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Economias de Aglomeração e Proximidade Geográfica: Evidências para a
Indústria Têxtil e de Confecção de Pernambuco

Resumo: Este artigo apresenta evidências da existência das economias de aglomeração
geradas por indústrias espacialmente concentradas. O objeto de análise é a indústria têxtil
e de confecção do estado de Pernambuco e busca responder: se as economias de
aglomeração atuam como força de atração de novos estabelecimentos da indústria têxtil
e de confecção no estado. No estado, o padrão da localização das indústrias
têxtil/confecção se diferencia das demais, estando aglomerada no Agreste Pernambucano
e na Região Metropolitana do Recife (RMR), o que torna esta indústria um caso especial
para a análise. A pesquisa apresenta três inovações: (i) ao utilizar microdados da RAISMTE ao nível da firma, base oficial que permite o georreferenciamento da localização de
todos os estabelecimentos formais do país; (ii) ao utilizar o setor censitário, como divisão
geográfica para construir parte das variáveis explicativas; e (iii) por usar uma estratégia
empírica ainda não aplicada para o Brasil, baseada em Rosenthal e Strange (2003), que
investiga a existência das economias de aglomeração indiretamente, através da associação
entre a concentração do emprego, para tamanho diferentes de raios de círculos
concêntricos, e abertura de novas firmas. As evidências empíricas desse artigo
comprovam que os efeitos das economias de aglomeração diminuem com a distância,
indicando para a importância da geografia para a ciências econômicas. Os resultados são
validados pelos testes de robustez e apontam para a existência de economias de
localização e urbanização e localização, tendo esta última um maior efeito sobre o número
esperado de novos estabelecimentos da indústria.
Palavras-chave: Aglomeração. Indústria têxtil e de confecção. Pernambuco.
Abstract: This paper presents evidence of the existence of agglomeration economies
generated by spatially concentrated industries. The object of analysis is the textile and
clothing industry of the state of Pernambuco and seeks to answer: if the economies of
agglomeration act as a force to attract new establishments of the textile and clothing
industry in the state. In the state, the pattern of the location of the textile/clothing
industries differs from the others, being agglomerated in Agreste Pernambucano and in
the Metropolitan Region of Recife (RMR), which makes this industry a special case for
analysis. The research presents three innovations: (i) using RAIS-MTE microdata at the
firm level, an official base that allows the geo-referencing of the location of all formal
establishments in the country; (ii) using the census sector as a geographic division to
construct part of the explanatory variables; and (iii) to use an empirical strategy not yet
applied to Brazil, based on Rosenthal and Strange (2003), which investigates the
existence of agglomeration economies indirectly through the association between the
concentration of employment, for different size of concentric circles, and the opening of
new firms. The empirical evidences of this article prove that the effects of the
agglomeration economies decrease with the distance, indicating for the importance of the
geography to the economic sciences. The results are validated by robustness tests and
point to the existence of economies of urbanization and location, the latter having a
greater effect on the expected number of new establishments in the industry.
Keywords: Agglomeration. Textile and apparel industry. Pernambuco.
JEL: L67, R12, R23
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1. Introdução
A geografia da distribuição espacial da indústria está no centro da Ciência
Regional (Krugman, 1991). Seja porque a indústria – importante setor gerador e
multiplicador do emprego (Bartik, 1991; Moretti, 2010) – está diretamente relacionada
com o crescimento e desigualdades econômicas entre as regiões e nações (North, 1955;
Mata et al., 2005; Piergiovanni, 2012; Mccann e Ortega-Argilés, 2015; Power et. al.,
2019; ); ou porque as economias de escala geradas externamente às firmas pelo setor
potencializem este crescimento e disparidades regionais (Marshall, 1890; Jacobs, 1969;
Thisse, 2019). Evidências empíricas para o Brasil (Hansen, 1987; Silva e Silveira Neto,
2019; Rocha et al., 2011; Barufi et al., 2016; Almeida e Rocha, 2018) e demais países
(Krugman, 1991; Glaeser et al.,1992; Ellison e Glaeser, 1997; Glaeser e Mare, 2001;
Rosentahl e Strange, 2003; Van Soest et al., 2006; Combes e Gobillon, 2015; Bosquet e
Combes, 2017; Badr, 2019) indicam que trabalhadores e firmas industriais se beneficiam
da proximidade geográfica dos seus pares, o que se reflete em ganhos de produtividade.
Como consequência dessas vantagens locacionais, a indústria tende a se distribuir
irregularmente no espaço, e o nível de concentração vai diferir entre os tipos de indústrias,
conforme os fatores locais exógenos à firma e endógenos à indústria influenciam na
função de produção (Jofre-Monseny et. al., 2011).
Como resultado da existência das economias de aglomeração, a distância entre as
indústrias relaciona-se inversamente com a intensidade dos ganhos de produtividade
decorrente de um menor custo de transporte (Glaeser et al., 1992). Baseando-se neste
argumento, Rosenthal e Strange (2003), para os Estados Unidos, fundamentando-se em
um modelo de abertura de novas firmas industriais, investigam se há uma associação
negativa entre a magnitude das economias de aglomeração e o tamanho da escala
geográfica de análise, conforme aumenta-se o raio em torno do centroide dos zipcode.
Entre os principais resultados, os autores evidenciam que para a maioria das indústrias,
as economias de aglomeração são crescentes com a intensidade da abertura de novas
indústrias, sendo atenuadas com o aumento do raio de análise. Alternativamente,
utilizando indicadores de concentração como o proposto por Ellison e Glaeser (1997) e
Duranton e Overman (2005), entre outros, estudos empíricos buscam apresentar
evidências da importância e magnitude das externalidades produtivas associando estes
índices a fatores locais, proxies de economias de aglomeração (Maurel e Sédillot, 1999;
Holl, 2004; Billings e Johnson, 2016; Diodato et. al., 2018; Silva et. al., 2019; Inoue et.
al. 2019; Gokan et. al., 2019).
A literatura em torno do tema “economias de aglomeração” tem apresentado
importante avanços nas estratégias empíricas de identificação (Davis e Henderson, 2008;
Overman e Puga, 2010; Fujita e Thisse, 2013), porém, reconhecidamente, a escassez de
dados ao nível das firmas, com a localização delas, impõe limitações para as pesquisas
em muitos países, como no Brasil. Contudo, defende-se que esforços devem ser
realizados com este propósito de pesquisa, especialmente para localidades menos
desenvolvidas, com carência de infraestrutura e de difícil acessibilidade ao mercado
nacional e, que ainda assim consegue se especializar da produção industrial.
Diante deste contexto, seguindo Rosenthal e Strange (2003), realiza-se uma
investigação inédita para o Brasil, ao apresentar evidência da existência das economias
de aglomeração para as indústrias têxtil e de confecção, uma das mais importantes
indústrias do país e, em especial, do estado de Pernambuco, onde estão localizados dois
importantes polos produtivos da indústria, um situado no Agreste e outro na Região
Metropolitana de Recife (Rocha et al., 2015). Segundo dados da RAIS (2017), a indústria
têxtil e de confecção é a 2ª maior geradora de empregos da indústria de transformação no
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Brasil, Pernambuco possui aproximadamente 2,98% dos empregos formais dessa
indústria no país. No estado, cinco municípios (Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe,
Recife, Toritama e Jaboatão dos Guararapes), de um total 185, concentram 68,96% dos
estabelecimentos têxteis e de confecção (RAIS, 2017). E destes, três estão no agreste do
estado, região de clima semiárido que sofre com secas periódicas, o que dificulta o
desenvolvimento das atividades agrícolas.
A escolha do estado de Pernambuco se justifica, em especial, por concentrar uma
grande parcela de pessoas consideradas em situação de vulnerabilidade econômica e
social, o que o torna uma unidade geográfica alvo de políticas públicas que objetivam
incentivar a industrialização, assim como, de melhoraria em seus indicadores de pobreza.
Segunda o IPEADATA (2014), Pernambuco é o 5° estado com a maior porcentagem de
domicílios com renda per capita inferior à linha de pobreza, cerca de 20,27% dos
domicílios estão nessa situação.
Desse modo, adotando a mesma estratégia empírica de Rosenthal e Strange
(2003), calcula-se a extensão dos efeitos das economias de aglomeração no nascimento
de novas firmas têxteis e de confecção para os setores censitários do estado de
Pernambuco. Para tanto, estimam-se modelos para dados de contagem com o objetivo de
associar variáveis de características locais, possíveis proxies de economias de
aglomeração, com a frequência de abertura de novas firmas para raios crescentes em torno
do centroide dos setores censitários. Para minimizar possíveis viesses causados pela
causalidade reversa entre a variável dependente e os indicadores de vantagens de
aglomeração, considerou-se como variável dependente, as firmas abertas no ano
posterior. Além disso, a partir da Relação Anual de Informações Sociais do Ministério do
Trabalho e Emprego (RAIS/MTE) e do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do
Ministério da Fazenda, para o ano de 2007 a 2017, foi construído um painel de dados ao
da unidade geográfica de análise. Assim, foi possível controlar os modelos pelas
características observáveis e não observáveis, mas fixas no tempo, das localidades. A
respeito da agregação setorial, o estudo baseou-se na Classificação Nacional de
Atividades Econômicas (CNAE 2.0), mais especificamente, nas divisões de atividades 13
e 14, segundo CNAE 2-digitos.
Este artigo está divido em cinco capítulos incluindo esta introdução. No seguinte,
descreve-se a metodologia utilizada. No terceiro capítulo, discorre-se sobre a base de
dados. Nos dois últimos capítulos, apresentam-se os resultados do modelo empírico e os
comentários finais, respectivamente.
2. Estratégia Empírica
Esta seção desenvolve um modelo econométrico para estudar os efeitos que
condicionam a localização dos novos estabelecimentos da indústria têxtil e de confecção
de Pernambuco.
Para calcular o número de novos estabelecimentos por milha quadrada (B) e o total
de empregos nesses novos estabelecimentos (N) em um código postal j, Rosenthal e
Strange (2003) utilizaram as seguintes equações, sendo que t representa o tempo, as
decisões de localização são tomadas em um tempo t-1, yz são as características locais que
variam de acordo com o CEP, já ym representa as características locais que variam de
acordo com a região metropolitana e εb e εn são os erros:
𝐵, = 𝑏 𝑦
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+𝑏 𝑦
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,
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Qualquer característica local que aumenta a produtividade resulta em mais
emprego e novos estabelecimentos. Alguns elementos importantes de ym (características
da região metropolitana) são difíceis de capturar devido à grande variedade efeitos que
afetam a produtividade das indústrias, sendo bmym, e nmym efeitos específicos, esses
podem ser substituídos por ɣm,b e ɣm,n, respectivamente, que controlam todos os atributos
da área estudada. Desta forma (1) e (2) pode ser reescrito:
𝐵, = 𝑏 𝑦
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(6)

Segundo Gardner, Mulvey e Shaw (1995), o modelo de Poisson especifica uma
taxa μi como uma função das observações xi’s e leva em consideração a heterogeneidade
observada, este modelo subestima a dispersão no resultado. O modelo de regressão
binomial negativo aborda a falha de Poisson adicionando um parâmetro α que reflete a
heterogeneidade não observada. O modelo de Poisson com três variaveis independentes
pode ser escrito como:
𝜇 = exp(𝛽 + 𝛽 𝑥 + 𝛽 𝑥 + 𝛽 𝑥 ) (7)
O modelo Binomial Negativo adiciona um erro ε:
𝜇 = exp(𝛽 + 𝛽 𝑥 + 𝛽 𝑥 + 𝛽 𝑥 + 𝜀 ) (8)
𝜇 = exp(𝛽 + 𝛽 𝑥 + 𝛽 𝑥 + 𝛽 𝑥 ) exp(𝜀 )
𝜇 = exp(𝛽 + 𝛽 𝑥 + 𝛽 𝑥 + 𝛽 𝑥 ) 𝛿 (9)
O modelo de Poisson e Binomial Negativo tem a mesma estrutura principal, no
entanto os “e” erros padrão de Poisson serão tendenciosos para baixo. A distribuição
Binomial Negativa das observações x’s e de δ, sendo δ ≡ exp (ε), é uma distribuição de
Poisson dada por:
Pr(𝑦 |𝑥 , 𝛿 ) =

𝑒

𝜇̅
𝑦!

(10)

No modelo binomial negativo o parâmetro α determina o grau de dispersão na
regressão:
Pr(𝑦 |𝑥 , 𝛿 ) =

Γ(y + 𝛼 )
𝛼
𝑦! Γ(𝛼 ) 𝛼 + 𝜇

𝜇
𝛼 +𝜇

(11)

Γ é a função gama.
O valor esperado 𝐸(𝑦) e a variância 𝑉𝑎𝑟(𝑦) do modelo de Poisson são dadas por:
𝐸(𝑦) = 𝑉𝑎𝑟(𝑦) = 𝜇 (12)
em que 𝜇 > 0. As variáveis podem ter uma variância maior do que a média, o que é
chamado de sobredispersão, nesses casos o modelo de regressão binomial negativo é mais
adequado.
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O número esperado de novos estabelecimentos no modelo de regressão de Poisson
é dado por:
𝐸 𝐵 , , = exp(𝑦 + 𝜇 + 𝛽 loc(SC) , ,
+ 𝛽 loc(< 1km) , ,
+
𝛽 loc(1 − 5km) , ,
+ 𝛽 loc(5 − 10km) , ,
+ 𝛽 loc(10 − 15km) , ,
+
𝛽 𝑢𝑟𝑏(SC) ,
+ 𝛽 urb(< 1km) ,
+ 𝛽 urb(1 − 5km) ,
+ 𝛽 urb(5 −
10km) ,
+ 𝛽 urb(10 − 15km) ,
+ 𝛽 𝑐𝑜𝑛𝑔(SC) ,
+ 𝛽 cong(< 1km) ,
+
𝛽 𝑐𝑜𝑛𝑔(1 − 5km) ,
+ 𝛽 𝑐𝑜𝑛𝑔(5 − 10km) ,
+ 𝛽 𝑐𝑜𝑛𝑔(10 − 15km) ,
+
𝛽 𝑑𝑖𝑣(SC) , )
(13)
“B” corresponde ao número de novos estabelecimentos dos setores censitários de
Pernambuco da indústria têxtil e de confecção no tempo t (2007-2017), loc representa o
efeito de localização e é capturada pela quantidade de emprego da indústria j no anel em
análise inserido na região i, urb é o efeito de urbanização e é medida pelo total de
empregos no anel estudado e os efeitos de congestionamento (cog) compreendem os
efeitos negativas do tamanho da cidade como o alto custo dos alugueis e são mensurados
pelo quadrado do total de emprego das indústrias em geral, essas variáveis são capturados
em três níveis, o do setor censitário (SC), uma circunferência de 1km (<1km) coincidindo
com o centro do setor censitário, um anel concêntrico de 1 a 5km (1-5km), um segundo
anel concêntrico de 5 a 10km (5-10km) e o último anel concêntrico de 10 a 15km (1015km), a variável proxy de diversidade produtiva “div” é capturada ao nível do setor
censitário (SC), 𝜇 é um efeito local que não varia no tempo e 𝑦
é um efeito especifico
comum a todas as localidades que varia anualmente.
O modelo Binomial Negativo adiciona um erro ao modelo de Poisson que captura
os efeitos não observados, segundo Rocha (2008) esse modelo generaliza as
especificações de Poisson permitindo variâncias maiores do que aquelas em que há
simples erros de amostragem. O número esperado de novos estabelecimentos no modelo
de regressão Binomial Negativo é dado por:
𝐸 𝐵 , , = 𝑒𝑥𝑝(𝑦 + 𝜇 + 𝛽 loc(SC) , ,
+ 𝛽 loc(< 1km) , ,
+
𝛽 loc(1 − 5km) , ,
+ 𝛽 loc(5 − 10km) , ,
+ 𝛽 loc(10 − 15km) , ,
+
𝛽 𝑢𝑟𝑏(SC) ,
+ 𝛽 urb(< 1km) ,
+ 𝛽 urb(1 − 5km) ,
+ 𝛽 urb(5 −
10km) ,
+ 𝛽 urb(10 − 15km) ,
+ 𝛽 𝑐𝑜𝑛𝑔(SC) ,
+ 𝛽 cong(< 1km) ,
+
𝛽 𝑐𝑜𝑛𝑔(1 − 5km) ,
+ 𝛽 𝑐𝑜𝑛𝑔(5 − 10km) ,
+ 𝛽 𝑐𝑜𝑛𝑔(10 − 15km) ,
+
𝛽 𝑑𝑖𝑣(SC) ,
+𝜀, , )
(14)
ε,

,

é o erro dos efeitos não observados.

O inverso do índice de Hirshman-Herfindal é utilizado para medir a diversidade
do emprego no setor censitário i e como proxy para o efeito de congestionamento utilizase o emprego da indústria ao quadrado conforme proposto por Arauzo Carod (2005). O
Quadro 1 apresenta as variáveis explicativas utilizadas nos modelos de regressão deste
trabalho, suas respectivas descrições, sinal esperado e de onde foram retiradas.
Quadro 1: Descrição das Variáveis Explicativas Consideradas no Modelo Empírico
Variáveis Explicativas

Descrição

Sinal
Esperado

Fonte

Efeito de localização no
setor censitário
loc(SC) , ,

Somatório do emprego da indústria
têxtil e de confecção no setor censitário
i no tempo t-1, ao ano

(+)

RAIS
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Efeito de localização no anel
1
loc(< 1km) , ,
Efeito de localização no anel
2
loc(1 − 5km) , ,
Efeito de localização no anel
3
loc(5 − 10km) , ,
Efeito de localização no anel
4
loc(10 − 15km) , ,
Efeito de urbanização no
setor censitário
𝑢𝑟𝑏(SC) ,
Efeito de urbanização no
anel 1
𝑢𝑟𝑏(< 1km) ,
Efeito de urbanização no
anel 2
𝑢𝑟𝑏(1 − 5km) ,
Efeito de urbanização no
anel 3
𝑢𝑟𝑏(5 − 10km) ,
Efeito de urbanização no
anel 4
𝑢𝑟𝑏(10 − 15km) ,
Congestionamento no setor
censitário
𝑐𝑜𝑛𝑔(SC) ,
Congestionamento no anel 1
𝑐𝑜𝑛𝑔(< 1km) ,
Congestionamento no anel 2
𝑐𝑜𝑛𝑔(1 − 5km) ,
Congestionamento no anel 3
𝑐𝑜𝑛𝑔(5 − 10km) ,

Congestionamento no anel 4
𝑐𝑜𝑛𝑔(10 − 15km) ,

Somatório do emprego da indústria
têxtil e de confecção na circunferência
com raio de 1km e centro no centroide
do setor censitário i no tempo t-1, ao ano
Somatório do emprego da indústria
têxtil e de confecção no anel de 1km a
5km com centro no centroide do setor
censitário i no tempo t-1, ao ano
Somatório do emprego da indústria
têxtil e de confecção no anel de 5km a
10km com centro no centroide do setor
censitário i no tempo t-1, ao ano
Somatório do emprego da indústria
têxtil e de confecção no anel de 10km a
15km com centro no centroide do setor
censitário i no tempo t-1, ao ano
Somatório do emprego da indústria no
setor censitário i no tempo t-1, ao ano
Somatório do emprego da indústria na
circunferência com raio de 1km e centro
no centroide do setor censitário i no
tempo t-1, ao ano
Somatório do emprego da indústria no
anel de 1km a 5km com centro no
centroide do setor censitário i no tempo
t-1, ao ano
Somatório do emprego da indústria no
anel de 5km a 10km com centro no
centroide do setor censitário i no tempo
t-1, ao ano
Somatório do emprego da indústria no
anel de 10km a 15km com centro no
centroide do setor censitário i no tempo
t-1, ao ano
Somatório do emprego da indústria no
setor censitário i no tempo t-1 ao
quadrado, ao ano
Somatório do emprego da indústria na
circunferência com raio de 1km e centro
no centroide do setor censitário i no
tempo t-1 ao quadrado, ao ano
Somatório do emprego da indústria no
anel de 1km a 5km com centro no
centroide do setor censitário i no tempo
t-1 ao quadrado, ao ano
Somatório do emprego da indústria no
anel de 5km a 10km com centro no
centroide do setor censitário i no tempo
t-1 ao quadrado, ao ano
Somatório do emprego da indústria no
anel de 10km a 15km com centro no
centroide do setor censitário i no tempo
t-1 ao quadrado, ao ano

(+)

RAIS

(+)

RAIS

(+)

RAIS

(+)

RAIS

(+)

RAIS

(+)

RAIS

(+)

RAIS

(+)

RAIS

(+)

RAIS

(-)

RAIS

(-)

RAIS

(-)

RAIS

(-)

RAIS

(-)

RAIS
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𝑑𝑖𝑣 =

Índice de diversidade no
setor censitário
𝑑𝑖𝑣(SC) ,

𝐻𝐸𝑅𝐹 =

1
𝐻𝐸𝑅𝐹
(𝑃𝐴𝑅𝑇)
(+)

RAIS

Inverso do somatório da participação no
emprego de cada divisão CNAE 2.0 da
indústria de transformação no setor
censitário i elevado ao quadrado no
tempo t-1, ao ano

Nota: Elaboração própria

3. Dados
A base de dados utilizada na pesquisa é proveniente dos microdados da Relação
Anual de Informações Sociais do Ministério do Trabalho e Emprego (RAIS/MTE), para
o período de 2006 a 2016. A RAIS disponibiliza dados sobre os empregos formais, de
forma que é a única base de dados no Brasil disponível para o nível de desagregação deste
trabalho e é amplamente utilizada em estudos de economia regional. A identificação das
empresas novas foi a partir da base de dados do Ministério da Fazenda, do Cadastro
Nacional do Pessoa Jurídica (CNPJ). Nesta fonte de dados tem-se todas as empresas do
Estado de Pernambuco que tem CNPJ, com seus respectivos endereços.
A desagregação setorial foi realizada segundo a Classificação Nacional de
Atividades Econômicas (CNAE 2.0) divisão 13 e 14, Fabricação de Produtos Têxteis e
Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios, respectivamente; os dados utilizados
são a nível do estabelecimento e foram georreferenciados no Batchgeo. Para testar qual
modelo de regressão é mais adequado, Binomial Negativo ou Poisson, aplica-se o teste
LR (Likelihood ratio) e também é feito o teste degree-of-freedom chi-square para avaliar
se os coeficientes são estatisticamente significantes juntos.
Rosenthal e Strange (2003) utilizaram zipcodes para construírem suas variáveis,
visto que a distribuição espacial dos bairros e do CEP no Brasil não é clara em algumas
regiões, este estudo utiliza o setor censitário como base para analisar os efeitos de
aglomeração. De acordo com o IBGE (2010), setor censitário é a menor unidade
territorial, formada por área contínua, integralmente contida em área urbana ou rural, com
dimensão adequada à Operação de pesquisas e cujo conjunto esgota a totalidade do
Território Nacional, o que permite assegurar a plena cobertura do País. Esse recorte
territorial é estabelecido pelo IBGE que define um quantitativo de domicílios adequado
à operação censitária, respeitando a divisão política-administrativa do país. O Brasil foi
dividido em 316.574 setores censitários e Pernambuco em 12.498 para o censo 2010. A
figura 1 apresenta o mapa dos setores censitários de Pernambuco em 2010 utilizados
nesse trabalho, quanto maior é a concentração demográfica, menor é a área do setor.
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Figura 1: Setores Censitários de Pernambuco para o censo de 2010

Fonte: IBGE, 2010

Os centroides das áreas delimitadas pelos setores censitários são encontrados
através do software QGIS, e a partir desses centroides são delimitados anéis de 1 km, 1
km a 5 km, 5 km a 10km e 10 km a 15 km, seguindo um padrão similar a Rosenthal e
Strange (2003), Jofre‐Monseny (2009) e Rocha (2008). Após alguns testes com diversos
diâmetros e quantidade de anéis, Rosenthal e Strange (2003) utilizaram quatro anéis com
5 milhas de espaçamento entre eles, sendo o primeiro de 1 milha e o segundo entre 1 e 5
milhas, 1 milha equivale a cerca de 1,6 km.
Todos os estabelecimentos de Pernambuco na base da RAIS foram
georreferenciados ano a ano, já que pode ocorrer mudanças de endereço dos mesmos e a
grande quantidade de dados dificulta a verificação de quais firmas mudaram ou não de
endereço. Foram georreferenciados os dados do Ministério da Fazenda da indústria têxtil
e de confecção de Pernambuco com ano de abertura entre 2007 e 2017 e os dados da
RAIS/MTE dos estabelecimentos de Pernambuco de 2006 a 2017, sendo que as variáveis
explicativas foram construídas com as informações de 2006 a 2016 e os dados de 2017
da RAIS foram utilizados para análises e comparações.
Foram 1.118.012 dados georreferenciados de um total de 1.151.075 que
representa o somatório dos estabelecimentos formais de 2006 a 2017 de Pernambuco,
sendo recontados os estabelecimentos que estavam ativos em mais de um ano nesse
período, 2,87% dos dados não foram georreferenciados no total. Em relação à média dos
outros anos (1,78% de dados não georreferenciados), uma porcentagem
significativamente maior de endereços não foi georreferenciada em 2012, de um total de
102.313, foram georreferenciados 87.920, cerca de 14,07% não foram georreferenciados.
Foram registrados na base de dados do Ministério da Fazendo 2.262
estabelecimentos da indústria têxtil e de confecção de Pernambuco com data de abertura
entre 2007 e 2017, todos os 2.262 endereços foram georreferenciados no Batchgeo e
manualmente no google maps. A maior parcela de estabelecimentos não
georreferenciados em 2012 diminui a confiabilidade dos coeficientes do modelo, dessa
forma as variáveis explicativas de 2012 e os novos estabelecimentos de 2013 foram
retirados do modelo.
Fernando de Noronha foi declarada Patrimônio Natural da Humanidade em 2001
pela UNESCO (PORTAL DO GOVERNO DE PERNAMBUCO, 2017). Devido ao seu
isolamento, leis de proteção ambiental e riquezas naturais, a principal atividade
econômica nessa região está ligada ao turismo, sendo que apenas 4,90% do seu Valor
Adicionado Bruto (VAB) se deve à indústria e 0,49% à agropecuária, serviços detém
94,61% do VAB, de acordo com BDE (2015), por isso novas firmas não são atraídas a se
instalarem nessa região e assim não será incluída nesse trabalho.
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4. Resultados
4.1. Distribuição Espacial da Indústria
De acordo os dados da Relação Anual de Informações Sociais do Ministério do
Trabalho (RAIS-MTE), no ano de 2007 havia 1.876 estabelecimentos formais da
indústria têxtil e de confecção distribuídos em 66 dos 185 municípios de Pernambuco, já
em 2017 eram 2.561 estabelecimentos em 79 municípios. As figuras 2 e 3 mostram a
aglomeração das indústrias têxteis e de confecção nos municípios de Pernambuco em
2007 e 2017, a maior parte dos estabelecimentos está localizada nos municípios de
Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe, Toritama e Recife, regiões delimitadas em preto em
que há 100 ou mais indústrias têxteis e de confecção.
Figura 2: Distribuição espacial dos estabelecimentos da indústria têxtil e de
confecção por municípios de Pernambuco em 2007

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da RAIS para 2007 via programa online Targetmap

Nas figuras 2 e 3, é possível verificar o desenvolvimento espacial da indústria
têxtil e de confecção, destacam-se três municípios, Brejo da Madre de Deus, São Caetano
e Vertentes, cidades que fazem fronteira com Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe e
Toritama, esses apresentaram um crescimento significativo no período, saltando de uma
média de 4 estabelecimentos em 2007 para 23 em 2017, apontando para um
transbordamento de vantagens da concentração industrial de firmas do mesmo setor.
Figura 3: Distribuição espacial dos estabelecimentos da indústria têxtil e de
confecção por municípios de Pernambuco em 2017

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da RAIS para 2017 via programa online Targetmap
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A indústria têxtil e de confecção de Pernambuco tem a maior concentração em
três locais: na Região Metropolitana de Recife, que é composta por indústrias de maior
porte, no Polo de confecção e têxtil do Agreste, que aglomera a maior quantidade de
trabalho e em Petrolina que, segundo a FADE/SEBRAE (2003), é especializada em
produtos que utilizam couro. Segundo a RAIS (2017), a indústria de confecção gera três
vezes mais empregos do que a indústria têxtil em Pernambuco.
Estudando as divisões da indústria de transformação no Brasil, Almeida (2017)
mostrou que, em geral, os setores mais intensivos em tecnologia são mais concentrados
que os menos intensivos em tecnologia, visto que a indústria têxtil e a indústria de
confecção são intensivas em mão de obra e pouco intensivas em tecnologia espera-se que
a concentração dessas divisões seja menor do que a concentração de setores mais
tecnológicos. A tabela 1 apresenta o índice de concentração bruta (Gs)1 das divisões
(CNAE 2 dígitos) 13 (fabricação de produtos têxteis) e 14 (confecção de artigos do
vestuário e acessórios) e das divisões da indústria de transformação, segundo a
classificação de Cavalcante (2014), com média-alta e alta intensidade tecnológica (20,
21, 26, 27, 28, 29, 30) em 2007 e 2017. Quanto maior for o Gs, mais concentrado
espacialmente é o setor industrial.
Tabela 1: Índice de concentração bruta por divisões da indústria de
transformação de Pernambuco no período 2007-2017
Ano/Divisão

13

14

20

21

26

27

28

29

30

2007

0,063

0,146

0,060

0,112

0,684

0,137

0,129

0,232

0,297

2017

0,053

0,119

0,068

0,184

0,540

0,284

0,100

0,490

0,834

Nota: Elaboração própria com base nos dados da RAIS para o período 2007-2017.

O setor têxtil e o de confecção, em geral, tiveram uma concentração menor do que
os setores com média-alta e alta intensidade tecnológica corroborando com os resultados
de Almeida (2017). A indústria têxtil, divisão 13, apresentou um nível de concentração
bruta bem abaixo ao da indústria de confecção, divisão 14, esse resultado diverge da
concentração dessas indústrias para o Brasil2 em que o setor têxtil é mais concentrado do
que o de confecção como indicado por Vignandi et al. (2016) e Almeida (2017), isso se
dá por conta da aglomoração massiva da confecção de peças do vestuário em 4 municípios
(Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe, Recife e Toritama). Apesar da alta concentração
bruta em Pernambuco, a indústria têxtil ainda teve um Gs menor que algumas divisões de
indústrias com alta e média-alta intensidade tecnológica (26, 29 e 30).

1

O índice de concentração bruta, Gs, é calculado como em Almeida (2017) pela seguinte equação:
𝐺 =

∑(𝛿 − 𝑥 )
1 − ∑𝑥

Onde z corresponde as subdivisões geográficos; δzs é a participação de z no nível de emprego da indústria
s em Pernambuco; e 𝑥 é a participação de z no emprego da indústria de transformação de Pernambuco.
2

A concentração bruta para o Brasil em 2007 das divisões Fabricação de produtos têxteis e Confecção de
artigos do vestuário e acessórios foi de 0,021 e 0,0098, respectivamente, segundo Almeida (2017).
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4.2. Análise das regressões
Para saber qual o modelo (Binomial Negativo ou Poisson) é mais adequado para
este estudo foi utilizado o teste LR, esse teste mostrou que há sobredispersão das
variáveis, desta forma o modelo de regressão binomial negativo é preferível ao modelo
de Poisson. Testando os parâmetros do modelo de regressão binomial negativo, o p valor
igual a 0,000 do teste degree-of-freedom chi-square mostra que os coeficientes são
estatisticamente significativos juntos.
A tabela 2 apresenta os coeficientes dos efeitos de localização, urbanização,
congestionamento e diversidade da regressão binomial negativa. Na literatura esses
efeitos variam de acordo com os dados utilizados, os setores industriais analisados, o
período, o país, entre outros fatores. Se o coeficiente do efeito é positivo e significativo,
conclui-se que esse efeito influencia positivamente na produtividade da firma. Caso
contrário, coeficiente negativo e significativo, o efeito atua diminuindo a produtividade
da firma. Na regressão binomial negativa e de Poisson, a função exponencial não permite
que os coeficientes tenham uma interpretação do efeito marginal.
Tabela 2: Resultados das estimações do Modelo de Regressão Binomial Negativo
Variáveis
Explicativas

Setor
Censitário

0 a 1 km

1 a 5 km

5 a 10 km

10 a 15 km

Efeitos de
Localização

4,11.10-3***
(5,23.10-4)

1,02.10-3***
(4,26.10-5)

1,29.10-4***
(1,32.10-5)

2,67.10-4***
(2,91.10-5)

3,07.10-4***
(3,85.10-5)

1,45.10-4***
(2,50.10-5)

1,00.10-5
(4,09.10-6)

-2,21.10-6***
(3,31.10-7)

-6,05.10-7
(9,99.10-7)

-5,24.10-6***
(8,78.10-7)

-2,03.10-9
(1,82.10-9)

-8,01.10-11
(3,67.10-11)

-2,43.10-9***
(6,74.10-10)

-3,00.10-12
(1,62.10-12)

3,68.10-12***
(1,65.10-12)

Efeitos de
Urbanização
Efeitos de
Congestionamento
Efeitos de
Diversidade
LogVerossimilhança
N. Observações

3,00.10-1***
(2,96.10-2)
-12085,45
31745

Nota: Elaboração própria com base nos dados. Os coeficientes significativos são indicados por * / **/***,
para significância ao nível de 10%, 5% e 1%, respectivamente. Os valores entre parênteses se referem ao
erro padrão dos coeficientes.

Os efeitos de localização são positivos e estatisticamente significativos ao nível
de 1% para todos as divisões geográficas, evidenciado que a concentração de indústrias
têxteis e de confecção atrai novas indústrias desses setores. Para cada anel concêntrico e
para o setor censitário, os efeitos de localização são pelo menos uma ordem de grandeza
maior em magnitude do que os efeitos de urbanização, segundo Maurel e Sédillot (1999),
quando economias de localização sobressaem, a região tende a se arranjar em polos
industriais especializados, em Pernambuco é bem claro esse arranjo especializado da
indústria têxtil e de confecção que está concentrada nos polos do Agreste, da Região
Metropolitana de Recife e em Petrolina.
O maior impacto dos efeitos de localização em relação aos efeitos de urbanização
é consistente na literatura, Rosenthal e Strange (2003) avaliando seis diferentes indústrias
(processamento de alimentos, impressão e publicação, metais fabricados, maquinário
industrial e comercial, software e vestuário) observaram que os efeitos de localização são
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mais importantes que os efeitos de urbanização tanto para a abertura de novas firmas
quanto para novos empregos, de modo que a maior parte dos coeficientes de localização
são significantes e os de urbanização não, além disso, segundo Maurel e Sédillot (1999),
economias de urbanização têm menor impacto em indústrias com baixo nível tecnológico
como é a indústria têxtil e de confecção de Pernambuco.
Os resultados mostram que os efeitos de urbanização variam de sinal, como
mostra a tabela 2, de acordo com Jofre‐Monseny (2005), o quadrado do emprego da
indústria como variável explicativa, proxy de congestionamento, permite que a interação
entre economias de urbanização e novos estabelecimentos seja não-linear. Os efeitos de
urbanização se mostram positivos ao nível do setor censitário, mas negativos nos anéis,
segundo Jofre‐Monseny (2005) uma explicação para isso é que a produtividade aumenta
com a quantidade de emprego, porém em contrapartida surgem efeitos de
congestionamento que diminuem as vantagens do tamanho da cidade.
A partir de dados a nível municipal, Holl (2004) analisou o padrão espacial do
nascimento de novas firmas de treze setores industriais e nove setores de serviços nos
anos de 1986 e 1987 para Portugal. Os resultados de Holl (2004) indicaram que, em todos
os setores industriais analisados, uma economia local mais diversificada encoraja o
surgimento de novas firmas. Os resultados desse trabalho reiteram os estudos de Holl
(2004), Henderson et al. (1995) e Rosenthal e Strange (2003), que mostram que o índice
de diversidade de Herfindahl atua atraindo novas firmas para localidades com maior
diversidade produtiva, ou seja, o sinal positivo e significativo do índice de diversidade na
tabela 3 confirma que os estabelecimentos são atraídos para setores censitários com uma
maior heterogeneidade industrial.
O efeito de diversidade apresentou o maior coeficiente, em Jofre‐Monseny (2005)
esse evento ocorreu para todos os segmentos estudados, entre eles o têxtil, Maurel (1996)
destaca que a diversidade e a especialização das cidades na França contribuem para o
desenvolvimento da indústria local. Do primeiro anel ao terceiro os coeficientes
diminuem em pelo menos uma ordem de magnitude com o aumento do raio, ou seja , ao
passo que a distância aumenta os efeitos das economias de aglomeração diminuem o que
é coerente com o conceito das economias de algomeração e reforçado pelos resultados
empíricos da literatura como em Rosenthal e Strange (2003), Holl (2004) e Arauzo Carod
(2005), o quarto anel pode estar capturando efeitos de outros setores censitários.
Por fim percebe-se que as indústrias têxteis e de confecção de Pernambuco têm
uma forte relação com as economias de especialização, de forma que diversos segmentos
dessas indústrias se coaglomeram, devido aos benefícios do compartilhamento de
conhecimento, de mão-de-obra, de insumos, de mercado consumidor, entre outros fatores
comuns a essas indústrias. A partir de outras metodologias empíricas, Ellison e Glaeser
(1997) e Andrade et al. (2016) também constataram a presença de vantagens produtivas
na concentração diversificada da indústria têxtil dos Estados Unidos e da indústria têxtil
e de confecção de Pernambuco, respectivamente.
4.3 Teste de robustez
A fim de estudar a extensão dos efeitos das economias de aglomeração na
indústria têxtil e de confecção foram utilizados quatro anéis concêntricos neste trabalho.
Para controlar a presença de efeitos de substituição entre esses anéis quatro regressões
foram feitas considerando o primeiro anel, o primeiro mais o segundo anel, a soma dos
três anéis e, por fim, os quatro anéis agregados. Esse processo tem por objetivo testar a
robustez do modelo e obter evidências para a relevância dos efeitos de localização,
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urbanização, congestionamento e diversidade para explicar a concentração da indústria
têxtil e de confecção de Pernambuco.
Os resultados desse teste de robustez para o modelo binomial negativo são
apresentados pela tabela 3, pode-se observar que os coeficientes dos efeitos de
localização, de urbanização e de diversidade mantêm seus sinais e têm coeficientes
significativos nas quatro regressões do teste de robustez, validando o modelo.
Tabela 3: Resultados do teste de robustez do Modelo de Regressão Binomial
Negativo (anéis agregados)
Variáveis
Explicativas

1

1+2

1+2+3

1+2+3+4

Efeitos de
Localização

1,57.10-3***
(4,22.10-5)

3,78.10-4***
(1,15.10-5)

3,31.10-4***
(1,02.10-5)

3,32.10-4***
(1,01.10-5)

-1,00.10-5***
(3,20.10-6)

-3,24.10-6***
(1,78.10-7)

-2,29.10-6***
(1,40.10-7)

-2,60.10-6***
(1,28.10-7)

9,49.10-11***
(3,67.10-11)

9,01.10-11***
(1,63.10-11)

-2,14.10-12***
(4,97.10-13)

-1,75.10-12***
(4,27.10-13)

Efeitos de
Diversidade

4,15.10-1***
(2,96.10-2)

3,55.10-1***
(2,962.10-2)

3,65.10-1***
(2,97.10-2)

3,77.10-1***
(2,95.10-2)

Log-Verossimilhança

-12421,894

-12667,396

-12583,598

-12476,254

31745

31745

31745

31745

Efeitos de
Urbanização
Efeitos de
Congestionamento

N. Observações

Nota: Elaboração própria com base nos dados. Os coeficientes significativos são indicados por * / **/***,
para significância ao nível de 10%, 5% e 1%, respectivamente. Os valores entre parênteses se referem ao
erro padrão dos coeficientes.

A magnitude do efeito de localização diminui à medida que a circunferência
aumenta até 10 km e ocorre um pequeno aumento na circunferência de 15 km, podendo
estar capturando o efeito de outro setor, isso mostra que cada anel influência de maneira
distinta no modelo e que o efeito varia ao longo das distâncias com uma tendência de
diminuir ao passo que a distância aumenta. A quantidade de emprego das indústrias ao
quadrado não é uma proxy ideal para capturar os efeitos de congestionamento, por isso o
sinal desse efeito varia nas regressões da tabela 3. De acordo com Rocha (2008), apesar
de muito utilizada essa variável tem uma capacidade de explicação restrita como proxy
de congestionamento e aponta como uma melhor opção a média salarial das indústrias.
Algumas casualidades podem interferir na relação entre as características locais e
aberturas de novas firmas, com a finalidade de testar a influência dos efeitos exógenos
nesse estudo, as variáveis explicativas são medidas dois anos antes das aberturas de novos
estabelecimentos, período t-2, porém a defasagem maior das variáveis independentes
pode não excluir completamente o viés da casualidade, mas pode diminui-lo. A tabela 4
apresenta os resultados da regressão binomial negativa com variáveis explicativas com
dois anos de defasagem em relação à variável dependente (novos estabelecimentos da
indústria têxtil e de confecção). Segundo Hausman (1978), o teste com a variável
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endógena defasada é usado para certificar-se que fatores exógenos não estão
correlacionados com os efeitos especificados.
Tabela 4: Resultados do teste de robustez do Modelo de Regressão Binomial
Negativo (variáveis independentes com dois anos de defasagem)
Variáveis
Explicativas

Setor
Censitário

0 a 1 km

1 a 5 km

5 a 10 km

10 a 15 km

Efeitos de
Localizaçãot-2

5,73.10-3***
(6,21.10-4)

7,86.10-4***
(5,23.10-5)

1,54.10-4***
(1,46.10-5)

2,75.10-4***
(2,96.10-5)

3,60.10-4***
(3,95.10-5)

1,38.10-4***
(2,43.10-5)

3,75.10-6
(4,02.10-6)

-1,79.10-6***
(3,42.10-7)

-2,34.10-6**
(9,95.10-7)

-6,72.10-6***
(8,94.10-7)

-4,22.10-9**
(2,27.10-9)

1,28.10-11
(3,19.10-11)

-1,79.10-9***
(3,59.10-10)

4,34.10-13
(1,58.10-12)

7,07.10-12***
(1,63.10-12)

Efeitos de
Urbanizaçãot-2
Efeitos de
Congestionamentot-2
Efeitos de
Diversidadet-2

2,92.10-1***
(3,19.10-2)

Log-Verossimilhança

-11086,666

N. Observações

28280

Nota: Elaboração própria com base nos dados. Os coeficientes significativos são indicados por * / **/***,
para significância ao nível de 10%, 5% e 1%, respectivamente. Os valores entre parênteses se referem ao
erro padrão dos coeficientes.

Pode-se observar na tabela 4 que a maior parte dos coeficientes é similar em
amplitude e sinal com os resultados da regressão do modelo binomial negativo com um
ano de defasagem, apenas dois coeficientes mudaram de sinal, o coeficiente do efeito de
congestionamento no primeiro anel e no anel de 5 a 10 quilômetros, porém esses dois
coeficientes não são significativos, esses resultados indicam que os efeitos exógenos não
causam viés no modelo. Os resultados das tabelas 3 e 4 mostram que as estimativas feitas
neste trabalho são robustas.
5. Conclusão
Esse trabalho teve por objetivo investigar os efeitos das economias de
aglomeração no surgimento de novas firmas têxteis e de confecção em Pernambuco
seguindo o trabalho de Rosenthal e Strange (2003) e utilizando uma fonte rica de dados,
que contém as principais informações de todos os estabelecimentos formais do estado,
em conjunto com softwares de mapeamento, fez-se uso do modelo de regressão de
Poisson e Binomial Negativo. Foram estudados efeitos intrasetoriais (efeitos de
localização) e intersetoriais (efeitos de urbanização, diversidade e congestionamento)
para explicar os novos estabelecimentos têxteis e de confecção no período seguinte. Além
disso foi calculado o índice de concentração bruta (Gs) para as 24 divisões da CNAE 2.0
da indústria de transformação do estado.
Os resultados são robustos com as evidências para a importância das economias
de localização e urbanização para explicar a concentração das indústrias têxtil/confecção
no estado de Pernambuco, sendo as economias de localização mais importante para a
escolha locacional dos novos estabelecimentos destas indústrias. Em todos os anéis e no
setor censitário, os efeitos de localização são positivos e significativos, indicando que a
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previa aglomeração de indústrias têxteis e de confecção atrai novos estabelecimentos
desse setor. Em relação aos efeitos de urbanização, somente o setor censitário apresentou
sinal positivo e significativo, sugerindo que quanto mais diversificada é o trabalho local,
maior é o número esperado de indústrias têxteis e de confecção no setor censitário.
Como resultado principal desta pesquisa, destaca-se que os efeitos da aglomeração
diminuem à medida que a distância aumenta, o que aponta para a importância geografia
para explicar a produtividade das indústrias advindos de ganhos de escalas externos as
firmas.
Este resultado sinaliza que as firmas das indústrias têxtil/confecção do estado de
Pernambuco têm ganhos produtivos por estarem próximas umas das outras, o que é
coerente com as políticas públicas adotadas no estado de apoio ao Arranjo Produtivo
Local do setor.
Para trabalhos futuros, pretende-se expandir este estudo para outras indústrias,
com o objetivo de identificar se o padrão da localização difere, conforme a intensidade
tecnológica das indústrias aumenta.
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