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Abstract
In the context of productive stagnation in the Brazilian industry, between the years 2010 to 2017,
and taking as a theoretical reference the approaches of productive agglomerations based on the MAR
(Marshall-Arrow-Romer) type externalities or Jacobs type externalities, the present study analyzed
the regional impacts of changes in industrial labor productivity, despite four regional technological
patterns, namely: (1) Traditional industry; (2) mineral commodities; (3) Chemicals, energy and fuels;
and (4) Capital goods and durable goods. The main results, based on spatial models, that control for
the problem of structural heterogeneity and spatial autocorrelation, Within Transformation operated
via Fixed Effect (SARFE) and Spatial Error with Fixed Effect (SEMFE) point out that the traditional
Industry showed high productivity forming in less dense regions, located in the North and Midwest
of Brazil. However, the biggest productivity gains in the Brazilian industry in the period, occurred in
Chemical products, energy and fuels, with a combination of spatial effects, particularly important,
for the producing regions.
Key-words: Regional technological standards, Industrial labor productivity, Spatial Econometrics
panel data.
JEL Classification: R11. R12.

Resumo
Em um contexto de estagnação produtiva da indústria brasileira, entre os anos de 2010 a 2017,
tomando como referência teórica as abordagens das aglomerações produtivas baseada em externali-
dade do tipo MAR (Marshall-Arrow-Romer) e Jacobs, o presente estudo analisou os impactos regio-
nais das mudanças na produtividade industrial do trabalho, em que pese quatro padrões tecnológicos
regionais, quais sejam: (1) Indústria tradicional; (2) Commodities minerais; (3) Produtos químicos,
energia e combustíveis; e (4) Bens de capital e bens duráveis. Os principais resultados, a partir de
modelos espaciais, que controlam para o problema da heterogeneidade estrutural e da autocorrela-
ção espacial, Transformação Within operada via Efeito Fixo (SARFE) e Erro Espacial com Efeito
Fixo (SEMFE) apontam que a Indústria tradicional evidenciou uma produtividade alta formando-se
em regiões menos densas, localizados no Norte e Centro-Oeste do Brasil. Entretanto, os maiores
ganhos de produtividade na indústria brasileira no período, ocorreram em Produtos químicos, ener-
gia e combustíveis, com uma combinação de efeitos espaciais, particularmente importante, para as
regiões produtoras.
Palavras-chaves: Padrões tecnológicos regionais, Produtividade industrial do trabalho, Econometria
espacial dados em painel.
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1 Introdução
Para muitos economistas, a estagnação que tomou conta da economia brasileira, especialmente a

partir colapso da crise em 2008, deve-se a falta de protagonismo da indústria de transformação, particu-
larmente como resultado do fraco desempenho dos setores intensivos em tecnologia que não conseguem
induzir as transformações necessárias a sustentação do crescimento de longo prazo (BONELLI, 2014;
DE NEGRI; CAVALCANTE, 2014; SOUZA, 2015). Mesmo sabendo que a indústria brasileira é extre-
mamente competitiva em commodities primárias e em bens tradicionais intensivo em trabalho, a falta
de investimento tecnológico e a fraca inserção dos setores de ponta no comércio intra-indústria, tem
contribuído para a estagnação produtiva refletida na produtividade industrial do trabalho em período
recente.

Desde a abertura comercial da década de 1990, a produtividade do trabalho e a competitividade
sempre estiveram no centro do debate sobre crescimento econômico. Inicialmente, a controvérsia envol-
via a causa do rápido desempenho produtivo: se seria apenas um movimento cíclico; ou se acomodaria
um componente estrutural mais relevante (CARVALHO; FEIJÓ, 2000). A partir de 1996 existe um
certo consenso de que os ganhos decorreriam de mudanças estruturais (SQUEFF; DE NEGRI, 2014;
NOGUEIRA; INFANTE; MUSSI, 2014), em consonância com outros fatores como mudanças tecno-
lógicas (BAHIA, 2014; SILVA; FILHO; KOMATSU, 2016), ambiente de negócios (MATION, 2014),
educação (FILHO; PESSÔA; VELOSO, 2010), comércio exterior (FIRPO; PIERI, 2013), infraestrutura
(CAMPOS NETO; CONCEIÇÃO; ROMMINGER, 2014), entre outros. Com a ascensão de ciclo com-
modities a partir de 2002, o cenário muda completamente e setores de bens de capital e de consumo
duráveis começam a perder espaço, tanto na composição das exportações quanto no VTI, para setores
especializados em recursos naturais (DE NEGRI; CAVALCANTE, 2014; SOUZA, 2015).

Uma linha de argumentação sobre o tema baseada em estudos empíricos em nível da firma, passou
a envolver outros aspectos que não podem ser examinados explicitamente na análise macroeconômica
(LOKO; DIOUF, 2009). A motivação surge com a necessidade da busca por novas perspectivas teóricas,
capazes de explanar ganhos de produtividade derivados da organização industrial, mercado de trabalho
e comércio (SYVERSON, 2011). Então, a análise microeconômica torna-se fundamental para entender
capacidade e modelos de gestão, ambiente de negócios, problemas como a escolha da firma – composi-
ção dos insumos, nível de produto e sistema de inovação – e seu desempenho em relação a estrutura de
mercado (BARTELSMAN; DOMS, 2000).

Uma outra linha de interpretação teórica enfatiza os ganhos de produtividade formados pelas es-
truturas de mercado em ambientes urbanos (JACOBS, 1969; PORTER, 1990; MARSHALL, 1985), de
sorte que tais controvérsias desencadearam um conjunto de estudos empíricos preocupados em explorar
a extensão das economias externas sobre o desempenho produtivo local. Os primeiros estudos sobre o
tema foram aplicados aos Estados Unidos (GLAESER et al., 1992; AUDRETSCH; FELDMAN, 2004),
estendido posteriormente a Europa (COMBES, 2000), com recente aplicação no Brasil (BARUFI; HAD-
DAD; NIJKAMP, 2016; SCHETTINI; AZZONI, 2018)

Assim, admitindo a estagnação da produtividade recente da indústria brasileira, o presente estudo
visou estimar e analisar os impactos regionais das mudanças na produtividade industrial do trabalho no
Brasil em período recente (2010-2017). Para tanto, modelos espaciais de dados em painel (ANSELIN;
LE GALLO; JAYET, 2008; ELHORST, 2014) foram especificados com os determinantes regionais da
produtividade do trabalho, que, devido a forte heterogeneidade estrutural, foram classificados em quatro
padrões de competitividade tecnológica contidos em Ferraz, Kupfer e Haguenauer (1996), quais sejam:
(1) Indústria tradicional; (2) Commodities minerais; (3) Produtos químicos, energia e combustíveis; e
(4) Bens de capital e duráveis.

Postula-se que, a fraca inserção produtiva no comércio exterior dos setores de ponta inseridos
em Bens de capital e duráveis explique, ainda que parcialmente, a estagnação produtiva regional da
indústria brasileira. Nesta direção, dados sobre o desempenho exportador disponibilizados pelo Sistema
Comex Stat do Ministério da Economia, Indústria e Comércio Exterior, foram agregados para o nível
das mesorregiões brasileiras, segundo o padrão tecnológico.
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Além disso, o estudo contribui com o tema demonstrando que o desempenho produtivo pode
também ser impulsionado pela concentração local de firmas do mesmo ramo de atividade (linkages
intrasetoriais), pela interação entre firmas diferentes (linkages intersetoriais locais), e pela concentração
de mão de obra qualificada (labor pooling), considerando, inclusive, a possibilidade de efeitos espaciais.
Usando indicadores de aglomeração da geografia econômica, a concentração de firmas é mensurada por
um coeficiente Gini local estimado com o emprego observado em nível da planta industrial (COMBES;
MAYER; THISSE, 2008, p. 260). Analogamente, uma proxy labor pooling é obtida a partir de emprego
industrial classificado segundo CBO (Código Brasileiro de Ocupações).

Além desta introdução, o artigo foi organizado da seguinte forma. A seção 2 revisa a literatura
sobre as fontes das economias de aglomeração. A 3 trata de aspectos metodológicos como os critérios
de agregação dos padrões tecnológicos regional e o modelo espacial de dados em painel. A seção 4 faz
uma Análise Exploratória de Dados Especiais (AEDE) e discute os resultados do modelo econométrico.
Por fim, a seção 5 traz as considerações finais.

2 Fontes do desempenho produtivo regional
Embora existam diferentes tipos de economias de aglomeração, a extensão de seus efeitos sobre

o crescimento da produtividade regional ainda é um tema controverso. O objetivo aqui é explorar essa
questão à luz de diferentes argumentos teóricas acerca das fontes dos retornos crescentes em sistemas
urbanos-regionais.

Hoover (1937) foi pioneiro a oferecer uma classificação geral para o tema. Economias de loca-
lização, segundo o autor, ocorrem quando firmas do mesmo segmento se concentram em determinado
espaço em busca de vantagens de custo, seja na produção ou no transporte (comércio). Economias de
urbanização, por sua vez, ocorrem com a diversificação produtiva, beneficiando firmas e trabalhadores
independentemente do setor que operam.

Embora ambas se desenvolvam com a estrutura industrial, a primeira classificação estaria mais
próxima ao conceito de externalidade de Marshall (1985). Para o autor, firmas que independem de
vantagens naturais, tendem a se concentrar em áreas urbanas em busca vantagens formadas por um
denso mercado de trabalho (labor pooling), por uma ampla rede de fornecedores especializados (input
sharing) e por externalidades do conhecimento (knowledge spillovers). Uma questão central nesta teoria
é que a formação de aglomerações e os ganhos de produtividade surgem com a divisão do trabalho.

O labor pooling ocorre quando trabalhadores podem se mover entre firmas do mesmo setor, pro-
porcionando economias de custo e reduzindo a incerteza do desemprego. Krugman (1991) foi o pri-
meiro a demonstrar que firmas são induzidas à aglomeração em função do custo labor pooling, menor
nos grandes mercados. Overman e Puga (2010) oferecem uma visão generalizada desse modelo, mos-
trando que, desde que não transferido para os salários, a expectativa de lucro cresce com o efeito líquido
de um choque de produtividade. Com isso, firmas preferem locais onde choques de produtividade são
eliminados em vez de refletidos nos salários nominais.

O input sharing ocorre quando a densidade produtiva revela que determinados insumos tornam-se
mais baratos se produzidos por outras firmas especializadas. Venables (1996) foi um dos pioneiros a
demonstrar que, em busca de economias de custos na produção e no frete, fornecedores de bens inter-
mediários tendem a se concentrar nas proximidades da produção manufatureira. Fujita e Thisse (2013)
argumentam que, existindo algum tipo de retornos crescentes na produção intermediária, economias de
aglomeração surgem com a divisão do trabalho, gerando economias de custo que são compartilhadas
pelas firmas localmente integradas.

Os knowledge spillovers significam que interações entre empresários ou trabalhadores são mais
produtivas em ambientes com alta concentração de firmas manufatureiras. Embora nos tempos moder-
nos, a infraestrutura de telecomunicações facilite a transmissão de dados, autores como Glaeser et al.
(1992), Audretsch e Feldman (2004), Cohen e Paul (2009) enfatizam que o conhecimento é melhor
transmitido com a proximidade geográfica. Anida que estejam presente na qualificação no trabalhador
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ou nos investimentos de pesquisa e desenvolvimento (P&D), tais efeitos são difíceis de rastrear empiri-
camente. Krugman (1991, p. 53) chega a argumentar que os fluxos de conhecimento não deixam rastros
em papel que permitam rastreá-los.

Baseado nos modelos de crescimento endógeno, em que o conhecimento acumulado via learning-
by-doing sustenta o crescimento de longo prazo, Glaeser et al. (1992) desenvolveram o conceito de
externalidade tipo MAR (Marshall-Arrow-Romer). Neste caso, estrutura inovadoras especializadas se-
riam a principal fonte dos knowledge spillovers. Existem, no entanto, outras vertentes contraditórias
a esse argumento. Para Porter (1990), por exemplo, a principal fonte de retornos crescentes surgiria
de um ambiente empresarial tecnologicamente competitivo. Jacobs (1969) acredita, por sua vez, que a
diversidade urbana fomenta o fluxo cruzado de ideias.

Embora todas enfatizem a importância os knowledge spillovers, existem diferenças entre essas três
vertentes. Se na visão de MAR, algum poder de monopólio deve persistir para assegurar incentivos às
inovações tecnológicas; para Porter (1990) essa condição é assegurada pelos oligopólios competitivos.
De outra parte, para Jacobs (1969), os serviços urbanos são essenciais para a transmissão dos knowledge
spillovers. Todavia, por serem considerados os motores do desenvolvimento industrial, MAR reconhe-
cem apenas aqueles relacionados ao setor de P&D.

Glaeser et al. (1992) foram os pioneiros na análise empírica acerca da importância das economias
de localização e urbanização. Concluíram que as externalidades de Jacobs são os principais driving
do crescimento do emprego entre cidades norte-americanas. Existem também evidências a favor das
externalidades MAR. Black e Henderson (1999) e Henderson (2003) concluíram que essa é a principal
fonte de crescimento para indústrias de média-alta tecnologia nos Estados Unidos. Combes (2000), por
outro lado, não atesta a importância da diversificação e especialização produtiva para o crescimento do
emprego local em regiões da França.

No Brasil, estudos sobre o tema vem se desenvolvendo em várias frentes. Montenegro, Gonçalves
e Almeida (2011), por exemplo, avaliaram em que medida o grau de especialização e/ou diversidade
pode afetar o desempenho inovador regional. Concluíram que as externalidades MAR e Jacobs não são
excludentes entre si e que a dinâmica da diversificação versus especialização contribuiu com o desem-
penho inovador no estado de São Paulo. Analisando a competitividade regional da indústria brasileira,
Schettini e Azzoni (2013) observaram a permanência de um quadro concentração industrial, com aber-
turas para áreas especializadas em recursos naturais e uma presença, ainda que tênue, das deseconomias
de urbanização.

Ainda no Brasil, agregando setores da indústria e serviços pelo grau de intensidade tecnológica,
Barufi, Haddad e Nijkamp (2016) concluíram que externalidades de Jacobs são mais aderente às aglome-
rações de serviços de alto conhecimento, MAR às aglomerações industriais de baixa e média tecnologia,
enquanto a aglomeração de alta tecnologia seria influenciada por ambas fontes de retornos crescentes.
Em abordagem semelhante, Gonçalves et al. (2019) concluíram que setores de baixa tecnologia geram
transbordamentos para diversos outros grupos industriais, independentemente do nível de intensidade
tecnológica; enquanto estímulos provenientes de setores de alta tecnologia seriam menos frequentes,
embora possam ocorrer em alguns grupos industriais.

Outras fontes de retornos crescentes, remetem aos canais de acesso ao mercado internacional. Há
pelo menos dois padrões tecnológicos sensíveis aos choques de produtividade internacional. O primeiro
sugere que o comércio intra-indústria, associado às cadeias globais de valor, é vital para os transborda-
mentos tecnológicos, proporcionado efeitos positivos sobre a diversificação produtiva. Autores da nova
teoria do comércio demonstraram que ganhos de produtividade surgem com esse padrão de comércio
(HELPMAN; KRUGMAN, 1985; GROSSMAN; HELPMAN, 1991).

Nesse contexto, alguns estudos em nível da firma também constatam uma correlação positiva
entre o padrão de exportação e produtividade do trabalho. Utilizando um modelo gravitacional, Gomes
e Ellery Jr (2007) analisaram o desempenho exportador de firmas brasileiras no comércio internacional.
Perceberam que a maioria tem fraco poder de penetração nos mercados regionais, cerca de 40% destas
atuam somente no Mercosul e seriam menos produtivas para as que exportam para outros mercados.

Utilizaram o teste não paramétrico de Kolmogorov-smirnov, Hidalgo e Mata (2009) compararam
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a distribuição da produtividade em diversos grupos de firmas classificadas entre exportadoras ou não
exportadoras no período 1997 a 2003. Constataram que firmas exportadoras são mais eficientes do que
as não exportadoras, essa correlação parece ser maior para o grupo de firmas de pequeno porte.

Um fato estilizado que tem ganhado força no contexto regional da economia brasileira refere-se
ao potencial de crescimento de atividades sustentadas por vantagens naturais. Usando fronteira estocás-
tica (com controle de efeitos espaciais) em um painel com 27 regiões entre 2000 a 2014, Schettini e
Azzoni (2018) constataram uma diferença significativa nos níveis e o crescimento da produtividade na
agricultura, indústria e serviços entre estados brasileiros. Dois movimentos foram atestados. Em termos
dos níveis de produtividade, as estimações indicam que os estados mais produtivos estão na parte mais
rica do país, com algumas exceções relacionadas à agricultura no Centro-Oeste e Norte, principalmente.
Quanto às taxas estimadas, observou-se a possibilidade de mudanças no cenário de desigualdade, com
sinais de convergência na indústria, principalmente. Isto apontaria o surgimento de novos centros dinâ-
micos em zonas de livre comércio do Norte, no complexo petroquímico da Bahia, bem como em áreas
de especialização agrícola no Centro-Oeste.

3 Metodologia

3.1 Padrões tecnológicos regionais e produtividade do trabalho no Brasil
Devido as especificidades dos setores que compõe a indústria brasileira (Indústria de Extração

+ Indústria de Transformação), a identificação de padrões tecnológicos regionais torna-se um passo
prévio essencial à aplicação do modelo empírico. As fontes das economias de aglomeração sugerem que
configurações espaciais diferentes estabeleçam estreita relação com os aspectos estruturais da atividade
industrial. Sob esta hipótese e analisando categorias de competitividade da indústria brasileira presentes
em Ferraz, Kupfer e Haguenauer (1996), esse primeiro passo é superado com a identificação de quatro
padrões tecnológicos regionais, caracterizados no Quadro 1 a seguir.

Ao fixar a escala geográfica no nível das mesorregiões, pressupõe-se que a fragmentação espacial
seria mais acentuada se a análise fosse conduzida em nível das divisões (2 dígitos) da CNAE 2.0. Assim,
a taxonomia apresentada tem a vantagem de minimizar o problema da heterogeneidade estrutural no
espaço. Estudos que analisaram o processo da desconcentração regional da indústria brasileira, sob
critério semelhante, também compartilham esse argumento (SABOIA, 2013; SABOIA; KUBRUSLY;
BARROS, 2014).

A variável a ser determinada no modelo empírico é a produtividade do trabalho agregada segundo
padrões tecnológicos (Quadro 1). Usualmente, esta variável é obtida pela razão direta entre o valor da
transformação industrial e a população ocupada (VTI/PO). Como informações da principal fonte de
dados que retrata os aspectos estruturais da indústria brasileira estão disponíveis para os estados da fe-
deração (IBGE, 2014), a primeira etapa dos procedimentos metodológicos foi propor uma desagregação
mesorregional, a 2 dígitos, definida pelas proporções (shares) de emprego e salário disponibilizadas pela
RAIS Trabalhador, para os 2010 a 2017.

Esta base, conjuntamente com RAIS Estabelecimento, permite identificar a localização da firma
industrial, a remuneração do trabalho por ocupação, bem como o volume de emprego que a firma deman-
dou em dado período de tempo. Assim, cruzando dados de duas fontes oficiais, foi possível decompor o
VTI e PO da PIA-Empresa/IBGE em nível mesorregional.1

Isto posto, os determinantes do desempenho produtivo regional constituem argumentos da se-
guinte função:

ypit ≡ ln
(

V T Ipit

POpit

)
= f (LnT MFpit ,LnCBIpit ,GFTpit ,LnEXPpit ,GFLqit). (1)

1 Devido sua abrangência, cabe observar que a PIA-Empresa/IBGE, RAIS Trabalhador e RAIS Estabelecimento do Minis-
tério do Trabalho e Emprego (MTE), são as principais estatísticas oficiais no Brasil, consideradas de suma importância
para o desenvolvimento de estudos regionais.
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Em que, LnT MF é o logaritmo natural do tamanho médio da firma industrial, LnCBI é logaritmo
dos custos de aquisição bens intermediários, GFT é um coeficiente Gini com a concentração da força
de trabalho local, LnEXP é o logaritmo do valor das exportações industriais e GFL mede a concentra-
ção de firmas locais. Por fim, p = 1, ...,4 e q = 1, ...,4 identificam os padrões tecnológicos regionais,
i = 1, ...,N a mesorregião e t = 1, ...,T é o tempo (2010 a 2017).

Quadro 1 – Agregação de padrões tecnológicos regionais segundo setores 2 dígitos CNAE 2.0.

Padrões tecnológicos regionais (p = 1, ...,4) Setores 2 dígitos CNAE 2.0
(1) Indústria tradicional. Embora parte significativa
da competitividade dependa da produtividade de fir-
mas exportadoras inseridas na Fabricação de pro-
dutos alimentícios, o padrão é composto essenci-
almente por firmas de baixo conteúdo tecnológico,
voltadas ao suprimento da demanda no mercado in-
terno.

(10) Fabricação de produtos alimentícios, (11) Fa-
bricação de bebidas, (13) Fabricação de produtos
têxteis, (14) Vestuário e acessórios, (15) Fabricação
de artefatos de couro e calçados, (16) Fabricação de
produtos de madeira, (18) Impressão e reprodução
de gravações, (22) Fabricação de produtos de bor-
racha e plástico, (31) Fabricação de móveis e (32)
Produtos diversos.

(2) Commodities minerais. São firmas especializa-
das em bens homogêneos com baixo valor adicio-
nado voltados ao mercado externo. A estrutura é for-
temente localizada em função de vantagens naturais.

(07) Extração de minerais metálicos, (08) Extração
de minerais não-metálicos, (23) Fabricação de pro-
dutos de minerais não-metálicos, (24) Metalurgia.

(3) Produtos químicos, energia e combustíveis. Em-
bora produzam bens homogêneos e sejam forte-
mente localizadas em função de vantagens naturais,
as firmas desse padrão conseguem incorporar maior
conteúdo tecnológico à produção.

(06) Extração de petróleo e gás natural, (17) Fabri-
cação de celulose, papel e produtos de papel, (19)
Fabricação de coque, de produtos derivados do pe-
tróleo e de biocombustíveis, (20) Fabricação de pro-
dutos químicos.

(4) Bens de capital e duráveis. Firmas promotoras
do progresso técnico ao mesmo tempo que incorpo-
ram médio-alto conteúdo tecnológico à produção. A
localização é influenciada pela diversificação indus-
trial, que proporciona de economias de custo e de-
manda (efeitos para trás e para frente) às empresas
aglomeradas.

(21) Produtos farmoquímicos e farmacêuticos, (25)
Produtos de metal, exceto máquinas e equipamen-
tos, (26) Fabricação de equipamentos de informá-
tica, eletrônicos e ópticos, (27) Fabricação de má-
quinas, aparelhos e materiais elétricos, (28) Máqui-
nas e equipamentos, (29) Veículos automotores, re-
boques e carrocerias, (30) Fabricação de outros equi-
pamentos de transporte, exceto veículos automoto-
res, (33) Manutenção, reparação e instalação de má-
quinas e equipamentos.

Postula-se que a produtividade se desenvolva melhor em ambientes onde a estrutura produtiva
é composta por firmas de porte pequeno. Estas firmas teriam maior capacidade de manejo de custos,
exercendo maior controle sobre a participação dos custos fixos, representados pelo número de firmas
por trabalhador (LnT MF). Para autores como Fingleton (2005) e Glaeser e Gottlieb (2009), a expan-
são de grandes mercados, frequentemente dotados de firmas de grande porte, implicaria em um efeito
congestionamento, mobilizando firmas para áreas menos densa.

Por outro lado, o custo de aquisição bens intermediários (LnCBI) tende a ser menor nos grandes
mercados e uma forma de estimar a participação dos efeitos para trás (backward linkages), é pelos
Custo das Operações Industriais (COI), calculado pela PIA-Empresa do IBGE. Esta variável agrega:
consumo de matérias-primas, materiais auxiliares e componentes; compra de energia elétrica; consumo
de combustíveis, peças e acessórios para manutenção e reparação de máquinas e equipamentos, serviços
industriais e de manutenção e reparação de máquinas e equipamentos.

A produtividade do trabalho de indústrias tecnologicamente intensivas, como Bens de capital e
duráveis, desenvolve-se melhor em mercados densos e diversificados; ao passo que indústrias localiza-
das, como Commodities minerais ou Produtos químicos, energia e combustíveis, incorrem em maiores
custos de contratação de mão de obra especializada. De acordo com Combes, Mayer e Thisse (2008,
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p. 260), esta condicionante pode ser representada por um coeficiente Gini:

GFTpit = 1−
O

∑
o=1

1
O

[
spit(o−1)+ spit(o)

]
. (2)

Em cada t, spit(o) é a participação no emprego industrial local da ocupação, o = 1, ...,O, classificada
segundo CBO (Código Brasileiro de Ocupações).

Note-se que, quanto menor o coeficiente de concentração, 0<GFT < 1, maior é a similaridade da
distribuição das ocupações dentro de cada p; e, bens similares têm, a rigor, menor custo de substituição.

A variável, LnEXP, visa capturar o impacto das exportações setoriais sobre a produtividade do
trabalho regional. Espera-se que o efeito seja mais expressivo em setores intensivos em tecnologia, como
Bens de capital e duráveis. Em contraste, nas regiões especializadas, onde as indústrias comercializam
bens de baixo valor adicionado, tal coeficiente de elasticidade deve assumir uma valor relativamente
baixo.

Dados sobre o valor (f.o.b.) das exportações municipais organizados segundo Sistema Harmo-
nizado (SH)2, foram disponibilizados pelo Sistema Comex Stat do Ministério da Economia, Indústria
e Comércio Exterior. Por intermédio das tabelas de correspondência disponibilizadas por essa fonte,
agregou-se o valor das exportações segundo padrões tecnológicos regionais.

O índice q presente em GFLq, indica que a produtividade de dado padrão p pode ser influenciada
pela aglomeração local de firmas similares (∂yp/∂GFLq=p), bem como por aquelas que operam sob
diferentes padrões tecnológicos (∂yp/∂GFLq̸=p). Com isso, o modelo é composto de um mecanismo
capaz de rastrear o poder de conexões intra e intersetoriais locais, no mesmo t. A densidade dessas
aglomerações é calculada de forma semelhante à equação (2). Neste caso, spit(k) é computado como a
participação no emprego da firma k ∈ p.

O coeficientes Gini (2) foi gerado a partir de vetores com o volume de emprego classificado
segundo CBO extraídos da RAIS Trabalhador. Procedimento semelhante foi utilizado no cálculo da
concentração de firmas locais, mas neste caso, o volume de emprego por firma industrial foi extraído da
RAIS Estabelecimentos.

Ademais, o VTI e COI foram corrigidos pelo Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA-
IBGE) para valores constantes em dezembro de 2017, e o valor das exportações pelos índices de preços
da Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior (Funcex).

3.2 Modelos espaciais de dados em painel
A taxonomia proposta não elimina totalmente a necessidade de controle de dois problemas típicos

em modelos espaciais: a heterogeneidade e a dependência espacial. Em geral, características estruturais
não observáveis explicam a natureza do primeiro; ao passo que o problema da dependência espacial
aflora quando existe frequente interação entre agentes no espaço. Na estrutura de dados em painel,
esses problemas costumam ocorrer conjuntamente e se não tratados corretamente, implicam em viés
de consistência e eficiência dos estimadores (ANSELIN; LE GALLO; JAYET, 2008; LESAGE; PACE,
2009; ELHORST, 2014).

Como demonstrado adiante, a heterogeneidade espacial é tratada sob diferentes métodos, os quais
dependem das propriedades estatísticas dos efeitos individuais, µ , que podem ser invariantes no tempo
ou não. Se não correlacionados no espaço-tempo, tais efeitos podem assumir a forma de erros aleató-
rios (RE – ramdon effects). Caso contrário, a alternativa é recorrer ao estimador within para modelos
espaciais (FE – fixed effects), em que os efeitos não observáveis acomodados em µ são simplesmente
removidos através do procedimento demeaned, no qual as variáveis são diminuídas de suas médias
temporais (ELHORST, 2003; ELHORST, 2014).
2 É uma nomenclatura aduaneira, utilizada internacionalmente como um sistema padronizado de codificação e classificação

de produtos de importação e exportação, desenvolvido e mantido pela Organização Mundial das Alfândegas (OMA).
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Utilizando a técnica demeaned, Elhorst (2003) demonstrou que o princípio da máxima veros-
similhança (ML) pode produzir estimadores consistentes e eficientes. Além de ser o estimador mais
empregado em estudos aplicados, tal princípio também contribuiu para o desenvolvimento de testes de
especificação em painel de dados espaciais (BALTAGI; SONG; KOH, 2003; ANSELIN; LE GALLO;
JAYET, 2008; ELHORST, 2014).

Inicia-se examinando o modelo SAR (spatial autoregressive model) sob estrutura de dados empi-
lhados (pooled panel data), em que erros distribuem-se sob hipóteses convencionais.

y = ρ(IT ⊗WN)y+Xβ + ε. (3)

Em que, y é um vetor empilhado NT × 1 com a variável dependente, Xt é uma matriz NT × 7 com
regressores não estocásticos definidos adiante, β é um vetor com parâmetros fixos, |ρ|< 1 é o coeficiente
autorregressivo espacial, IT é uma matriz identidade T ×T , WN é uma matriz N×N com pesos especiais
e ε ∼ IID(0,σ2

ε ) é um vetor NT ×1 de erros idiossincráticos. Essa abordagem difere da convencional,
por especificar matrizes bloco operadas pelo produto Kronecker ⊗, comum em modelos espaciais dados
em painel (ANSELIN; LE GALLO; JAYET, 2008; ELHORST, 2014).

No SAR, a dependência espacial ocorre pela simultaneidade da variável dependente, que se não
tratada corretamente, viola a hipótese de regressores exógenos. Elhorst (2003) corrigi o problema atra-
vés de variáveis instrumentais extraídas de regressões auxiliares. A simultaneidade do SAR implica
em impactos regionais diretos e indiretos, os quais podem ser examinados pelo modelo na sua forma
reduzida

y = [IT ⊗ (IN −ρWN)
−1](Xβ + ε). (4)

A expansão (5) mostra que um choque imputado por dada variável k na região i afeta não só seu
próprio desempenho via efeito direto, mas se espalha pelas vizinhanças j devido ao efeito multiplicador
espacial em ρ

∂y
∂Xk

= (IN −ρWN)
−1

βk = (IN +ρWN +ρ
2WN + · · ·)βk. (5)

Dado que (IN − ρWN)
−1 é uma matriz plena, os spillovers espaciais conferem ao SAR alcance

global (ANSELIN; LE GALLO; JAYET, 2008).
Uma segunda especificação remete ao modelo SEM (spatial error model), em que a dependência

espacial ocorre por erros autocorrelacionados

y = Xβ + ε (6)
ε = λ (IT ⊗WN)ε + v. (7)

Em que, |λ |< 1 é o coeficiente autorregressivo do SEM e v ∼ IID(0,σ2
v ) é um vetor NT ×1 com erros

idiossincráticos.
Dado que (IN −λWN)

−1 é uma matriz plena, choques imputados por ε também conferem ao SEM
alcance global

y = Xβ +[IT ⊗ (IN −λWN)
−1]v. (8)

Mas em contraste com o SAR, qualquer mudança determinística, ∂y/∂Xk = βk, gera apenas im-
pacto local, não promove spillovers espaciais.

Agora a heterogeneidade é tratada conjuntamente com a dependência espacial, mas considerando
que erros compostos assumem a seguinte forma

ε = (ιT ⊗ IN)µ + v. (9)

Em que, µ ∼ IID(0,σ2
µ) é um vetor N×1 de componentes aleatórios e ιT é um vetor T ×1 de elementos

unitários.
Supõe-se que os termos em (9) sejam independentes entre si, muito embora os erros idiossincráti-

cos sejam espacialmente autocorrelacionados

v = λ (IT ⊗WN)v+η (10)
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com η ∼ IID(0,σ2
η). Dado que (IN −λWN) = BN é uma matriz não singular, é possível escrever (10)

sob a forma
v = λ (IT ⊗B−1

N )η . (11)

Substituindo-se (11) em (9), tem-se o vetor com erros compostos

ε = (ιT ⊗ IN)µ +λ (IT ⊗B−1
N )η (12)

cuja a matriz de variância-covariância é

Ωε = E[εε
′] = σ

2
µ(ιT ⊗ IN)+σ

2
η [IT ⊗ (B′

NBN)
−1]. (13)

A estrutura (13) é compatível com o modelo erro espacial com efeitos aleatórios (SEMRE), mas
pode ser adaptada para comportar o estimador com efeitos fixos (SEMFE), desde que µ mantenha-
se invariante no tempo, não autocorrelacionado espacialmente e se distribua independente dos erros
(ELHORST, 2003; CROISSANT; MILLO, 2019). Essa estrutura torna-se menos complexa se a depen-
dência espacial puder ser controlada pelo vetor lag espacial. Neste caso, o modelo SARRE poderia
acomodar o problema da heterogeneidade individual sob hipótese (9). Na ausência desta, a transforma-
ção within operada via efeitos fixos (SARFE) seria uma alternativa viável.

Baltagi, Song e Koh (2003) desenvolveram testes multiplicador de Lagrange (LM) para verificar
se a heterogeneidade e dependência espacial constituem, de fato, um problema de especificação em
modelos SEMRE. Com base em resíduos extraídos do modelo pooled, os testes ficam submetidos a
cinco hipóteses conjuntas, marginais e condicionais, especificadas a seguir.

1. Ha
0 : λ = σ2

µ = 0, sob hipótese alternativa de que pelo menos um desses parâmetros é diferentes
de zero.

2. Assumindo ausência de correlação espacial (λ = 0), testa-se Hb
0 : σ2

µ = 0, contra a hipótese alter-
nativa de efeitos aleatórios.

3. Assumindo ausência de efeitos aleatórios (σ2
µ = 0), testa-se Hc

0 : λ = 0, contra a hipótese alterna-
tiva de autocorrelação espacial.

4. Assumindo a possibilidade de existência de efeitos aleatórios (σ2
µ ≥ 0), testa-se Hd

0 : λ = 0, contra
a hipótese alternativa de autocorrelação espacial.

5. Assumindo a possibilidade de existência de autocorrelação espacial (λ ̸= 0), testa-se He
0 : σ2

µ = 0,
contra a hipótese alternativa de efeitos aleatórios.

Adicionalmente, a natureza do processo autorregressivo espacial é investigada pelos testes LM
focados, que se tornaram populares na literatura empírica. A versão lag espacial LMρ dados em painel
proposta por Anselin, Le Gallo e Jayet (2008) é empregada para testar a hipótese nula de ausência de
autocorrelação espacial na variável dependente. Analogamente, recorres-se ao teste LMλ para avaliar
se o problema pode ser controlado pelos erros. Dado que ambos costumam rejeitar frequentemente a
hipótese nula, Elhorst (2014) desenvolveu testes robustos condicionais, RLMρ|λ e RLMλ |ρ , capazes de
elucidar a verdadeira natureza dos processos. Por fim, infere-se o teste de Hausman para verificar se a
heterogeneidade é melhor acomodada na estrutura dos efeitos aleatórios ou fixos.

4 Análise dos resultados

4.1 Análise exploratória da produtividade regional do trabalho
Usando instrumentos da análise exploratória de dados espaciais (AEDE), examina-se agora as

mudanças na distribuição espacial da produtividade do trabalho segundo padrões tecnológicos. Por meio
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Figura 1 – Box-plots da produtividade regional do trabalho (2010-2017).
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Fonte: resultado da pesquisa e elaborado pelo autor.

de box-plots, a Figura 1 exibe a distribuição espacial do logaritmo da produtividade regional do trabalho
entre 2010 a 2017.

Em nível, ela mostra que os maiores ganhos de produtividade ocorrem nas regiões especializadas
em Produtos químicos, energia e combustíveis. Uma característica desse padrão é a forte disparidade re-
gional, indicando que a produção é fortemente concentrada geograficamente. Embora o desempenho das
Indústrias tradicionais, Commodities minerais e Bens de capital e duráveis siga estagnado, os primeiros
resultados evidenciam uma leve tendência que estimula o crescimento de muitas regiões produtoras de
Produtos químicos, energia e combustíveis.

A distribuição regional mostra também que não há diferença significante entre os níveis de pro-
dutividade do trabalho em Bens de capital e duráveis, se comparados a setores intensivos em trabalho
como Indústrias tradicionais. Uma explicação para isso estaria no peso relativo do sistema inovador
industrial, tomado como insignificante, no contexto agregado de Bens de capital e duráveis.

Devido a forte assimetria (à direita) regional, valores discrepantes são mais frequentes acima da
classe mediana (Figura 1). Eles refletem, por exemplo, o forte desempenho produtivo de mesorregiões
como o Norte Fluminense (RJ), especializada em Produtos químicos, energia e combustíveis; o Centro
Amazonense (AM) que se destaca pela produtividade da Indústria tradicional, mas também na fabri-
cação de Bens de capital e duráveis; e o Sudeste Paraense (PA), mais especificamente, o município
de Parauapebas, cuja característica principal é forte especialização na produção de Commodities mine-
rais. Este resultado também pode ser observado na Figura 2, que mostra distribuição da produtividade
regional classificada por decis.

O mapa 1 mostra a formação de um corredor de alta produtividade que tem início no norte do
Brasil, mais especificamente no Centro Amazonense (AM), desce pelo Centro-Oeste cortando regiões
do Mato Grosso e Goias, até atingir os grandes mercados no Sudeste e Sul do país. Esse corredor é
conhecido pela forte competitividade no agronegócio. Não por acaso, firmas da Indústria tradicional
tendem a se fixar nas proximidades dessas aglomerações, visando minimizar custos de transporte, prin-
cipalmente. Tais custos são considerados estratégicos para a localização da indústria de beneficiamento,
bem como para a competitividade do agronegócio.

O mapa 2 mostra que a produção de Commodities minerais é extremamente especializada e con-
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Figura 2 – Distribuição da produtividade regional do trabalho em 2010.
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centrada regionalmente, com polos estabelecidos nos estados do Pará (PA) e Minas Gerais (MG), prin-
cipalmente. O Quadrilátero Central, região localizada no centro-sul de MG, concentra a maior produção
de minério de ferro e manganês do Brasil; e a Serra dos Carajás (PA) é uma região de grande abundância
de recursos minerais como minério de ferro, níquel, cobre, manganês, estanho, ouro, entre outros.

O mapa 3 mostra que regiões mais produtivas estão, grosso modo, localizadas às margens do lito-
ral brasileiro. Trata-se de um padrão de colocalização, em que empresas de refino de Produtos químicos,
energia e combustíveis procuram se fixar nas proximidades da extração de petróleo e gás natural, cujas
principais reservas encontram-se nos campos marítimos. Embora exista um sistema de transporte mul-
timodal que facilite a distribuição espacial desses produtos, regiões não produtoras e mais isoladas do
litoral tendem a exibir níveis de produtividade relativamente baixo.

Um fato que chama atenção na distribuição espacial de Bens de capital e duráveis, é que as
regiões com maior potencialidade de crescimento – Centro Amazonense (AM), Sul Goiano (GO) e
Área Metropolitana de Salvador (BA) – não estão exatamente na área de desenvolvimento poligonal no
Sul e Sudeste do Brasil. Contudo, mercados historicamente consolidados como Área Metropolitana de
Curitiba (PR), São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG) e Porto Alegre (RS), ainda mantêm altos níveis de
produtividade do trabalho, como mostra o mapa 4 na Figura 2.

11



4.2 Resultados dos modelos espaciais
A Tabela 1 apresenta além dos parâmetros do modelo pooled restrito, os resultados dos testes LM

desenvolvidos por Baltagi, Song e Koh (2003), cujas hipóteses variam de acordo com a especificação
do modelo erro espacial. A estatística JLM avalia a hipótese conjunta de ausência de efeitos aleatórios e
autocorrelação espacial nos erros Ha

0 : λ = σ2
µ = 0. Ela é ponto de partida para os testes marginais LM1 e

LM2 relacionados às hipóteses Hb
0 : σ2

µ = 0 e Hc
0 : λ = 0. Estas, por sua vez, mostram que ao fixar λ = 0,

os efeitos aleatórios são estatisticamente significantes a 1% de probabilidade de erro. Analogamente,
fixando-se σ2

µ = 0, a autocorrelação também é um problema que não pode ser desprezado no contexto
da produtividade do trabalho em todos os padrões tecnológicos explorados.

Entretanto, quando o componente da variância é relativamente grande, como neste caso, é preciso
recorrer análise dos testes condicionais, CLMλ e CLMµ (BALTAGI; SONG; KOH, 2003). A signifi-
cância de tais estatísticas revela a existência de um processo interativo simultâneo ocorrendo entre os
efeitos aleatórios e autocorrelação espacial. Esse resultado compromete a distribuição dos erros do mo-
delo pooled, atestando que estimador OLS é inconsistência e ineficiência quando aplicado aos PTRs.

Segue-se investigando se o problema da autocorrelação poderia, eventualmente, ser controlado
pelo vetor lag espacial do modelo SAR. Os resultados dos testes LM focados na Tabela 2 indicam que
essa hipótese somente não pode ser descartada no contexto de Produtos químicos, energia e combus-
tíveis. Logo, a autocorrelação espacial nos demais casos pode ser acomodada na estrutura do modelo
SEM. Por fim, as estatísticas Hausman significantes a menos de 5%, sugerem que o controle da hetero-
geneidade individual pode ocorrer pelos efeitos fixos, via transformação within convencional.

Em resposta ao problema de especificação, há fortes evidências de que o modelo SARFE exerça ri-
goroso controle sobre os spillovers espaciais imputados pelo desempenho de Produtos químicos, energia
e combustíveis. Nos demais padrões, porém, um controle mais eficiente ocorre com o SEMFE. Contudo,
ambos modelos foram estimados, de sorte que os resultados podem ser encontrados nas Tabelas 3 e 4, a
seguir.

Alguns impactos regionais são típicos aos quatro padrões tecnológicos analisados. Um deles é
o efeito direto exercido pelo LnT MF , cujo coeficiente associado foi estimado negativo e estatistica-
mente significante até 5% (Tabelas 3 e 4). Esse resultado mostra que as indústrias são mais eficientes
onde a proporção de ativo imobilizado por trabalhador é reduzida. Ou seja, muitas empresas preferem
posicionar-se em mercados emergentes, em razão do maior controle sobre os custos fixos, sem abrir
mão dos linkages de demanda proporcionados pela proximidade com os grandes centros urbanos.

Esse retorno é mais intenso entre as indústrias de Produtos químicos, energia e combustíveis.
Com base no SARFE da Tabela 3, estima-se que uma redução de 1% na proporção de seus custos fixos,
implicaria em um incremento de 0,4% no crescimento médio da produtividade do trabalho; e, devido
ao efeito autorregressivo, uma fração (0,27%) se distribuiria espacialmente, afetando principalmente os
dois vizinhos mais próximos.3

A literatura mostra que encadeamentos de bens intermediários desempenham importante papel no
crescimento da produtividade regional. Aqui, este efeito é captado pelo consumo de matérias-primas,
materiais auxiliares, e outros insumos adqueridos pela atividade industrial, LnCBI nas Tabelas 3 e 4. A
despeito da origem desses bens e natureza do processo autorregressivo espacial, os resultados mostram
um coeficiente de elasticidade positivo e estatisticamente significante até 1%. Percebe-se, também, as
conexões de bens intermediários são mais relevantes para o desempenho das Indústrias tradicionais.

Outra fonte de externalidade advém do mercado de trabalho, mais especificamente, da concen-
tração local de trabalhadores diferenciados, GFT . Como esperado, os resultados atinentes às indústrias
de Produtos químicos, energia e combustíveis e Bens de capital e duráveis mostram que a produtivi-
dade se desenvolve melhor onde as ocupações são mais concentradas. As regiões que comportam estas
indústrias atraem mão de obra qualificada, cuja característica principal é complementariedade entre
ocupações fortemente especializadas na produção industrial. A Tabela 5, no Anexo A, mostra que esse
3 O efeito indireto corresponde a diferença entre o efeito total, (1− ρ)−1β1 = −0,6784, e o efeito direto estimado em

β1 =−0,3985 na coluna (3) da Tabela 3.
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Tabela 1 – Estimador pooled e testes LM para efeitos espaciais.

Estimador pooled OLS (1) (2) (3) (4)
constante 2,3259** 3,1973** 4,0627** 2,7546**

(0,3022) (0,4214) (0,5214) (0,2588)
LnCF -0,0845* -0,0654 -0,4040** -0,1154**

(0,0389) (0,0646) (0,0519) (0,0345)
LnCBI 0,5242** 0,2812** 0,3162** 0,3936**

(0,0199) (0,0300) (0,0506) (0,0216)
GFT -1,0475** -0,1923 -0,0552 0,2876

(0,2779) (0,3586) (0,5505) (0,2327)
LnEXP 0,0492** 0,0873** 0,0841* 0,0501**

(0,0110) (0,0199) (0,0352) (0,0121)
GFL1 0,5723** -0,5399** -1,6651** -0,3777**

(0,2080) (0,1879) (0,4745) (0,1239)
GFL2 0,1892** 1,8863** -0,9791** 0,1785

(0,0625) (0,2707) (0,2376) (0,0733)
GFL3 -0,1746** 0,2182 1,5001** 0,0961

(0,0605) (0,1172) (0,4562) (0,0776)
GFL4 0,4003** -0,4896** 1,2808** 0,0192

(0,0625) (0,1241) (0,2766) (0,1665)
R̄2 0,6591 0,5914 0,3302 0,7643
N ×T 92×8 80×8 58×8 61×8
Estatística do teste LM
JLM 1.876,2** 535,05** 1.051,7** 499,43**

[0,0000] [0,0000] [0,0000] [0,0000]
LM1 42,83** 22,41** 31,27** 21,59**

[0,0000] [0,0000] [0,0000] [0,0000]
LM2 6,47** 5,74** 8,59** 5,74**

[0,0000] [0,0000] [0,0000] [0,0000]
CLMλ 12,47** 5,60** 2,98* 5,68**

[0,0000] [0,0000] [0,0028] [0,0000]
CLMµ 40,99** 21,62** 20,97** 16,41**

[0,0000] [0,0000] [0,0028] [0,0000]
Nota. (1) Indústria tradicional, (2) Commodities minerais, (3) Produtos químicos, energia e combustíveis, (4) Bens de capital e duráveis.
Coeficientes **,* significantes a 1% e 5%, respectivamente. Desvio padrão em (...) e probabilidade [...]. Fonte: resultado da pesquisa e

elaborado pelo autor.

efeito é mais intenso nas mesorregiões mais densas e urbanizadas, localizadas no eixo Sul-Sudeste do
Brasil, principalmente.

Por meio da Tabela 3, é possível proceder algumas inferências acerca do movimento das ocu-
pações, por exemplo: um choque de 1% na demanda local por trabalho qualificado, determinado por
investimento produtivo em Produtos químicos, energia e combustíveis, por exemplo, contribuiria com
um impacto total de 1,48% sobre o crescimento do próprio setor; desse montante, 0,87% corresponderia
ao impacto direto internalizado pela região onde o choque foi imputado.

Por outro lado, setores da Indústria tradicional são mais produtivos nas regiões onde o mercado
de trabalho é menos concentrado, ou seja, onde as ocupações são mais similares entre si. Além das van-
tagens naturais, muitas indústrias desse padrão se beneficiam com economias de custo proporcionadas
por um mercado de trabalho denso e pouco diferenciada. O resultado da Tabela 4 mostra que esse efeito
é a principal fonte de retornos crescentes na Indústria tradicional.

No entanto, não há evidência suficiente para afirmar que o desempenho de Commodities minerais,
é em termos globais, sensível a um pequena mudança na concentração das ocupações. Embora se trate
de um padrão heterogêneo e intensivo em capital, o que naturalmente eleva o nível da produtividade
dentro do setor, sua fraca integralidade intersetorial restringe o alcance das externalidades espaciais
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Tabela 2 – Diagnóstico de heterogeneidade e dependência espacial

Estatística do teste LM (1) (2) (3) (4)
LMρ 17,865** 15,443** 98,707** 18,389**

[0,0000] [0,0001] [0,0000] [0,0000]
LMλ 41,947** 32,987** 73,819** 32,963**

[0,0000] [0,0000] [0,0000] [0,0000]
RLMρ 0,439 0,3097 24,889** 0,7603

[0,5073] [0,5779] [0,0000] [0,3832]
RLMλ 24,522** 17,854** 0,0018 15,333**

[0,0000] [0,0000] [0,9662] [0,0001]
Teste de Hausman
SEMRE vs SEMFE 84,614** 47,109** 29,868** 29,392**

[0,0000] [0,0000] [0,0002] [0,0002]
SARRE vs SARFE 30,166** 60,011** 83,366** 21,571*

[0,0002] [0,0000] [0,0000] [0,0057]
Nota. (1) Indústria tradicional, (2) Commodities minerais, (3) Produtos químicos, energia e combustíveis, (4) Bens de capital e duráveis.
Coeficientes **,* significantes a 1% e 5%, respectivamente. Desvio padrão em (...) e probabilidade [...]. Fonte: resultado da pesquisa e

elaborado pelo autor.

Tabela 3 – Modelo SARFE com os determinantes do crescimento da produtividade regional.

Covariáveis do modelo (1) (2) (3) (4)
LnT MF -0,0868* -0,0691 -0,3985** -0,1152**

(0,0417) (0,0628) (0,0449) (0,0339)
LnCBI 0,4964** 0,2750** 0,3302** 0,4086**

(0,0212) (0,0290) (0,0436) (0,0208)
GFT -1,0321** -0,2336 0,8705* 0,3726*

(0,2726) (0,3518) (0,4761) (0,1877)
LnEXP 0,0421** 0,0862** 0,0886** 0,0381**

(0,0109) (0,0192) (0,0301) (0,0118)
GFL1 0,6076** -0,4920** -2,0131** -0,2698*

(0,2152) (0,1806) (0,4077) (0,1179)
GFL2 0,1816** 1,7756** -1,2575** 0,1009

(0,0612) (0,2630) (0,2026) (0,0719)
GFL3 -0,1590** 0,3013** -0,034 0,0824

(0,0593) (0,1130) (0,3939) (0,0742)
GFL4 0,4181** -0,5222** 1,4101** -0,0539

(0,0611) (0,1199) (0,2360) (0,1617)
ρ 0,1281** 0,1216** 0,4126** 0,1363**

(0,0289) (0,0313) (0,0358) (0,0297)
N ×T 92×8 80×8 58×8 61×8

Nota. (1) Indústria tradicional, (2) Commodities minerais, (3) Produtos químicos, energia e combustíveis, (4) Bens de capital e duráveis.
Coeficientes **,* significantes a 1% e 5%, respectivamente. Desvio padrão em (...) e probabilidade [...]. Fonte: resultado da pesquisa e

elaborado pelo autor.

imputadas pela mobilidade do trabalho (Tabela 4).
A elasticidade das exportações mostra-se positivamente correlacionada com a produtividade do

trabalho em todos os padrões pesquisados, revelando que regiões especializadas em bens de exportação
concentram maior parcela dos ganhos de produtividade formados pelo comércio exterior (Tabelas 3 e
4). Embora não se trate de um resultado surpreendente, existem aspectos relacionados à sua grandeza
que merecem destaque.

No caso brasileiro, assim como em outros países, a abundância de recursos naturais além de fo-
mentar a concentração de estruturas especializadas, passou a ser explorada como uma vantagem compa-
rativa inexorável à produção em escala de bens básicos, semielaborados ou de baixo valor adicionado.
Não por acaso, parcela significativa das exportações brasileiras é impulsionada pela produtividade de
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setores líderes da Indústria tradicional, como os Fabricantes de produtos alimentícios, bem como está
associada a performance de outros setores inseridos em Commodities minerais e Produtos químicos,
energia e combustíveis.

Observe-se que o ponto mais crítico da análise diz respeito a performance exportadora de Bens de
capital e duráveis. Por agregar setores com maior potencial tecnológico, esperava-se maior sensibilidade
da produtividade em relação aos choques de exportações. Mas a elasticidade estimada oferece uma
taxa de retorno desprezível, se comparada aos demais padrões pesquisados (Tabela 4). Este resultado
evidencia que as indústrias de Bens de capital e duráveis, de fato, não estão inseridas de modo relevante
no comércio intra-indústria, corroborando com o resultados de outros estudos que examinaram o tema
(GOMES; ELLERY JR, 2007).

Tabela 4 – Modelo SEMFE com os determinantes do crescimento da produtividade regional.

Covariáveis do modelo (1) (2) (3) (4)
LnT MF -0,0751* -0,1158* -0,3118** -0,1030**

(0,0426) (0,0639) (0,0289) (0,0327)
LnCBI 0,5326** 0,2919** 0,4228** 0,4110**

(0,0216) (0,0278) (0,0478) (0,0198)
GFT -0,8951** -0,4572 1,4872** 0,4253**

(0,2827) (0,3374) (0,4704) (0,2260)
LnEXP 0,0408** 0,0944** 0,0467 0,0658**

(0,0108) (0,0189) (0,0294) (0,0120)
GFL1 0,6630** -0,3460** -1,9124** 0,0551

(0,2249) (0,1710) (0,3885) (0,1086)
GFL2 0,0185 1,6768** -1,3246** 0,0716

(0,0649) (0,2594) (0,2131) (0,0726)
GFL3 -0,1575** 0,3925** -0,5618 0,0175

(0,0571) (0,1085) (0,3748) (0,0700)
GFL4 0,4523** -0,5488** 1,4183** 0,1511

(0,0602) (0,1209) (0,2136) (0,1578)
λ 0,3132** 0,2522** 0,5552** 0,4100**

(0,0353) (0,0397) (0,0353) (0,0409)
N ×T 92×8 80×8 58×8 61×8

Nota. (1) Indústria tradicional, (2) Commodities minerais, (3) Produtos químicos, energia e combustíveis, (4) Bens de capital e duráveis.
Coeficientes **,* significantes a 1% e 5%, respectivamente. Desvio padrão em (...) e probabilidade [...]. Fonte: resultado da pesquisa e

elaborado pelo autor.

Por outro lado, no mercado interno, a concentração de firmas de Bens de capital e duráveis é um
importante condicionante à performance de diferentes padrões (∂yp/∂GFLq ̸=p nas Tabelas 3 e 4). Os
resultados mostram um efeito positivo e significante que afeta a produtividade do trabalho de setores
inseridos na Indústria tradicional e Produtos químicos, energia e combustíveis; mas negativo e signifi-
cante em relação ao desempenho de Commodities minerais. O primeiro padrão evidencia um processo
de crescimento urbano orientado por conexões intersetoriais locais, semelhante a ideia jacobiana de di-
versificação produtiva. No segundo, diferentemente, tais conexões ocorrem via comércio interregional.

Contudo, se a estrutura local estiver organizada sob hipótese marshalliana, a especialização pro-
dutiva apenas contribui com o desempenho de setores da Indústria tradicional e Commodities minerais;
nos demais casos, porém, esse efeito é nulo (∂yp/∂GFLq=p nas Tabelas 3 e 4). Isso pode ser um reflexo
da própria estagnação produtiva, que afeta principalmente o desempenho de setores inseridos em Bens
de capital e duráveis.

5 Considerações finais
Assumindo a existência de um processo de estagnação produtiva da indústria brasileira, o presente

estudo analisou os impactos regionais das mudanças na produtividade industrial do trabalho em período
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recente (2010-2017). Para tanto, visando controlar o problema da heterogeneidade estrutural e da auto-
correlação espacial, modelos espaciais de dados em painel foram especificados segundo quatro padrões
tecnológicos regionais, quais sejam: (1) Indústria tradicional; (2) Commodities minerais; (3) Produtos
químicos, energia e combustíveis; e (4) Bens de capital e duráveis.

Os testes econométricos mostraram que o modelo SARFE exerça melhor controle sobre os spillo-
vers espaciais imputados pelo performance de Produtos químicos, energia e combustíveis. Nos demais
padrões tecnológicos, porém, um controle mais eficiente ocorre com o modelo SEMFE.

No tocante aos resultados econômicos, pode-se concluir que:

1. Ainda que agregue setores com os mais baixos níveis de produtividade do trabalho da indústria
brasileira, os resultados atinentes a Indústria tradicional evidenciaram um corredor de alta pro-
dutividade formando-se em regiões menos densas, localizados no Norte e Centro-Oeste do Brasil,
principalmente. Nestes mercados, ganhos de produtividade são diretamente afetados pelas expor-
tações locais, decorrem das interações entre firmas semelhantes, nos moldes das externalidades
marshallianas, mas também estão sujeito aos linkages intersetoriais, particularmente imputados
pelos fabricantes de Bens de capital e duráveis.

2. A produção de Commodities minerais é extremamente concentrada em regiões do estados do
Pará (PA) e Minas Gerais (MG), principalmente. Por se tratar de um setor tipicamente exportador
de produtos básicos e semielaborados, o desempenho produtivo independe das conexões com os
setores mais dinâmicos da economia, assim como não gera externalidade positiva sobre o mercado
de trabalho, refutando a hipótese labor pooling. Contudo, em regiões específicas no Sudeste do
país, a produtividade do trabalho de Commodities minerais mostra-se localmente integrada com a
concentração de firmas de Produtos químicos, energia e combustíveis, conforme mostra a Figura
2.

3. Os maiores ganhos de produtividade na indústria brasileira entre 2010 a 2017 ocorreram em Pro-
dutos químicos, energia e combustíveis. Neste padrão, empresas de refino procuram se fixar nas
proximidades dos campos marítimos de extração de petróleo e gás. Entre os fatores determinan-
tes dos ganhos de produtividade do trabalho cabe destacar: o papel das efeitos para frente, os
quais contribuíram com as aglomerações dos demais setores da economia; efeitos para trás, os
quais estimularam aglomerações no mercado de trabalho e a produtividade de fornecedores de
bens intermediários; e a participação no comércio exterior, como resultado das exportações de
produtos químicos, combustíveis, lubrificantes e outros bens produzidos pelos setores associados.
A combinação desses efeitos espaciais foi particularmente importante para as regiões produtoras
identificadas na Figura 2.

4. O ponto crítico da análise diz respeito a performance exportadora de Bens de capital e durá-
veis. Por agregar maior conteúdo tecnológico, esperava-se maior elasticidade da produtividade-
exportação. Mas a taxa de retorno estimada é desprezível, se comparada aos demais padrões pes-
quisados. No mercado interno, as evidências revelaram que a produtividade de Bens de capital e
duráveis não reagiu de modo significante às aglomerações no próprio setor, tampouco entre fir-
mas que concorrem em setores diferentes. Apesar disso, as indústrias associadas ainda mostram
alguma capacidade de promover efeitos para trás, fomentando aglomerações no mercado de tra-
balho, bem como estimularam a produtividade fornecedores de bens intermediários, como firmas
estabelecidas na Indústria tradicional.
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Anexo A – Mesorregiões mais produtivas segundo PTR
A Tabela 5 exibi indicadores das quatorze mesorregiões mais produtivas segundo PRT. A produtividade do

trabalho (VTI/PO) e aquisição de bens intermediários (CBI) estão R$1.000 por trabalhador; EXP é a participação
percentual no total exportado por PRT; GFT e GFL são coeficientes Gini da força de trabalho e firmas locais,
respectivamente; NEMP é o número de empresas.

Tabela 5 – Maiores níveis de produtividade regional do trabalho em 2010.

PRT Cód. Mesorregião VTI/PO CBI GFT EXP GFL NEMP
(1) 1303 Centro Amazonense (AM) 408,285 151,159 0,846 0,48 0,711 460
(1) 5105 Sudeste Mato-grossense (MT) 241,776 436,973 0,806 0,15 0,739 182
(1) 5103 Sudoeste Mato-grossense (MT) 194,532 424,592 0,864 1,57 0,812 105
(1) 5102 Nordeste Mato-grossense (MT) 186,133 398,545 0,821 0,49 0,787 63
(1) 5104 Centro-Sul Mato-grossense (MT) 181,719 334,346 0,839 0,54 0,707 381
(1) 5205 Sul Goiano (GO) 156,958 285,155 0,889 1,90 0,834 460
(1) 5204 Leste Goiano (GO) 148,835 255,099 0,814 0,10 0,699 138
(1) 3105 Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba (MG) 141,615 194,063 0,874 3,23 0,763 1206
(1) 5201 Noroeste Goiano (GO) 140,155 254,906 0,873 0,51 0,774 60
(1) 3513 Vale do Paraíba Paulista (SP) 133,990 147,959 0,791 0,34 0,690 604
(1) 3509 Marília (SP) 132,126 153,688 0,785 0,13 0,767 242
(1) 5101 Norte Mato-grossense (MT) 129,630 238,512 0,896 2,43 0,677 988
(1) 5004 Sudoeste de Mato Grosso do Sul (MS) 128,757 287,309 0,876 1,31 0,825 244
(1) 3305 Sul Fluminense (RJ) 119,209 104,513 0,799 0,19 0,675 245
(2) 1506 Sudeste Paraense (PA) 1.871,597 150,765 0,868 1,89 0,851 123
(2) 1501 Baixo Amazonas (PA) 1.481,633 44,318 0,788 1,15 0,752 47
(2) 3203 Central Espírito-santense (ES) 849,505 585,027 0,786 11,46 0,768 332
(2) 3101 Noroeste de Minas (MG) 731,042 78,877 0,763 2,99 0,804 64
(2) 3107 Metropolitana de Belo Horizonte (MG) 567,973 213,075 0,845 13,75 0,817 999
(2) 2102 Oeste Maranhense (MA) 454,857 170,834 0,787 1,07 0,673 50
(2) 1602 Sul do Amapá (AP) 406,919 34,393 0,700 1,48 0,660 35
(2) 3305 Sul Fluminense (RJ) 383,120 258,135 0,854 0,82 0,885 76
(2) 5202 Norte Goiano (GO) 377,624 152,837 0,765 2,96 0,778 43
(2) 3108 Vale do Rio Doce (MG) 335,856 341,543 0,786 3,50 0,801 196
(2) 2905 Metropolitana de Salvador (BA) 321,715 355,100 0,799 3,72 0,663 232
(2) 1503 Metropolitana de Belém (PA) 282,077 310,693 0,825 6,00 0,743 94
(2) 2304 Sertões Cearenses (CE) 274,851 407,298 0,670 0,01 0,544 20
(2) 5301 Distrito Federal (DF) 243,111 206,115 0,768 0,00 0,636 99
(3) 3302 Norte Fluminense (RJ) 2.874,666 13,860 0,857 0,11 0,732 16
(3) 2905 Metropolitana de Salvador (BA) 1.152,540 838,116 0,805 12,61 0,713 230
(3) 3501 São José do Rio Preto (SP) 1.019,515 391,241 0,837 0,10 0,801 85
(3) 3306 Metropolitana do Rio de Janeiro (RJ) 872,545 288,379 0,845 11,91 0,763 508
(3) 2907 Sul Baiano (BA) 800,963 448,364 0,833 5,86 0,784 20
(3) 4104 Norte Pioneiro Paranaense (PR) 764,126 215,709 0,722 0,14 0,742 12
(3) 3202 Litoral Norte Espírito-santense (ES) 758,360 251,434 0,825 4,58 0,677 22
(3) 3502 Ribeirão Preto (SP) 630,571 294,373 0,843 1,19 0,749 189
(3) 3503 Araçatuba (SP) 622,972 241,770 0,872 0,11 0,766 55
(3) 3510 Assis (SP) 538,223 229,704 0,776 0,03 0,610 26
(3) 2703 Leste Alagoano (AL) 533,605 781,382 0,859 0,17 0,710 30
(3) 3505 Araraquara (SP) 518,301 280,153 0,711 0,41 0,624 56
(3) 4305 Metropolitana de Porto Alegre (RS) 515,527 1.365,788 0,809 9,02 0,674 392
(3) 4307 Sudeste Rio-grandense (RS) 462,817 1.276,663 0,756 0,41 0,680 19
(4) 1303 Centro Amazonense (AM) 294,464 512,136 0,899 2,57 0,767 358
(4) 5205 Sul Goiano (GO) 282,484 416,100 0,809 0,12 0,706 145
(4) 2905 Metropolitana de Salvador (BA) 250,930 333,643 0,843 1,86 0,731 379
(4) 3305 Sul Fluminense (RJ) 237,721 419,144 0,847 2,63 0,811 185
(4) 4110 Metropolitana de Curitiba (PR) 224,421 301,431 0,878 9,18 0,746 1592
(4) 3513 Vale do Paraíba Paulista (SP) 222,612 301,043 0,815 7,99 0,809 564
(4) 3515 Metropolitana de São Paulo (SP) 197,530 243,679 0,870 22,94 0,694 9174
(4) 3302 Norte Fluminense (RJ) 186,517 157,880 0,791 0,08 0,695 103
(4) 3107 Metropolitana de Belo Horizonte (MG) 178,232 252,569 0,876 5,94 0,749 1919
(4) 3507 Campinas (SP) 176,817 234,159 0,859 10,02 0,746 1965
(4) 4302 Nordeste Rio-grandense (RS) 160,621 195,565 0,886 2,63 0,740 1233
(4) 3102 Norte de Minas (MG) 156,812 116,543 0,796 0,70 0,715 87
(4) 3306 Metropolitana do Rio de Janeiro (RJ) 156,254 146,448 0,839 2,68 0,707 1531
(4) 4305 Metropolitana de Porto Alegre (RS) 151,474 153,865 0,857 4,43 0,722 1935

Nota. (1) Indústria tradicional, (2) Commodities minerais, (3) Produtos químicos, energia e combustíveis, (4) Bens de capital e duráveis.
Fonte: resultado da pesquisa e elaborado pelo autor.
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