dos autores com os dados da pesquisa, por meio do software GeoDa. 

Nota: * significativo ao nível de 1%, após 999 permutações; BT = Baixa tecnologia, MT = Média 

tecnologia, AT = alta tecnologia. 

 

 

 

Ainda com relação aos dados da Tabela 7, outra informação interessante a ser observada diz 

respeito à magnitude do I de Moran. Nesse caso, nota-se que o mesmo é maior quando se utiliza o 

tipo “Torre”. Ademais, a magnitude do I de Moran se altera ao longo do período analisado, sendo que 

o último período investigado (2012/2014) apresenta um I de Moran mais baixo do que o do período 

inicial (1997/1999). 

A diminuição na magnitude do I de Moran observada ao longo dos períodos aponta que, 

apesar das exportações de uma determinada microrregião ser dependente das exportações das regiões 

vizinhas, o efeito de transbordamento diminuiu ao longo do tempo, o que implica que as exportações 

se tornaram mais concentradas em algumas microrregiões, principalmente, quando se trata das 

exportações de produtos de alta tecnologia, que possuem I de Moran mais baixo do que o dos produtos 

de baixa e de média tecnologia.  

Vale aqui salientar que a análise do I de Moran reportada na Tabela 7 coaduna com a análise 

exploratória das microrregiões exportadoras evidenciada nos mapas reportados na Figura 3, tendo em 

vista que nesses mapas já foi possível observar que a exportação de produtos de alta tecnologia está 

concentrada, sobretudo, nas regiões Sudeste e Sul. Na tentativa de compreender melhor o I de Moran 

global, construíram-se alguns diagramas de dispersão do I de Moran, afim de verificar qual é o tipo 

da autocorrelação espacial predominante (FIGURA 4).  

Na Figura 4 - (a) e (b), que trata da distribuição do I de Moran dos produtos de baixa 

tecnologia, é possível notar que tanto a autocorrelação espacial baixo-baixo quanto alto-alto estão 

presentes, e que isso não se alterou significativamente nos períodos analisados (1997/1999 e 

2012/2014). Constatação semelhante a essa também é verificada no diagrama de dispersão do I de 



Moran para os produtos de média tecnologia [Figura 4 – (c) e (d)]. Por outro lado, o diagrama de 

dispersão para os produtos de alta tecnologia possui um comportamento distinto dos dois produtos 

anteriores, pois para esse tipo de produto prevalece a autocorrelação do tipo alto-alto, tanto no período 

1997/1999 [Figura 4 - (e)] quanto no período 2012/2014 [Figura 4 - (f)].      

 

 

Figura 4 – Diagrama de dispersão do I de Moran global – microrregiões brasileiras – 

períodos 1997/1999 e 2012/2014. 
Baixa tecnologia 

(a) 1997/1999 (b) 2012/2014 

  

Média tecnologia 

(c) 1997/1999 (d) 2012/2014 

  

Alta tecnologia 

(e) 1997/1999 (f) 2012/2014 

  
Fonte: Elaboração dos autores com os dados da pesquisa. 

Nota: Na construção dos diagramas se utilizou a matriz de pesos do tipo torre. 

 

 

Os mapas ilustrados nas Figuras 5-7 fornecem a distribuição espacial do Índice de 

Concentração das Exportações (ICE) para os produtos de baixa, média e alta tecnologia, mediante a 

análise do mapa de cluster do Tipo LISA, na tentativa de identificar a presença de aglomerações de 

exportação nos períodos de 1997/1999 e 2012/2014. Destaca-se que essas aglomerações informam a 

presença de possíveis transbordamentos espaciais entre microrregiões contíguas.   

Para os três tipos de produtos exportados, foram constatadas as presenças de quatro clusters 

de exportação: Alto-Alto, Baixo-Baixo, Baixo-Alto e Alto-Baixo. Corroborando o diagrama de 

dispersão do I de Moran global reportado na Figura 4, os clusters Baixo-Baixo e Alto-Alto 



apresentam maior relevância, sobretudo, para os produtos de baixa e média tecnologia. Já para os 

produtos de alta tecnologia prevalecem os clusters Baixo-Alto e Baixo-Baixo. Outro ponto importante 

a ser considerado é que o número de microrregiões inseridas nos clusters se altera com o tipo de 

produto analisado, sendo que esse é maior no caso dos produtos de baixa tecnologia e menor para os 

produtos de alta tecnologia.  

Os mapas exibidos na Figura 5 reportam a distribuição espacial dos regimes espaciais do 

índice ICE, para os produtos de baixa tecnologia, nos períodos de 1997/1999 (Figura 5-a) e 2012/2014 

(Figura 5-b). Nesses mapas, nota-se uma alteração na distribuição espacial dos clusters espaciais. No 

período de 1997/1999, 53 microrregiões estavam inseridas no cluster alto-alto, 52 no baixo-baixo, 20 

no baixo-alto e 11 no alto-baixo. Já no período 2012/2014 o número de microrregiões inseridas no 

cluster alto-alto diminuiu para 41, enquanto que houve um crescimento no número de microrregiões 

nos clusters baixo-alto (28) e alto-baixo (13). Outros dois pontos importantes a serem considerados 

nesses mapas é que os clusters estão localizados, principalmente, nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste. 

E que no período analisado ocorreu o desaparecimento de um importante cluster alto-alto localizado 

na região Norte. 

 

 

 

Figura 5 – Distribuição espacial dos regimes espaciais do índice ICE – produtos de Baixa 

Tecnologia (BT). 

(a) Período 1997/1999 

 

 
(b) Período 2012/2014 

 

 
Fonte: elaborado pelos autores com os dados da pesquisa. 

 

 

Os mapas ilustrados na Figura 6 descrevem a distribuição espacial dos clusters do índice 

ICE, para os produtos de média tecnologia nos períodos de 1997/1999 (Figura 6-a) e 2012/2014 

(Figura 6-b). Diferentemente dos mapas apresentados na figura anterior, aqui não se observam 

grandes alterações no número de microrregiões inseridas nos clusters espaciais, apenas no cluster 

alto-baixo que passou de 6 para 15 microrregiões. Outro ponto importante a ser ressaltado é que o 

cluster alto-alto está localizado principalmente na região Sudeste.  



Figura 6 – Distribuição espacial dos regimes espaciais do índice ICE - produtos de 

Média Tecnologia (MT). 

(a) Período 1997/1999 

 

 
 

(b) Período 2012/2014 

 

 
Fonte: elaboração dos autores com os dados da pesquisa, por meio do software GeoDa. 

 

 

 

Os mapas apresentados na Figura 7 destacam a distribuição espacial dos regimes espaciais 

do índice ICE, para os produtos de alta tecnologia, para os períodos de 1997/1999 (Figura 7-a) e 

2012/2014 (Figura 7-b). Como salientado no decorrer da presente pesquisa, a exportação de produtos 

de alta tecnologia é mais concentrada em algumas microrregiões do que a exportação de produtos de 

média e baixa tecnologia, essa evidência fica mais evidente quando se analisa a formação dos clusters 

de exportação alto-alto, que possui um número de microrregiões muito inferior ao verificado nos 

produtos analisados anteriormente. Nos mapas da Figura 7 é possível identificar que apenas 15 

microrregiões integram o cluster alto-alto, e que esse número se manteve estável ao longo dos anos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 7 – Distribuição espacial dos regimes espaciais do índice ICE – produtos de Alta 

Tecnologia (AT). 

(a) Período 1997/1999 

 

 
(b) Período 2012/2014 

 

 
Fonte: elaborado pelos autores com os dados da pesquisa, por meio do software GeoDa.. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo do presente trabalho foi analisar a distribuição espacial das exportações 

brasileiras de manufaturados em nível microrregional e por intensidade tecnológica. Para tanto, as 

exportações microrregionais foram desagregadas por níveis tecnológicos em baixa, média e alta 

tecnologia. Em seguida, se mensurou um índice de concentração das exportações (ICE). Por fim, se 

realizou uma análise espacial do índice ICE por meio da utilização da Análise Exploratória de Dados 

Espaciais (AEDE). 

Na análise preliminar dos dados se identificou que o número de microrregiões exportadoras 

vem evoluindo ao longo do tempo, passando de 389 (1997) para 442 (2014). Outro ponto importante 

a salientar é que o número de microrregiões exportadora se altera substancialmente quando se 

considera o tipo de produto exportado, em que o mesmo é maior no caso dos produtos de baixa 

tecnologia e menor para os produtos de alta tecnologia. De certo modo, esse resultado já era esperado, 

tendo em vista que a produção/exportação de produtos de alta tecnologia envolvem uma 

complexidade maior do que a produção/exportação de produtos de baixa tecnologia.     

Ademais, identificou-se, ainda, que as microrregiões exportadoras de produtos de baixa e 

média tecnologia se distribuem ao longo do território brasileiro, ao passo que as microrregiões 

exportadoras de produtos de alta tecnologia se concentram, predominantemente, nas regiões Sudeste 

e Sul. Juntos, os estados de São Paulo (51), Minas Gerais (26), Rio Grande do Sul (25), Paraná (22), 

Santa Catarina (16) e Rio de Janeiro (14), somam 154, de um total de 197, microrregiões exportadoras 

de produtos de alta tecnologia. 

Na análise da distribuição espacial do índice de concentração das exportações (ICE), 

verificou-se uma dependência espacial na distribuição do referido índice, tendo em vista que, 

independentemente do produto analisado, o I de Moran se mostrou positivo e estatisticamente 

significativo. Entretanto, observou-se uma diminuição na magnitude do I de Moran ao longo do 



período analisado, informando que apesar de existir uma dependência espacial entre as microrregiões, 

essa diminuiu ao longo do tempo. 

Já na análise da autocorrelação local, no tocante aos três tipos de produtos exportados, 

constatou-se a presença de quatro clusters de exportação: Alto-Alto, Baixo-Baixo, Baixo-Alto e Alto-

Baixo. Os clusters Baixo-Baixo e Alto-Alto apresentam maior relevância, sobretudo, para os produtos 

de baixa e média tecnologia. Já para os produtos de alta tecnologia prevalecem os clusters Baixo-

Alto e Baixo-Baixo. 
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