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Resumo: O objetivo do presente artigo é verificar o grau de especialização da cesta de exportações dos
estados brasileiros entre 1998 e 2014, por níveis de intensidade tecnológica, e analisar se ela tem relação
positiva ou negativa com o nível de renda. Para isso, foi utilizado econometria espacial e o índice de
especialização criado por Hausmann, Hwang e Rodrik (2007). Os principais resultados indicaram que a
especialização do setor de alta tecnologia teve relação positiva com o nível de renda no ano de 1998 e que
a especialização dos outros setores de intensidade tecnológica, com exceção do setor de alta tecnologia,
apresentou relação negativa com o nível de renda no ano de 2014. Os resultados também mostraram que,
em 1998 e 2014, a especialização de setores com menor valor agregado (baixa tecnologia e produtos não
industriais) apresentou ser negativamente correlacionada com a especialização de todos os outros setores,
indicando pouco poder de encadeamento.
Palavras-chave: Especialização. Intensidade Tecnológica. Renda Per Capita. Análise Exploratória de
Dados Espaciais.
Classificação JEL: F43; R11; C46.
DEGREE OF SPECIALIZATION OF THE EXPORT BASKET AND ITS RELATION WITH
THE ECONOMIC GROWTH OF THE BRAZILIAN STATES
Abstract: The objective of the present paper is verify the degree of specialization of the export basket of
the Brazilian states between 1998 and 2014, by levels of technologic intensity, and analyze if there is
positive or negative relation with the level of income. For that, it was used spatial econometrics and the
index created by Hausmann, Hwang and Rodrik (2007). To verify this relation it was carried out an
exploratory analysis of spatial data, through the analysis of bivariate cluster, and spatial econometric model.
The main results indicated that the specialization of the sector of high technology had positive relation with
the level of income in the year of 1998 and that the specialization of the other sectors of technologic
intensity, with exception of the sector of high technology, presented negative relation with the level of
income in the year of 2014. The results, also, showed that in 1998 and 2014 the specialization of sectors
with lower aggregated value (low technology and non-industrialized products) Presented to be negatively
correlated with the specialization of all the other sectors, indicating little power of chain.
Keywords: Specialization; Technologic Intensity; Per Capita Income; Exploratory Analysis of Spatial
Data.
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1 INTRODUÇÃO
Desde o século XVIII, pensadores como Adam Smith e David Ricardo já se preocupavam em
estudar o crescimento econômico e tentar entender por que algumas economias apresentam distintas taxas
de crescimento. Smith (1996) foi o pioneiro a formular o conceito de vantagens absolutas, ao considerar
que um país deveria se dedicar à exportação de bens em que era mais produtivo.
Ricardo (1996) se baseou na abordagem de Smith e demonstrou que, mesmo se um país não
apresentar vantagens absolutas na produção de um bem, ainda assim existiria possibilidade de comércio
com outros países. Essa teoria de Ricardo se consagrou na literatura econômica como a Teoria das
Vantagens Comparativas, uma das clássicas do comércio internacional. Fundamentalmente, ela considera
que, se um país se especializar na produção de bens em que detém vantagem comparativa, ele poderá obter
divisas capazes de sustentar o seu crescimento econômico.
Além da questão da vantagem absoluta ou comparativa, existem outros fatores ressaltados na
literatura, cabendo destacar os papéis do setor exportador, das características produtivas regionais e da
mudança estrutural como importantes no processo de crescimento e de desenvolvimento econômico dos
países.
Com relação ao setor exportador, destacam-se os estudos de Kaldor (1957, 1978), Balassa (1978),
Thirlwall (1979) e Feder (1983). Já na perspectiva das características geográficas e regionais, têm-se os
trabalhos de Roseinten-Rodan (1961), Hirschman (1958) e Krugman (1991), que se consagraram por adotar
diferentes abordagens sobre a transformação do processo produtivo. Os que analisaram a importância do
crescimento e do desenvolvimento em uma ótica mais regional, foram Roseinten-Rodan (1961) e
Hirschman (1958). Esses últimos se consagraram por adotar diferentes abordagens sobre a transformação
do processo produtivo e de que forma isso foi capaz de influenciar o crescimento e, até mesmo, o
desenvolvimento econômico de uma região.
Sob outro enfoque, algumas literaturas vêm considerando a importância da mudança estrutural para
o crescimento econômico de países de renda média e que ainda estão em processo de desenvolvimento.
Entre os principais autores dessa corrente, tem-se Imbs e Wacziarg (2003), Shafaeddin (2005) e Rodrik
(2004; 2010)1. Para esses autores, é importante que ocorra uma especialização, mas essa deve acontecer
após um processo de diversificação da estrutura produtiva e, também, quando o país já alcançou um nível
elevado de renda per capita.
Uma série de trabalhos mais recentes, como os de Hidalgo e Hausmann (2009), Hausmann e Hidaldo
(2010, 2011) e Felipe et al. (2012), aprofundaram e retomaram a discussão sobre a importância do setor
exportador para o crescimento econômico em um contexto de mudança estrutural e produtiva dos países ou
regiões. Esses autores se basearam em índices os quais permitem verificar o grau de complexidade
econômica de um país, sendo essa abordagem considerada uma nova alternativa da teoria tradicional de
crescimento econômico e de comércio internacional.
Desse modo, a fim de contribuir para o debate acadêmico entre especializar ou diversificar a
estrutura produtiva, o presente trabalho pretende verificar, através de dados estaduais e de uma análise
espacial para os anos de 1998 e 2014, se, em termos de crescimento, é melhor para o Brasil se especializar
nos produtos em que detém vantagens comparativas ou diversificar sua estrutura produtiva.
Nesse contexto, delineiam-se como objetivos específicos deste artigo: i) verificar se a especialização
de cada setor por intensidade tecnológica (alta, média-alta, média-baixa, baixa e não industriais) está
relacionada de maneira positiva com o nível de renda2 dos estados brasileiros; ii) analisar se é melhor para
os estados, inicialmente, se especializar nos produtos em que detêm vantagens comparativas (mais
produtivos), ou diversificar a sua estrutura exportadora para que, posteriormente, possa ocorrer essa
especialização.
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Mais detalhes das diferenças teóricas entre essas abordagens estão na Seção 2.
No presente artigo, o produto interno bruto (PIB) per capita é utilizado como proxy para o nível de renda das unidades
federativas. A renda também pode ter outro significado, tal como os salários e lucros. No entanto, como essas variáveis não são
utilizadas ou levadas em conta no artigo, tomar o PIB como proxy da renda não acarretará em prejuízos à pesquisa.
2
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Para isso, foi utilizado o índice de especialização criado por Hausmann, Whang e Rodrik (2007),
que leva em conta a produtividade implícita de cada produto na cesta de exportações de uma economia,
sendo essa produtividade baseada na vantagem comparativa do produto em cada unidade da federação (UF).
Essa análise irá permitir um melhor entendimento do padrão estrutural e regional brasileiro. Esperase que os resultados do presente trabalho permitam um melhor entendimento da relação entre a estrutura
exportadora dos estados e o seu crescimento econômico. Espera-se que isso possa servir, de alguma forma,
para a tomada de decisões por parte dos policy makers na elaboração de políticas públicas com o intuito de
melhorar o desempenho econômico dos estados brasileiros e, consequentemente, do País como um todo.
O presente artigo está estruturado em cinco seções, sendo a seção 1 contemplada com esta
introdução. A seção 2 apresenta o marco teórico e insere as exportações em um contexto de mudanças
estruturais e regionais. A seção 3 apresenta a metodologia, incluindo os passos para o cálculo do índice de
especialização, o método de análise exploratória de dados espaciais e o modelo econométrico espacial. Na
seção 4, têm-se os resultados do índice de especialização, da análise exploratória de dados espaciais e do
modelo econométrico espacial. Por fim, apresentam-se as conclusões do trabalho.
2 MARCO TEÓRICO: AS EXPORTAÇÕES E SUA DINÂMICA COM OS FATORES
ESTRUTURAIS E REGIONAIS
Na literatura ainda não existe uma explicação consensual acerca das distintas taxas de crescimento
alcançadas pelos países. Para Krueger (1998), isso decorre da maior abertura comercial dos mercados;
North (1981) e Acemoglu, Johnson e Robinson (2012) entendem que a dinâmica do crescimento deve ser
buscada nas origens do processo de colonização; Krugman (1991) e Sachs (2003) consideram que a
localização e os fatores geográficos são fatores importantes na determinação do crescimento; Lucas (1988)
e Romer (1986) associam o crescimento com o acúmulo de capital humano; para Stiglitz (2000), Chang
(2006) e Bresser-Pereira (2006), a qualidade das instituições é fundamental na alavancagem do
crescimento; por fim, alguns autores como Diamond (1965) e Kuznets (1955) consideram que as diferenças
no crescimento estão relacionadas às mudanças populacionais e ao processo de transição demográfica.
Sob outra perspectiva, Kaldor (1957, 1978), Balassa (1978), Thirlwall (1979) e Feder (1983)
relacionaram a dinâmica do setor exportador como um dos principais meios para se alcançar maior
crescimento econômico. Para esses autores, torna-se válida a hipótese de que as exportações têm a
capacidade de induzir o crescimento econômico de um país (export-led growth). Segundo Balassa (1978),
a política de exportações orientada para o crescimento fornece incentivos para vendas, tanto no mercado
interno quanto no externo, o que permite maior utilização da capacidade instalada e melhorias tecnológicas
em resposta à concorrência no mercado externo.
Kaldor enfatiza a importância fundamental que o setor industrial tem para gerar inovações e cria um
conjunto de proposições que ficaram conhecidas como leis de Kaldor. Nessas leis, são observadas relações
positivas entre o crescimento da indústria e crescimento do produto; o crescimento da produtividade e o
crescimento do setor industrial; o crescimento das exportações e o crescimento do produto. Por fim,
considera-se que o crescimento de longo prazo não está restringido pela oferta agregada, mas pela demanda
(THIRLWALL, 1983).
Thirlwall (1979) considera que a demanda externa é importante para dinamizar uma economia e,
através disso, elabora um modelo que testa a hipótese de que o crescimento econômico de um país é
restringido pelo desempenho do seu balanço de pagamentos. Para o autor, a taxa de crescimento das
exportações dividida pela elasticidade-renda da demanda por importações pode ser um bom preditor do
crescimento econômico de um país.
O modelo de Feder (1983) difere dos anteriores, pois se ampara no arcabouço teórico neoclássico
de que o PIB e as exportações estão diretamente relacionados, sem que um ocorra primeiro, ou seja, as
exportações influenciam o crescimento e o crescimento influencia as exportações, sendo um processo de
retroalimentação. O autor também considera que essa relação não acontece somente de forma direta, mas
também de forma indireta, de modo que a diversificação produtiva, os ganhos de escala e a maior utilização
da capacidade exportadora podem induzir o crescimento de maneira indireta, o que não ocorre com o setor
não exportador.
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Analisando no âmbito regional, alguns autores se destacaram em verificar a relação entre as
transformações do processo produtivo em uma ótica de crescimento e de desenvolvimento econômico. Os
principais a tratarem desse assunto foram Rosenstein-Rodan (1961), Hirschman (1958) e Krugman (1991).
Rosenstein-Rodan (1961) foi pioneiro em tratar o contexto de desenvolvimento equilibrado e, sem
negar a relevância do setor primário, destacou a importância da industrialização para o alcance do
desenvolvimento econômico. Para ele, não é viável empregar todo o pessoal em uma única empresa, pois,
assim, não teria mercado consumidor, de modo que o ideal seria que ocorressem incentivos para se investir
nas diferentes esferas industriais através de um grande esforço integrado (big push) para se conseguir
realizar o crescimento equilibrado.
No entanto, Hirschman (1958) considera que o crescimento deveria ser do tipo “desequilibrado”.
Para o autor, existe uma grande necessidade de capital para que haja o investimento em grande escala. Em
sua visão, para que pudesse haver desenvolvimento, o investimento deveria ser feito em um único
empreendimento, diferentemente do que preconizou Rosentein-Rodan (1961). Ou seja, a expansão de uma
indústria pode gerar externalidades que irão beneficiar outros agentes que estão indiretamente ligados a ela.
Nesse sentido, Krugman (1991) trabalhou com o conceito conhecido como nova geografia
econômica e com as características da distribuição das atividades industriais no espaço. O autor considerou
que, para realizar economias de escala e minimizar custos de transporte, empresas tendem a localizar-se em
regiões com maior demanda, o que, com o passar do tempo, tenderá a gerar uma concentração da atividade
em determinada região.
Trabalhos de autores que tratam de modelos de crescimento restrito ao balanço de pagamentos,
como Thirlwall (1979, 2005), Thirlwall e McCombie (1994) e Araújo e Lima (2007), consideraram que as
diferenças nas estruturas produtivas de um país podem fazer com que o mesmo siga trajetórias diferentes
no futuro. Assim, se um país se especializar em produtos de tecnologia estagnada, isso pode fazer com que
ele perca competitividade em seu processo produtivo.
A maioria dos autores estruturalistas enfatizam a importância da industrialização como motor do
crescimento econômico. Gala et al. (2017) considera que a vertente estruturalista define desenvolvimento
econômico como uma transformação radical da estrutura produtiva das economias que caminham para uma
produção sofisticada.
Há uma abordagem teórica, cujos principais autores são Imbs e Wacziarg (2003), Shafaeddin (2005)
e Rodrik (2010), que propõe uma visão diferente, tanto do lado clássico (ortodoxo) como do lado
heterodoxo. De modo geral, a visão ortodoxa defende que deve haver uma especialização em setores em
que uma economia é mais produtiva e que apresenta vantagens comparativas, pois isso está relacionado a
ganhos de escala. A visão heteredoxa, no entanto, considera que a forma como ocorre essa especialização
é de extrema importância para o desenvolvimento de uma economia.
Neste sentido é que Imbs e Wacziarg (2003) concordam, em partes, com as duas visões citadas
anteriormente. Esses autores estudaram um grande grupo de países em vários períodos de tempo e como
resultados encontraram que a especialização e a diversificação ocorrem em pontos diferentes do
desenvolvimento. Ou seja, para eles, uma economia ainda não desenvolvida deve diversificar sua estrutura
produtiva até alcançar determinado nível de renda para depois se especializar no que apresenta vantagem
comparativa.
Na mesma linha, Shafaeddin (2005) considera que a especialização prematura, ou seja, quando o
país ainda não atingiu um nível elevado de renda e nem apresenta uma estrutura produtiva diversificada,
pode trazer impactos negativos em termos de desenvolvimento econômico.
Rodrik (2010) argumenta que a maioria dos cursos de doutorado em economia na América do Norte
induz a um pensamento de que a diferença entre os países ricos e pobres é que os primeiros optaram por
aproveitar suas vantagens comparativas, ou seja, destinar recursos e se especializar em produtos dos quais
já se têm vantagens em relação a outras economias.
Essa questão foi bastante discutida por Chang (2006), que analisou o desenvolvimento histórico
das economias e constatou que, se os países que hoje são desenvolvidos tivessem adotado, no passado,
políticas que no período atual eles consideram ideal para os países subdesenvolvidos, eles não teriam
alcançado um nível de desenvolvimento satisfatório.

5

Também, levando-se em conta as mudanças estruturais e as características produtivas, estudos mais
recentes discutem a importância da diversificação produtiva no contexto de que uma economia
diversificada é uma economia mais complexa. Entre esses, podem-se destacar os trabalhos de Hausmann e
Hidalgo (2010), Felipe et al. (2012), Caldarelli et al. (2012), Hausmann et al. (2014), Cristelli, Tacchella e
Pietronero (2015), Gala (2017) e Hartmann et al. (2017). Para esses autores, a complexidade de uma
economia está relacionada com a quantidade de conhecimento que existe dentro dela, sendo essa expressa
na sua diversidade produtiva, ou seja, no número de produtos e serviços distintos que a economia realiza.
Hausmann et al. (2014) exemplificam o conceito de complexidade econômica, tratando-a como uma
medida da mistura de mercadorias que uma economia é capaz de produzir. Alguns grupos de bens, como o
do setor de aviação e o farmacêutico, exigem conhecimentos avançados para serem produzidos e, então,
possuem maior capacidade de relacionamento com outros setores através de redes de organizações. Enfim,
esses produtos necessitam estar em economias mais diversificadas e com participação em setores de maior
tecnologia, pois eles dependem da cadeia produtiva para viabilizar a sua produção.
Entretanto, é importante destacar que não é tão simples ter as exportações diversificadas e com
participação em produtos de maior valor agregado, uma vez que setores de maior intensidade tecnológica
não apresentam vantagens comparativas na maioria das economias de renda média, sendo que a
diversificação gera incertezas por parte de investidores e, também, um alto custo de oportunidade para os
potenciais ingressantes no mercado.
Esse dilema na escolha do investidor entre especializar em produtos de baixo valor agregado e
diversificar a estrutura produtiva pode ser mais bem definido por Rodrik (2010), visto que economias ainda
não desenvolvidas, como é o caso do Brasil, não investem em produtos sofisticados e de maior intensidade
tecnológica por medo de não atingir os lucros obtidos através da exportação de produtos em que detêm
vantagens comparativas. Para o autor, se um investimento inovador em produtos de alta tecnologia gerar
lucros, esses serão socializados, visto que outros investidores irão segui-lo, mas se o empreendimento
fracassar e o investidor inovador tiver perdas, essas serão somente dele. Estando os investidores cientes
disso, acabam por não investir em ramos industriais de maior valor agregado e maior conteúdo tecnológico
por medo de não alcançar os lucros desejados.
3 METODOLOGIA
3.1 ÍNDICE DE PRODUTIVIDADE IMPLÍCITA DO PRODUTO (PRODY) E ESPECIALIZAÇÃO
ASSOCIADO AO NÍVEL DE RENDA (EXPY) DA CESTA DE EXPORTAÇÕES
Hausmann, Hwang e Rodrik (2007) criaram uma metodologia que permite mensurar a produtividade
e o grau de especialização da cesta de exportações de uma economia, a qual foi adaptada para atender ao
interesse da presente pesquisa. O cálculo da produtividade implícita do produto (PRODY) se dá através de
uma média ponderada da renda per capita de cada estado, em que o ponderador é o Índice de Vantagem
Comparativa Revelada (IVCR), criado por Balassa (1965), conforme mostra a Equação 1.
PRODYK = ∑𝐽

𝑥𝑗𝑘/𝑋𝑗
∑𝑗 𝑥

𝑌𝑗

(1)

𝑗𝑘/𝑋𝑗

em que, PRODYK é a produtividade implícita do produto k, 𝑥𝑗𝑘 se refere à exportação do produto k no estado
j, 𝑋𝑗 se refere à exportação total do j-ésimo estado e 𝑌𝑗 à renda per capita do estado j. Dessa forma, o
numerador (𝑥𝑗𝑘/𝑋𝑗 ) representa a participação de determinada mercadoria na cesta de exportações do estado,
e o denominador (∑𝑗 𝑥𝑗𝑘/𝑋 ) representa a participação dessa mesma mercadoria na cesta de exportações do
𝑗

país. A soma (∑𝐽 ) da ponderação da renda per capita pela VCR de determinado produto, para todos os
estados, corresponde à produtividade implícita do produto no país.
Já o grau de especialização da cesta de exportações (EXPY) é obtido através do somatório da
participação de cada produto, na cesta de exportações de cada estado, multiplicado pela produtividade
implícita (PRODY) do respectivo produto no país. Esse índice (EXPY) representa o nível de produtividade
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associado à cesta de exportações da economia em questão. O índice EXPY pode ser mais bem demonstrado
na Equação (2).
𝑋
(2)
EXPYjt = ∑𝐾 𝑋𝑗𝑘𝑡 PRODYK
𝑗𝑡

em que, EXPYjt é o índice de especialização associado ao nível de renda das exportações do estado j no
período t, 𝑋𝑗𝑘𝑡 é a exportação do produto k no estado j e no tempo t, e 𝑋𝑗𝑡 é a exportação total do estado no
tempo t.
3.2 ANÁLISE EXPLORATÓRIA DE DADOS ESPACIAIS (AEDE)
A econometria espacial é um ramo relativamente recente dos estudos econométricos e destaca-se
como importante para a compreensão de alguns fenômenos da ciência econômica e de outros aspectos
sociais (ANSELIN et al. 2013). A diferença entre a econometria convencional e a econometria espacial está
no fato dessa última incorporar na análise de regressão os efeitos espaciais.
Um dos primeiros efeitos de um modelo espacial está relacionado à sua dependência, que é a
interação dos indivíduos de uma amostra nos diversos locais analisados. Ou seja, essa área da econometria
verifica se existe dependência espacial entre as variáveis, de modo que regiões mais próximas podem ter
maior influência sobre tais variáveis do que regiões mais distantes. Esse fenômeno é conhecido como
dependência espacial e ocorre quando uma variável de interesse em uma região sofre influência das regiões
vizinhas.
Dentro do escopo da econometria espacial, existe uma área que coleta técnicas para descrever e
visualizar as distribuições espaciais. Essa parte da econometria espacial é chamada de análise exploratória
de dados espaciais (AEDE). É recomendado, antes de se estimar um modelo de econometria espacial, fazer
uma análise exploratória para se conhecer qual é a estrutura do processo espacial e selecionar o modelo
mais apropriado.
O primeiro passo de uma AEDE é verificar se os valores de uma região dependem dos valores de
outra. Para isso, faz-se uma análise para verificar se existe autocorrelação espacial usando a estatística I de
Moran, como especificado na equação (3), porém, as estatísticas C de Geary e G de Getis-Word também
podem ser utilizadas como medidas de autocorrelação espacial.
(3)
𝑛 ∑𝑖 ∑𝑗 𝑤𝑖𝑗 𝑧𝑖 𝑧𝑗
𝐼=
∑𝑛𝑖=1 𝑧𝑖2
𝑆0
em que n representa as regiões; z, as variáveis; 𝑤𝑖𝑗 , a matriz de ponderação espacial referente às regiões i e
j. De um modo geral, o I de Moran é a relação da covariância pela variância dos dados (ALMEIDA, 2012).
Sabater, Tur e Azorín (2011) destacam que a média teórica do I de Moran é dada por: E(I) = [-1/(n–1)],
sendo que valores acima da média indicam autocorrelação positiva e valores abaixo indicam autocorrelação
negativa. Se for indicado autocorrelação espacial, é sinal de que ocorre similaridade entre os valores em
determinadas regiões. Caso contrário, uma região não apresenta influência sobre a outra (ALMEIDA,
2012).
Para verificar a existência de autocorrelação espacial, é necessário que se tenha uma matriz de pesos
espaciais, e essa se baseia no conceito de fronteira geográfica, conforme está demonstrado na Equação (4).
Este conceito pode ser definido através de algumas convenções de contiguidade, como é o caso da torre, da
rainha e do bispo, fazendo alusão a um jogo de xadrez.
𝑊𝑗𝑖 = {

1 se i e j são contíguos
0 se i e j não são contíguos

(4)

Conforme apresenta a Figura 1, a convenção de contiguidade conhecida como torre leva em conta
somente os vizinhos que fazem fronteira física com a região em análise. A convenção conhecida como
rainha leva em conta as regiões que fazem fronteira física e, também, os vértices. Por fim, a convenção
conhecida como bispo leva em conta somente os vértices (ANSELIN; REY, 2014).
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Figura 1 - Convenções de contiguidade
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Fonte: Elaboração Própria

Outra alternativa para verificar a existência de aleatoriedade (ausência de autocorrelação) espacial
é através do diagrama de dispersão de Moran, que apresenta a defasagem da variável de interesse no eixo
vertical e a variável sem defasagem no eixo horizontal. Esse diagrama é dado através de dispersão de pontos
(regiões, estados, cidades, etc.) a partir de uma reta linear. O coeficiente da reta pode ser positivo ou
negativo, indicando se uma possível correlação é positiva ou negativa, respectivamente.
O coeficiente I de Moran é dividido em quadrantes que representam a associação linear entre as
variáveis. Cada quadrante representa uma característica dos dados, que podem ser do tipo alto-alto (AA),
baixo-alto (BA), baixo-baixo (BB) e alto-baixo (AB) (ALMEIDA, 2012). Se a região em análise estiver no
quadrante AA, é sinal de que tanto ela quanto seus vizinhos apresentam valores altos, ou seja, acima da
média. Se estiver no quadrante BA, é sinal de que a região apresenta valores baixos e as regiões vizinhas
apresentam valores altos. Se for BB, significará que tanto a região analisada quanto seus vizinhos
apresentam valores abaixo da média. Porém, se os vizinhos tiverem valores baixos e a região em análise
tiver valores altos, essa estará no quadrante AB.
A autocorrelação espacial também pode ser verificada entre duas variáveis (bivariada). Utiliza-se a
forma bivariada quando se tem por objetivo verificar se os valores da variável em uma região estão
associados aos valores de outra variável em regiões vizinhas. De um modo geral, os pressupostos da forma
univariada e bivariada continuam os mesmos, porém leva-se em conta uma variável em relação à outra,
tanto no diagrama de dispersão quanto no agrupamento. Por exemplo, o quadrante AA indicará que uma
variável apresenta altos valores em uma região e outra variável apresenta altos valores em regiões vizinhas.
A autocorrelação dos dados em geral, conhecida como autocorrelação global, pode ocultar padrões
locais, pois pode não existir autocorrelação global dos dados em virtude da grande quantidade de regiões,
mas pode existir autocorrelação somente em algumas regiões específicas, fenômeno conhecido como
autocorrelação espacial local. A estatística de Moran também pode ser utilizada para verificar a existência
desse tipo de autocorrelação através do Local Indicator of Spatial Association (LISA), que ajusta e mescla
informações do diagrama de dispersão do I de Moran e do mapa de significância de associação local.
3.3 MODELO ECONOMÉTRICO ESPACIAL
O modelo simples representado por MQO e sem considerar a autocorrelação espacial pode ser
representado da seguinte forma:
(5)
y = Xβ + ε
em que y é um vetor com os dados da variável dependente, X uma matriz de n x k regressores e ε representa
o termo estocástico. No entanto, se for verificado que o modelo apresenta uma dependência espacial, o
método de estimação por MQO passa a ser viesado, sendo ideal a utilização da econometria espacial para
que os modelos captem as possíveis influências das localidades que estão em seu entorno.
A diferença do modelo linear para o modelo econométrico espacial é a inclusão de uma matriz
espacial, ou seja, o modelo linear não incorpora nenhuma defasagem espacial e também desconsidera que
alguma variável explicativa esteja correlacionada com o termo de erro aleatório. Além disso, a priori, é
importante verificar se o modelo espacial é autocorrelacionado no termo de erro (SEM), na variável
dependente (SAR) ou no erro e na variável dependente (SARMA), simultaneamente. Desconsiderar o efeito
espacial e de que forma se dá essa autocorrelação no espaço pode afetar a eficiência dos estimadores.

8

No modelo de defasagem espacial (SAR), conforme mostra a Equação (6), ρ é o coeficiente de
defasagem autorregressivo espacial e Wy é um vetor de defasagens espaciais (nx1). A restrição é que ρ se
situe entre 1 e -1. Um valor de ρ positivo indica que um alto valor de y nas regiões vizinhas aumenta o valor
de y na região i (ALMEIDA, 2012).
A interpretação do modelo SAR deve ser cautelosa em decorrência da defasagem espacial, pois,
para se obter o impacto de uma variável explicativa sobre uma variável dependente, deve-se levar em conta
a seguinte fórmula: (1 – ρ)-1 x 𝛽𝑘 .
(6)
y = ρWy + ε
As Equações (7 e 8) mostram o modelo de erro espacial (SEM). Conforme Almeida (2012), a
intuição desse modelo é de que o padrão espacial é dado por efeitos não modelados devido à falta de
medidas, que não são distribuídas de forma aleatória no espaço, mas que são autocorrelacionados
espacialmente.
(7)
y = Xβ + μ
μ = λWμ + ε

(8)

y = Xβ + λWμ + ε

(9)

A Equação (9) representa o modelo
em que λ é o parâmetro do erro autorregressivo espacial que acompanha a defasagem Wμ.
As Equações 10 e 11 representam o modelo de defasagem espacial com erro de média móvel
espacial (SARMA). O modelo SARMA considera que a dependência espacial é manifestada por duas
formas, sendo tanto pela defasagem da variável dependente quanto por erros autocorrelacionados
espacialmente. A forma algébrica genérica do modelo SARMA pode ser apresentada como mostram as
equações a seguir:
y = ρW1y + Xβ + μ
(10)
μ = 𝜽W2ε + ε

(11)

y = ρW1y + Xβ + 𝜽W2ε + ε

(12)

em que ρ é o coeficiente autorregressivo da variável dependente e 𝜽 é o vetor de coeficiente autorregressivo
para os erros locais da regressão. O modelo pode ser reduzido de acordo com a Equação (12) e cabe destacar
também que W1 e W2 podem ser matrizes com pesos espaciais diferentes.
Fazendo a representação das variáveis estudadas na presente pesquisa, na Equação (12), chega-se a:
𝑙𝑛𝑃𝐼𝐵𝑃𝐶𝑖 = 𝛽 + 𝜌𝑗1 𝑊𝑃𝐼𝐵𝑃𝐶𝑗𝑖 + 𝛽2 𝑙𝑛𝐸𝑋𝑃𝑌𝐴𝐿𝑇𝐴𝑖 + 𝛽3 𝑙𝑛𝐸𝑋𝑃𝑌𝑀𝐸𝐴𝐿𝑇𝐴𝑖
+ 𝛽4 𝑙𝑛𝐸𝑋𝑃𝑌𝑀𝐸𝐵𝐴𝐼𝑋𝐴𝑖 + 𝛽5 𝑙𝑛𝐸𝑋𝑃𝑌𝐵𝐴𝐼𝑋𝐴𝑖
+ 𝛽6 𝑙𝑛𝐸𝑋𝑃𝑌𝑁Ã𝑂𝐼𝑁𝐷𝑈𝑆𝑇𝑅𝐼𝐴𝐼𝑆𝑖 + 𝜃W2ε + 𝜀𝑗𝑖

(13)

em que, i representa os estados brasileiros e o Distrito Federal, com i = 1...27; 𝝆 é o vetor de coeficientes
autorregressivos k x 1 que capta como uma determinada região é afetada por seus vizinhos, PIBPC é o PIB
per capita dos estados brasileiros, EXPYALTA, EXPYMEALTA, EXPYMEBAIXA, EXPYBAIXA e
EXPYNÃOINDUSTRIAIS representam a especialização das categorias de produtos classificados em
intensidades tecnológicas (alta, média-alta, média-baixa, baixa e não industriais, respectivamente). W é uma
matriz de ponderações n x n que capta os efeitos que uma localidade exerce sobre seus vizinhos, sendo
conhecida na literatura como matriz de contiguidade. A multiplicação de W pela variável PIBPC defasada
espacialmente permite a captação da interação entre as regiões.
Antes de proceder à estimação do modelo econométrico propriamente dito, faz-se necessário seguir
alguns procedimentos estatísticos para verificar qual o modelo mais apropriado, se MQO, SAR, SEM ou
SARMA e, também, analisar alguns testes como I de Moran, Breusch-Pagan, Jarque-Bera e
multicolinearidade.
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O teste I de Moran é utilizado para verificar se existe autocorrelação espacial nos resíduos da
regressão. A sua hipótese nula (H0) indica que os resíduos da regressão são distribuídos de forma aleatória
no espaço. O teste de Breusch-Pagan permite verificar se existe heterocedasticidade no modelo e sua
hipótese nula (H0) indica distribuição normal dos resíduos, ou seja, que o modelo é homocedástico. Caso a
hipótese de homocedasticidade seja rejeitada, alguns métodos tais como o de momentos generalizados
(GMM) e o uso de variáveis instrumentais são indicados para deixar o modelo mais robusto.
O teste de Jarque-Bera permite verificar se os resíduos da regressão são normalmente distribuídos,
e qual tem por hipótese nula que a variável em questão segue distribuição normal. Por fim, o teste de
multicolinearidade verifica se as variáveis independentes possuem combinações lineares aproximadamente
exatas entre si.
3.4 FONTE E BASE DE DADOS
No presente artigo, utiliza-se base de dados de exportações estaduais e do PIB per capita das
unidades federativas. Os dados de exportações foram coletados no Sistema de Análise das Informações de
Comércio Exterior (AliceWeb/SECEX) e os dados de PIB per capita foram coletados no site do
IPEADATA. O Quadro 2 mostra as categorias de produtos analisados bem como a intensidade tecnológica
e a classificação em que cada categoria se insere.
Quadro 2 – Intensidades tecnológicas e suas respectivas categorias de produtos
Intensidade
Tecnológica

Alta

Categorias
Aeronaves, aparelhos espaciais e suas partes
Produtos farmacêuticos
Máquinas; aparelhos, materiais elétricos e suas partes; Aparelhos de gravação ou de reprodução de som;
Aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão e suas partes e acessórios
Instrumentos e aparelhos de óptica, fotografia ou cinematografia; medida ou controle de precisão;
Instrumentos e Aparelhos de relojoaria e suas partes.
Veículos automóveis; tratores, ciclos; outros veículos terrestres e suas partes
e acessórios.

Produtos químicos, exceto os farmacêuticos
Veículos e materiais para vias férreas ou semelhantes e suas partes; aparelhos mecânicos (incluídos os
Média-alta
eletromecânicos) de sinalização para vias de comunicação
Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos e suas partes; armas e
munições, incluindo suas partes e acessórios
Embarcações e estruturas flutuantes
Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras
Média-baixa
Combustíveis minerais, óleos Minerais e produtos da sua destilação; Matérias betuminosas; Ceras Minerais
Outros produtos minerais não metálicos
Produtos metálicos
Produtos manufaturados e bens reciclados
Baixa
Madeiras e seus produtos; papel e celulose
Alimentos, bebidas e tabaco
Têxteis, couro e calçados
Não Industriais Primários (agropecuários sem processo industrial em fase final)
Objetos de arte, de coleção e antiguidades
Transações especiais
Fonte: Elaboração própria com base na Nomenclatura Comum do Mercosul.

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
4.1 UMA BREVE APRESENTAÇÃO DA DINÂMICA DA RENDA E DOS ÍNDICES DE
ESPECIALIZAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DOS ESTADOS BRASILEIROS
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A Figura 2 apresenta os desvios padrão das exportações por níveis de intensidade tecnológica e o
PIB per capita dos estados brasileiros entre 1998 e 2014. A análise por desvio padrão permite verificar a
dispersão de determinado estado em relação à média. Quanto maior a tonalidade das cores do estado,
representado na Figura 2, maior é o seu desvio padrão em relação aos outros estados, e a tonalidade mais
branca retrata os estados com desvios padrão negativo.
Figura 2 – Exportações por níveis de intensidade tecnológica e o PIB per capita das unidades federativas
(1998-2014)
Alta Tecnologia
Média-Alta Tecnologia

Média-Baixa Tecnologia

Baixa Tecnologia

Produtos Não Industriais

PIB Per Capita

Nota: Diferença por Desvio Padrão
Fonte: Elaboração própria com dados do sistema Alice Web/MDIC e IPEADATA, com base no software QGIS

A primeira ilustração da Figura 2, que representa as exportações de alta tecnologia, conforme
classificado no Quadro 2 (seção 3.4), mostra que esse setor tem representatividade em poucos estados
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brasileiros, com destaque para São Paulo, que apresentou um desvio padrão acima de 5, bem como os
estados de Santa Catarina e do Amazonas, com desvios padrão acima da média.
A segunda ilustração dentro da Figura 2, que representa as exportações de média-alta intensidade
tecnológica, revela que os estados das regiões Sul e Sudeste, incluindo o estado da Bahia, se destacam
nas exportações desse setor. No entanto, observa-se que o valor exportado pelo estado de São Paulo está
muito acima da média.
O setor de média-baixa intensidade tecnológica é representado por uma quantidade maior de
estados, com destaque para Rio de Janeiro, Bahia e Pará. O setor de baixa intensidade tecnológica está
representado pelos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. No entanto, pode ser notado que a maioria
dos estados apresentou alguma representatividade nesse ramo de atividade. As exportações de produtos
não industriais tiveram representatividade nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país, com destaque
para Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e São Paulo.
O último mapa dentro da Figura 2 mostra o PIB per capita dos estados brasileiros. O único em que
se apresenta mais de quatro desvios padrão em relação à média é o Distrito Federal, mas essa renda elevada
está relacionada com outras questões, como a função administrativa que essa UF exerce, e não,
propriamente, com a estrutura produtiva, o que até gera viés na análise do mapa. Pode ser visualizado que
os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina também se destacam em
termos de renda per capita. No entanto, foi observado que a Região Nordeste, incluindo os estados do Acre
e do Pará, teve renda per capita bem abaixo da média do País.
A Figura 3 mostra a evolução do índice de especialização por nível de intensidade tecnológica para
o Brasil entre 1998 e 2014. Pode ser visualizado que, de 1999 para 2014, o setor de produtos não industriais
e o de baixa tecnologia apresentaram índices de especialização quatro e duas vezes maior, respectivamente.
Figura 3 - Evolução do índice de especialização por nível de intensidade tecnológica para o Brasil
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Fonte: Elaboração própria com base nos resultados da pesquisa

O aumento da especialização do setor não industrial, a partir de 2004, pode estar relacionado ao
boom dos preços das commodities agrícolas no primeiro Governo Lula e, também, com o bom cenário da
economia mundial, cujo PIB saltou de 34 para 63 trilhões de dólares entre os anos 2001 e 2008, conforme
dados do Banco Mundial (2017). No entanto, não foram observados aumentos na especialização dos setores
de alta e média-alta intensidade tecnológica. Esse cenário pode estar indicando um processo de
reprimarização da pauta de exportações, que, conforme Oreiro e Feijó (2010), pode ser entendido como a
reversão da pauta exportadora em direção a produtos primários.
4.2 ANÁLISE EXPLORATÓRIA DE DADOS ESPACIAIS (AEDE)

Ao se observar a renda e as exportações dos estados brasileiros sob a perspectiva da AEDE,
elaborou-se a Figura 4, a qual apresenta o índice de Moran e o cluster bivariado da especialização de cada
setor de intensidade tecnológica e do nível de renda dos estados brasileiros para os anos de 1998 e de 2014.
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Figura 4 - Cluster bivariado da especialização e do nível de renda e o índice de Moran dos estados
brasileiros para os anos de 1998 e 2014
1998
2014
Cluster
I de Moran
Cluster
I de Moran
Alta Tecnologia
Alta Tecnologia

Média-Alta Tecnologia

Média-Alta Tecnologia

Média-Baixa Tecnologia

Média-Baixa Tecnologia

Baixa Tecnologia

Baixa Tecnologia

Produtos Não Industriais

Produtos Não Industriais

Não Significativo
Alto-Alto
Baixo-Baixo
Baixo-Alto
Alto-Baixo

Fonte: Elaboração própria através de software GeoDa e com base nos resultados da pesquisa
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O índice de especialização está representado no eixo horizontal e a renda per capita no eixo vertical
dos gráficos. A maioria dos estados do Nordeste, bem como os estados de Minas Gerais e Tocantins, foram
os que apresentaram maior significância estatística.
Através da análise do I de Moran, na Figura 4, observa-se que a especialização no setor de alta e
média-alta intensidade tecnológica, bem como de produtos não industriais apresentou relação positiva com
a renda per capita. A relação positiva dos produtos não industriais com o nível de renda pode ser explicada
pelo fato da maioria dos estados brasileiros ter vantagens comparativas e competitivas no setor
agropecuário3, sendo esse setor uma das principais fontes de renda em muitos estados. A especialização do
setor de média-baixa tecnologia apresentou relação negativa com a renda no ano de 1998 e positiva no ano
de 2014 e, por fim, a especialização do setor de baixa tecnologia apresentou relação negativa com o nível
de renda, tanto em 1998 quanto em 2014.
Passando para a análise dos clusters, na primeira ilustração da Figura 4, foi observado que as
exportações de alta tecnologia apresentaram significância estatística em alguns estados do Nordeste com
padrão baixo-baixo (azul) e alto-baixo (rosa). O padrão baixo-baixo observado nos estados do Piauí, do
Pará, do Maranhão e do Tocantins, para o ano de 1998, indica que esses são pouco especializados em
produtos de alta tecnologia e que possuem vizinhos com baixa renda per capita. O padrão alto-baixo
observado em Pernambuco, em 1998, indica que esse estado é altamente especializado na exportação de
alta tecnologia e possui uma vizinhança com baixa renda per capita. O estado de Minas Gerais apresentou
padrão baixo-alto, indicando que é pouco especializado em produtos de alta tecnologia, mas que possui
uma vizinhança com alta renda per capita.
Ainda para o setor de alta tecnologia, em 2014, foi observado que os estados do Piauí, de Sergipe e
do Pará apresentaram padrão baixo-baixo, sendo pouco especializados nesse setor e com vizinhança de
baixa renda per capita. Os estados de Pernambuco e do Ceará apresentaram padrão alto-baixo, sendo
altamente especializados em alta tecnologia e com vizinhança de baixa renda per capita. Por fim, Minas
Gerais apresentou padrão baixo-alto, indicando ser um estado com pouca especialização em produtos de
alta tecnologia e com vizinhança de alta renda.
A mesma análise pode ser feita para os outros níveis de intensidade tecnológica. No entanto, algo
importante a ser destacado é que, no ano de 1998, Minas Gerais e Piauí mostraram ser especializados nas
exportações da categoria de média-alta tecnologia; Pará e Pernambuco apresentaram alta especialização no
mesmo setor para o ano de 2014.
Para as exportações de média-baixa intensidade tecnológica, Minas Gerais e Pará se mostraram
especializados no ano de 1998, enquanto Ceará e, novamente, Minas Gerais se apresentaram especializados
na exportação desse tipo de produto em 2014.
No setor de baixa tecnologia, os estados do Tocantins, do Piauí e de Pernambuco se mostraram
especializados em 1998; para o ano de 2014, os estados que apresentaram maior especialização nesse setor
foram Ceará e Alagoas. Para os produtos não industriais, em 2014, foi visto que o estado do Piauí apresentou
padrão alto-baixo, ou seja, é altamente especializado na exportação desses produtos e tem uma vizinhança
de baixa renda per capita.
Na Figura 5, observa-se uma matriz de diagramas de dispersão que inclui a especialização dos cinco
níveis de intensidade tecnológica e a renda per capita para o ano de 1998. Os diagramas devem ser
analisados partindo-se do eixo das abscissas. A sequência das variáveis no eixo horizontal, partindo da
esquerda para a direita, é a seguinte: especialização dos setores de alta, média-alta, média-baixa, baixa,
produtos não industriais e, por último, a renda per capita. Essa sequência também está no eixo vertical,
porém não começa da esquerda para a direita, mas de cima para baixo. Pode ser observado que a
especialização dos setores de intensidade tecnológica alta, média-alta e de produtos não industriais
(variáveis 1, 2 e 5, da esquerda para a direita, respectivamente, no eixo horizontal) apresentou relação
positiva com o PIB per capita (primeira linha, de baixo para cima, do eixo vertical).

3

Através dos dados da AliceWeb (2017), classificados conforme o Quadro 2 deste artigo, foi observado que mais de 50% das
exportações, nos anos de 1998 até 2014, dos estados de Rondônia, Roraima, Tocantins, Piauí, Rio Grande do Norte, e os estados
da região Centro-Oeste, foram compostas por produtos não industriais.
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Figura 5 - Scatter plot da especialização dos níveis de intensidade tecnológica e da renda per capita para o
ano de 1998

Fonte: Elaboração própria com base nos resultados da pesquisa

Ainda com base na Figura 5, observa-se que a especialização das exportações de alta tecnologia
(primeira variável no eixo horizontal) teve correlação positiva com o PIB per capita (primeira linha de baixo
para cima, no eixo vertical) e com a especialização de média-baixa e de média-alta tecnologia (linhas 4 e
5, de baixo para cima, respectivamente). A especialização de média-alta tecnologia (segunda variável no
eixo das abscissas), no ano de 1998, além de apresentar relação positiva com o PIB per capita, também
apresentou relação positiva com a especialização dos setores de média-baixa e de alta tecnologia.
No entanto, os produtos não industriais apresentaram relação negativa com outros níveis de
intensidade tecnológica. Ou seja, observa-se que existe maior relação entre a especialização dos setores de
maior intensidade tecnológica, de modo que o aumento da especialização de um setor acaba por influenciar
o outro, o que não ocorre com os setores não industrial e de baixa tecnologia, que não apresentaram relação
positiva com nenhum dos outros setores.
Essa questão pode estar relacionada com a abordagem da complexidade de uma economia.
Hausmann e Hidalgo (2010) citam o exemplo da indústria de computadores. Para eles, uma indústria
sozinha não consegue fazer um computador, pois necessita de componentes de outras indústrias, tais como
a bateria, os cristais líquidos, o software, a metalurgia, entre outros. Ou seja, a indústria de computadores
tem grande poder de encadeamento com outros setores. Esse tipo de produto necessita de informações e
conhecimentos relevantes para ser produzido. Deste modo, economias complexas são aquelas que podem
produzir e se comunicar através de grande quantidade de conhecimento e de redes, na comercialização de
produtos com alto valor agregado. Deste modo, o computador, o software, a bateria e os cristais líquidos
não necessariamente precisam estar dentro do mesmo nível de intensidade tecnológica, no entanto, eles
fazem parte de uma mesma cadeia de produção, o que acaba por beneficiar um ao outro. Por isso uma
indústria de computador, provavelmente, não iria sobreviver em uma economia que não tivesse outras
indústrias que lhe fornecessem o suporte necessário.
Seguindo nessa linha de raciocínio, elaborou-se a Figura 6, a qual apresenta a matriz de diagramas
de dispersão para o ano de 2014. A ordem das variáveis é exatamente a mesma da matriz anterior (Figura
5).
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Figura 6 - Scatter plot da especialização dos níveis de intensidade tecnológica e da renda per capita para o
ano de 2014

Fonte: Elaboração própria com base nos resultados da pesquisa.

Observa-se que, em 2014, ocorre quase o mesmo padrão do ano de 1998, com exceção da
especialização dos produtos de média-baixa tecnologia (terceira variável no eixo horizontal), que
apresentou relação positiva com o PIB per capita. Ademais, manteve-se o mesmo padrão, ou seja, a
especialização de baixa tecnologia teve relação negativa com o PIB e os setores de maior tecnologia tiveram
relação positiva entre eles. Por fim, a especialização dos setores de baixa tecnologia e de produtos não
industriais não teve relação positiva com a especialização de nenhum outro setor, o que indica que esses
não apresentaram muito poder de encadeamento para os anos de 1998 e 2014.
4.3 ANÁLISE DAS ESTIMAÇÕES DO MODELO ECONOMÉTRICO
Conforme comentado na seção 3.3, para se ter um modelo bem especificado é necessário seguir
alguns procedimentos. Neste artigo, tanto para o ano de 1998 quanto para o de 2014, os procedimentos
econométricos indicaram a estimação do modelo por defasagem espacial (SAR). Apesar de os
procedimentos terem indicado o modelo SAR, optou-se por estimar os demais modelos (MCRL, SAR, SEM
e SARMA), cujos resultados estão nas Tabelas 1 e 2. Fez-se essa opção para se ter uma análise com mais
acuidade e, também, para mostrar que os resultados quase convergiram para os mesmos valores.
Para o ano de 1998, conforme Tabela 1, o modelo MCRL mostrou-se autocorrelacionado
espacialmente, homocedástico e com distribuição normal. Contudo, os parâmetros do modelo não
apresentaram muita significância estatística, com exceção dos relacionados à especialização em alta
tecnologia, em que os parâmetros foram positivos e estatisticamente significativos em até 10% de
significância, indicando que a especialização em alta tecnologia tem relação positiva com o nível de renda.
A defasagem do modelo SAR também foi significativa e positiva, e isso indica que o aumento de
10% na renda per capita dos estados vizinhos aumenta em 6,4% a renda do estado em questão, retratando,
então, um efeito de transbordamento da renda. Para o modelo SEM, observou-se que o λ apresentou valor
positivo e significativo, sendo que altos valores desses efeitos provocam altos valores nos vizinhos e viceversa.
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Tabela 1 - Resultados da estimação das regressões para o ano de 1998. Variável dependente: PIB per capita
Coeficientes
Constante
Expyalta
Expymealta
Expymebaixa
Expybaixa
Expynãoindustriais

MCRL
0.963823
(0.00499)***
0.0638012
(0.07017)*
-0.0188927
(0.0366769)**
0.0322571
(0.43984)
-0.0555368
(0.56461)
0.104894
(0.08438)*

SAR
0.401434
(0.08491)*
0.0463022
(0.03477)**
-0.0256399
(0.28306)
0.018827
(0.48055)
-0.059825
(0.33308)
0.0617427
(0.11020)

λ

SEM
1.0032641
(0.00000)***
0.0409208
(0.0347090)**
-0.0221584
(0.3451234)
0.0025044
(0.9238179)
0.0025044
(0.9238179)
0.0887689
(0.0347090)**
0.7183269
(0.0000000)***

𝜃
ρ
R2
AIC
SC
I de Moran
ML – Defasagem
ML – Erro
ML - Sarma
MLR –Defasagem
MLR – Erro
Teste Breusch-Pagan
Teste Jarque-Bera

0.392255
-5.78094
1.99408
3.0344
(0.00241)
10.4689
(0.00121)
5.4118
(0.02000)
12.2570
(0.00218)
6.8452
(0.00889)
1.7881
(0.18116)
4.2950
(0.50777)
1.0891
(0.58010)
18.361792

0.648573
(0.00000)***
0.669164
(-16.2109)
-7.14001

SARMA
0.086147
(0.876091)
0.0358408
(0.018407)***
-0.0309363
(0.154109)
-0.0609948
(0.086153)*
-0.0907665
(0.077359)
-0.0608439
(0.148957)

-1.0000000
(0.004992)***
1.4210184
(0.000000)***
-16.078
-8.303

Diagnóstico
Multicolinearidade
Fonte: Elaboração própria com base no software GeoDa Space

A Tabela 2 mostra o resultado das estimações para o ano de 2014. A maioria dos parâmetros dos
quatro modelos analisados apresentou significância estatística. Para o modelo SAR, somente o coeficiente
de especialização das exportações de alta tecnologia apresentou valor positivo, de modo que o aumento de
10% na especialização desse setor apresenta um impacto em torno de 3% na renda per capita. Os demais
setores apresentaram coeficientes negativos, sendo que média-alta tecnologia apresentou coeficiente de 0,0425, indicando que um aumento de 10% na especialização desse setor impacta em -1,916% na renda dos
estados.
Os setores de média-baixa, baixa e não industriais, também apresentaram coeficientes negativos,
com destaque para a especialização de baixa tecnologia, com o coeficiente de -0,1254, de modo que um
aumento de 10% na especialização desse setor tem um impacto de -5,653% na renda per capita. O parâmetro
ρ apresentou valor de 0,7780, revelando que ocorre efeito transbordamento da renda, sendo que, de uma
maneira geral, os estados brasileiros podem se beneficiar com um aumento de 7,78% em sua renda, caso a
renda de seus vizinhos aumente em 10%.
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Tabela 2 - Resultados da estimação das regressões para o ano de 2014. Variável dependente: PIB per capita
Coeficientes
Constante
Expyalta
Expymealta
Expymebaixa
Expybaixa
Expynãoindustriais

MCRL
1.99043
(0.00000)***
0.106272
(0.00024)***
-0.0353387
(0.23956)
-0.0875856
(0.03502)**
-0.203088
(0.00409)***
-0.0268817
(0.64376)

SAR
0.8532875
(0.00050)***
0.0706305***
(0.00000)
-0.042523
(0.01247)***
-0.0785199
(0.00535)***
-0.125431
(0.00561)***
-0.0496942
(0.061756)*

λ

𝜃
ρ
R2
AIC
SC
I de Moran
ML – Defasagem
ML – Erro
ML – Sarma
MLR –Defasagem
MLR – Erro
Teste Breusch-Pagan
Teste Jarque-Bera

0.778006
(0.00000)***
0.583396
-23.4295
-15.6544
3.1069
(0.00189)***
13.6369
(0.00022)***
1.5459
(0.21374)
15.1828
(0.00050)
10.0217
(0.00155)***
1.5459
(0.21374)
2.5535
(0.76841)
1.2550
(0.533930)
22.2172

SEM
1.8431634
(0.00000)***
0.0793649
(0.00000)***
-0.0267964
(0.1486558)
-0.0873534
(0.0025641)***
-0.1349920
(0.0025519)***
-0.0282988
(0.2242295)
0.7412167
(0.000000)***

SARMA
0.8270076
(0.0017773)***
0.0691759
(0.0000301)***
-0.0474245
(0.0010257)***
-0.0706605
(0.0036643)***
-0.1370516
(0.0030978)***
-0.0534535
(0.0057062)***

0.8143649
(0.0000000)***
-0.7251368
(0.0301637)**

-39.3735
-30.3026

Diagnóstico
Multicolinearidade
Fonte: Elaboração própria com base no software GeoDaSpace

Portanto, verifica-se que, quando se leva em conta os efeitos espaciais, a relação entre a
especialização e o nível de renda diverge um pouco da simples correlação analisada nas Figuras 5 e 6. Dessa
forma, o modelo econométrico espacial mostrou que o setor de alta tecnologia teve relação positiva com o
nível de renda nos anos de 1998 e 2014 e que as especializações dos outros setores tiveram relação negativa
com o nível de renda no ano de 2014.
Esses resultados vão ao encontro e corroboram com muitos trabalhos, tais como os de Imbs e
Wacziarg (2003), Shafaeddin (2005) e Rodrik (2004; 2010), que consideram a importância de primeiro
diversificar a estrutura produtiva de um país de renda média e que ainda está em fase de desenvolvimento,
para que depois esse possa se especializar nos ramos que apresenta vantagens comparativas, pois, se essa
especialização ocorrer antes da diversificação e, também, quando a renda per capita for baixa, esse país
poderá ter dificuldades para alcançar o crescimento e o desenvolvimento econômico no longo prazo.
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5 CONCLUSÃO
No presente artigo, foi verificado o índice de especialização para os estados do Brasil, mostrando a
relação que esse índice tem com o crescimento econômico dos estados brasileiros, através da análise
exploratória dos dados e de modelos econométricos espaciais.
Foi visto que muitos estados brasileiros apresentam um nível de renda muito baixo e são altamente
especializados em produtos de baixo valor agregado devido à alta produtividade desses produtos. Através
dos dados agregados, constatou-se que o Brasil também se mostrou altamente especializado em produtos
não industriais e de baixa intensidade tecnológica, principalmente no que tange às categorias 15 (Madeiras
e seus produtos; papel e celulose), 16 (Alimentos, bebidas e tabaco) e 18 (Primários e agropecuários, sem
processo industrial em fase final). No entanto, alguns estados como São Paulo, Santa Catarina e
Pernambuco apresentaram alguma especialização no setor de alta tecnologia.
Foi observado, através do diagrama de dispersão e para os anos de 1998 e 2014, que os setores de
maior intensidade tecnológica estão mais relacionados entre si, de modo que o aumento da especialização
de um setor acaba por influenciar o outro, o que não ocorre com o setor não industrial e de baixa tecnologia,
indicando que esses últimos apresentaram pouco poder de encadeamento no período analisado. O diagrama
de dispersão também mostrou que os setores de alta, média-alta e de produtos não industriais apresentaram
correlação positiva com o nível de renda no ano de 1998 e de 2014.
No entanto, quando foram considerados os efeitos espaciais, o modelo econométrico indicou que a
especialização das exportações de alta tecnologia teve relação positiva com o nível de renda, tanto em 1998
como em 2014, e que a especialização dos outros setores teve relação negativa com o nível de renda no ano
de 2014. Ou seja, foi visto que, em determinados casos, a maior especialização em alguns setores,
principalmente os de menor tecnologia, pode não ser vantajosa para o crescimento econômico do Brasil,
sendo ideal diversificar ao invés de especializar.
Isso mostra a importância da diversificação da estrutura produtiva de um país, pois a alta
especialização em determinados setores de uma economia de renda média, como é o caso do Brasil, e que
ainda não passou por um processo de diversificação produtiva, pode influenciar negativamente o
crescimento e, consequentemente, o desenvolvimento econômico.
É importante deixar claro que uma das principais limitações do trabalho é que a análise
econométrica espacial foi feita apenas para dois anos (1998 e 2014). Talvez para outros períodos de tempo
esses resultados poderiam ser diferentes e, até, divergir.
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