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RESUMO: Este trabalho teve como objetivo analisar a distribuição espacial do desenvolvimento 

tecnológico do Sul do Brasil (PR, SC e RS) e investigar o processo de convergência absoluta e 

condicional do desenvolvimento tecnológico entre os 1193 municípios da região durante o período de 

2001-2014. De forma mais específica, analisa-se a presença de dependência e heterogeneidade espacial 

no processo de convergência, bem como a existência de clusters entre os municípios. Para tal, utiliza-

se a Análise Exploratória de Dados Espaciais (AEDE), a Econometria Espacial e a Regressão 

Ponderada Geograficamente (RPG). Identificou-se a presença de dependência espacial nos dados, ou 

seja, que o desenvolvimento tecnológico não está espacialmente distribuído de forma aleatória. Em 

todas as estimativas, o coeficiente β convergência (tanto o absoluto quanto o condicional) se mostrou 

estatisticamente significativo e com sinal negativo; assim, confirmou-se a existência de convergência 

para o desenvolvimento tecnológico entre os municípios da região Sul do Brasil. 

 

Palavras-chave: Convergência Espacial; Desenvolvimento tecnológico; Econometria Espacial; 

Regressão Ponderada Geograficamente (RPG). 

 

 

ABSTRAT: This paper aims to analyze the spatial distribution of technological development in 

Southern Brazil (PR, SC and RS) and to investigate the process of absolute and conditional 

convergence of technological development among the 1193 municipalities of the region during the 

period 2001-2014. More specifically, we analyze the presence of spatial dependence and heterogeneity 

in the convergence process, as well as the existence of clusters between municipalities. For this, we 

use the Exploratory Analysis of Spatial Data (AEDE), Spatial Econometrics and Geographically 

Weighted Regression (RPG). It was identified the presence of spatial dependence in the data, that is, 

that technological development is not spatially distributed randomly. In all estimates, the coefficient β 

convergence (both the absolute and the conditional) was shown to be statistically significant and with 

negative signal; that is, it confirmed the existence of convergence for technological development 

among the municipalities of the southern region of Brazil. 

 

Keywords: Spatial Convergence; Technological Development; Space Econometrics; Geographically 

Weighted Regression (GWR). 
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1. Introdução 

  

A identificação da tecnologia como força motriz do crescimento econômico remonta a Solow 

(1956) e ao surgimento das teorias de desenvolvimento de longo prazo. O autor afirma que determinada 

economia, ao atingir seu estado estacionário, só apresentaria crescimento com o aumento da sua 

produtividade, consequência direta do desenvolvimento tecnológico. Apesar de mostrar sua 

importância, Solow (1956) tratou a tecnologia de forma incompleta, considerando-a como exógena. 

Posteriormente, autores, como Romer (1990), trabalham essa limitação, tornando a tecnologia 

uma variável endógena, assumindo um papel chave no processo de crescimento econômico de longo 

prazo. Esses autores assumem que o conhecimento melhora a tecnologia e que uma nova ideia pode 

gerar novas combinações de determinados insumos, criando um produto melhor, ou seja, o progresso 

tecnológico, ao intensificar a produtividade dos fatores de produção, se apresenta como propulsor do 

crescimento econômico. Ademais, ao supor que a tecnologia não é um bem público e que os países a 

acessam de maneira diferenciada, consegue-se justificar as diferenças observadas nas taxas de 

crescimento entre os países (ROMER, 1990). 

A viabilização do desenvolvimento tecnológico se dá especialmente pela formação de capital 

humano em uma região.  Além disso, a segurança jurídica quanto aos ganhos provenientes dessa 

inovação também se apresenta como fator importante desse processo. No Brasil, a “Lei de Inovação” 

(Lei nº 10.973 de 2005) buscou estabelecer diretrizes legais específicas para o licenciamento de 

patentes de entidades públicas, criando uma maior segurança jurídica no patenteamento e no seu 

posterior licenciamento à terceiros.  Essa insegurança jurídica que predominava ex ante à Lei 

10.973/2005 é entendida como um dos fatores responsáveis pelo fraco desenvolvimento tecnológico 

do país e de suas regiões, conforme destaca Fujino e Stal (2004). 

Diversos estados brasileiros, dada as suas particularidades, desafios e oportunidades, 

estabeleceram posteriormente leis próprias para incentivar o desenvolvimento tecnológico local. Esse 

é o caso dos três estados analisados neste artigo. O primeiro deles foi Santa Catarina que instituiu a 

Lei da Inovação Tecnológica Nº 14.328, de 15 de janeiro de 2008. Logo em seguida, o Rio Grande do 

Sul criou a Lei Nº 13.196, de 13 de julho de 2009.  Finalmente, o Paraná estabeleceu a sua lei de 

inovação (Lei 17.314 de 24 de setembro de 2012). 

Partindo da hipótese de que a tecnologia é importante para a dinâmica econômica das regiões, e 

que a sua fomentação pode minimizar as desigualdades regionais, é que se justifica a análise do 

desempenho e do processo de convergência (catching up) tecnológica entre os municípios do Sul do 

Brasil após a criação da Lei de Inovação. Embora os estados sulinos estejam entre os seis maiores 

depositários de Patentes no Brasil (2004 a 2014), existe uma expressiva heterogeneidade entre os 

municípios que produzem tais tecnologias. Com efeito, em 2004 apenas 27% dos municípios tinham 

algum depósito de patente.  

Isto posto, será que, após a Lei da Inovação, um maior número de municípios do Sul passou a 

gerar inovação, tornando o desenvolvimento tecnológico mais homogêneo? Esse é o principal objetivo 

deste artigo, analisar o processo de convergência (absoluta e condicional) da tecnologia entre os 

municípios sulinos nos anos de 2001 a 2014, identificando a distribuição espacial do patenteamento, 

sua dinâmica temporal e a formação de clusters de inovação. Uma das hipóteses é de que existe um 

efeito espacial da inovação, com forças centrípetas atuando na atração dos melhores fatores de 

produção e consequentemente gerando desenvolvimento tecnológico regional. Por isso, utilizou-se 

como feramente de análise a econometria espacial, buscando mensurar tais efeitos.  

Esse é o principal elemento que diferencia esta pesquisa das demais investigações da área. 

Segundo Quah (1996), a grande maioria dos estudos de convergência utilizam dados regionais e não 

consideram possíveis efeitos espaciais na amostra, o que pode tornar inválida qualquer conclusão, com 

resultados potencialmente viesados e inconsistentes. Ademais, Temple (2000) ressalta como aspecto 

importante a ser levado em consideração nos modelos de convergência a possibilidade de existir 

heterogeneidade espacial, pois, segundo o autor, é pouco provável que um parâmetro de β 
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convergência seja idêntico para todas as regiões dada suas características próprias. Por esse motivo, a 

análise da convergência da inovação também foi executada tratando essa heterogeneidade, utilizando 

o método de Regressões Ponderadas Geograficamente (RPG), o qual estima um β convergência para 

cada município. Assim, controlou-se tanto a heterogeneidade como também a dependência espacial.  

Este trabalho estrutura-se em quatro seções, incluindo está. Na segunda tem-se o referencial 

teórico sobre inovação tecnológica e sobre o processo convergência. Na terceira seção, buscou-se 

detalhar a metodologia e a base de dados utilizada. Os resultados e sua análise estão na quarta seção, 

seguida das considerações finais. 

 

2. Inovações Tecnológicas e Convergência 

 

Lucas (1998) e Romer (1990), ao desenvolverem a teoria de crescimento endógeno, mostraram 

que a inovação está entre as causas “profundas” do progresso econômico. Isto se deve ao fato da 

existência de externalidades positivas do conhecimento e por apresentar retornos crescentes em seu 

processo de utilização e produção. A geração de conhecimento, segundo os autores, dá-se 

principalmente por meio de gastos com Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), o qual é insumo nos 

modelos de crescimento endógeno e, consequentemente, responsável pela dinâmica econômica. 

Nelson (1998) também ressaltou a importância da inovação no desenvolvimento do capitalismo 

moderno, conseguida por meio de P&D. Esse processo, porém, não se dá de forma isolada e 

independente, ele está relacionado à atitudes e caminhos tomados anteriormente, ou seja, está 

associado a uma construção histórica. O sistema local gerador de inovações, portanto, tem um caráter 

evolutivo, de modo que características passadas podem influenciar o comportamento futuro.  

Dessa forma, vantagens iniciais tendem a determinar o desenvolvimento futuro da tecnologia, 

fazendo surgir, no longo prazo, desigualdades entre as regiões. Por isso, Krugman (1991) defende que 

o conhecimento científico e tecnológico, ao ser fonte de retornos crescentes de escala, pode 

desencadear forças atrativas às atividades semelhantes, resultando num processo de aglomeração ou 

concentração geográfica. Assim, a localização é um fator importante para explicar as diferenças de 

taxa de crescimento econômico, bem como para o próprio processo de desenvolvimento e difusão da 

tecnologia. Surge, portanto, a necessidade de se incorporar o espaço e a localização geográfica nas 

análises regionais, especialmente naquelas relacionadas às atividades inventivas conexas ao 

conhecimento científico e tecnológico visando evitar conclusões equivocadas ou incompletas. 

A importância da proximidade geográfica na análise do desenvolvimento tecnológico também 

foi enfatizada por Griliches (1992), o qual ressalta a relevância dos transbordamentos de 

conhecimento, também chamado de spillovers, relacionados às externalidades positivas inerentes ao 

processo de inovação. Esses transbordamentos, segundo o autor, só ocorrem quando existe 

proximidade geográfica, ou seja, é um processo essencialmente regional, podendo também levar a 

concentração espacial. 

Ao mesmo tempo que existem autores que defendem a concentração espacial das atividades 

tecnológicas como sendo um fenômeno natural, outros negam tal dinâmica. Abramovitz (1986), por 

exemplo, analisando a capacitação técnica e científica de alguns países identificou que regiões que 

apresentavam relativo atraso em relação aos “líderes”, ao despenderem esforços para alcança-los, 

tiveram um crescimento até mesmo maior do que aqueles que estavam na fronteira tecnológica. Esse 

processo foi batizado pelo autor de catching up e seria o responsável pela desconcentração espacial 

das atividades inventivas no longo prazo, levando, portanto, à um processo de convergência do 

desenvolvimento tecnológico. 

Fagerberg (1994) defende que os esforços dispendidos por regiões ou países em alcançar os 

líderes tecnológicos, isto é, em reduzir as diferenças existentes, é um dos fatores mais importantes para 

explicar o crescimento econômico. Por isso, o autor acredita que o processo de convergência da 

atividade inventiva é anterior à de convergência de renda, pois o aumento da renda seria um resultado 

de um desenvolvimento tecnológico ocorrido num período anterior. 
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2.1 Processo de Convergência 

 

O debate internacional sobre crescimento econômico e convergência de renda teve início na 

década de 1980, principalmente com o trabalho de Baumol (1986), o qual analisou a dinâmica da renda 

de dezesseis países industrializados no período de 1870 e 1979. Na sua formulação, considerou a renda 

per capita inicial como determinante do crescimento subsequente (convergência “absoluta”), de modo 

que, haveria convergência quando a relação encontrada fosse negativa (β convergência), ou seja, 

quando países com uma dinâmica econômica menor auferissem ritmos de crescimento econômico 

maior, fenômeno este que foi evidenciado pelo Baumol (1986).  

Entretanto, autores como Barro e Sala-i-Martin (1992) e Mankiw et al. (1992), criticaram esse 

tipo de modelo, alegando que países/regiões não necessariamente apresentariam o mesmo estado 

estacionário, em que, dada as suas características estruturais diferenciadas, ter-se-ia estados 

estacionários díspares. Quando essa heterogeneidade nas condições iniciais é considerada, a 

convergência de renda é denomina de “condicional”. 

No trabalho de Rey e Montouri (1998), testou-se a convergência condicional da renda para os 

estados americanos entre 1929 e 1994. Os autores, além de considerar as condições estruturais iniciais, 

incluíram o espaço como mais uma dimensão importante do processo. Seus resultados evidenciaram a 

existência de convergência e também de dependência espacial entre os estados americanos, inferindo 

que o não tratamento desse efeito poderia gerar má especificação e consequentes vieses e 

inconsistência nos parâmetros. 

Wei e le (2009), por outro lado, utilizaram a metodologia de regressão ponderada 

geograficamente (RPG) para verificar a existência de convergência no crescimento do PIB per capita 

entre as regiões da China no período de 1990/1998 e de 1998/2004. Os resultados sinalizaram para um 

melhor ajuste das estimativas via RPG, indicando que os modelos locais tendem a ser melhores do que 

o modelo global (modelo com um único coeficiente β para todas as regiões). 

O processo de convergência do desenvolvimento tecnológico no Brasil foi estudado em dois 

trabalhos. O primeiro foi desenvolvido por Freitas et. al (2010), que buscou analisar a desigualdade 

interestadual, investigando o processo de convergência da atividade inventiva no país no período de 

1990 a 2001. Os autores utilizaram o número de patentes como proxy para a atividade tecnológica dos 

estados. Como corolário, encontraram uma dependência espacial da inovação, com a existência de 

clusters da atividade inventiva. Além disso, identificaram a existência de um processo de convergência 

entre os estados brasileiros, embora com um uma velocidade baixa. 

O segundo trabalho é de Oliveira et. al (2016), os quais investigaram o processo de 

convergência da tecnologia em vários níveis de agregação geográfica: microrregiões, mesorregiões e 

áreas de influência de cidades (Regic). Como corolário, identificaram um processo de convergência 

na produção de patentes no Brasil, com a existência de um processo de catching up tecnológico entre 

as regiões.   

 

3. Metodologia  

 
 

3.1 Base de Dados  

 

Esta pesquisa abrangeu os 1193 municípios do Sul do Brasil, considerando o período de 2001 

a 2014. Dado que a Lei de Inovação Tecnológica a nível estadual foi instituído no Sul a partir de 2008, 

subdividiu o período em dois: média dos anos 2001 a 2007 e de 2008 a 2014, denominados, 

respectivamente, de período 1 e 2. Esse procedimento é recomendado pela literatura com a finalidade 

de suavizar possíveis variações anuais nos dados, além de buscar captar os efeitos antes e pós 

implementação das leis de inovação nos estados estudados. Outro benefício importante é a diminuição 

na quantidade de zeros na amostra, dada a heterogeneidade na distribuição das patentes ao longo do 
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espaço analisado, fazendo com que se diminua o viés no desenvolvimento econométrico espacial do 

modelo de β convergência 

Os dados de depósitos de patentes foram obtidos no Instituto Nacional de Propriedade 

Industrial (INPI), correspondendo a 11339 patentes de inovação depositadas no período de 2001 a 

2014. O uso das patentes como proxy para o desenvolvimento tecnológico tem sido amplamente 

utilizado por autores da área (ALBUQUERQUE et al., 2002; GONÇALVES, 2007; MIRANDA E 

ZUCOLOTO, 2015). Isso ocorre, segundo Miranda e Zucoloto (2015), porque as patentes são um 

importante indicador de que há a presença de “conhecimento com perfil inovador” no local. Portanto, 

ao analisar o número de patentes dos municípios do Sul do país, indiretamente pode-se inferir sobre a 

contribuição que cada uma tem no desenvolvimento tecnológico da região. 

Outro tratamento feito nos dados foi a ponderação do número médio de patentes de um 

município pela população, isto é, utilizou-se a quantidade média de patentes por cem mil habitantes. 

Os dados utilizados sobre população são do Instituto Brasileiro de Pesquisa e Estatística (IBGE). Essa 

abordagem possibilita a diminuição do “efeito extensivo” na produção de patentes. Municípios com 

um número maior de habitantes tende a produzir mais patentes do que outro que possui menor 

população. Entretanto, apesar do pequeno número de habitantes, estes podem ser mais produtivos em 

empreender atividades inovadoras. Desse modo, a ponderação pela população possibilita captar essa 

produtividade. 

As variáveis de controle utilizadas no modelo de convergência condicional foram o IDH (Índice 

de Desenvolvimento Humano), o percentual de pessoas vivendo nas cidades e o número de 

pesquisadores com mestrado ou doutorado. No caso das duas primeiras, coletou-se as informações do 

Atlas de Desenvolvimento e do IBGE e, a última variável adveio do CNPQ. O IDH busca captar o 

nível de capital humano e de desenvolvimento; os pesquisadores são uma proxy para o esforço 

dispendido em pesquisa e desenvolvimento, enquanto que o percentual de pessoas localizadas nas 

cidades representa o nível de urbanização do município, fenômeno chamado de escala urbana por 

Albuquerque et. al. (1996). 

Nas seções seguintes são apresentadas as técnicas empregadas na análise dos dados espaciais e 

nas estimativas de convergência. 

 

3.2 Análise Exploratória de Dados Espaciais (AEDE) 

 

Por meio da análise exploratória de dados espaciais é possível identificar a dependência e 

heterogeneidade espacial contidas na amostra.  A dependência espacial significa que o valor de uma 

variável de interesse em uma região está relacionado num processo de dependência com o valor dessa 

mesma variável nas regiões vizinhas. Essa dependência ocorre em todas as direções, mas tende a 

diminuir seu impacto conforme se aumenta a distância geográfica. Por outro lado, a heterogeneidade 

espacial está relacionada com as particularidades das regiões e pode causar instabilidade estrutural, ou 

seja, cada localidade pode ter uma resposta distinta em sua variável dependente se ocorrer alguma 

variação na variável explicativa (ALMEIDA, 2012). 

Uma forma de aplicar a AEDE se dá via à estatística I de Moran, a qual tem como hipótese 

nula que a distribuição espacial da variável analisada é aleatória. Um valor de I de Moran maior do 

que o seu valor esperado indica uma autocorrelação espacial positiva, em que, municípios com 

elevados valores de determinada variável também tendem a ter vizinhos com altos valores (e vice-

versa), indicando uma concentração espacial; já um valor de I de Moran abaixo do seu valor esperado 

corresponde a uma autocorrelação espacial negativa, sinalizando que municípios com elevados (baixo) 

valores dessa variável, na média, estão rodeados por municípios com baixos (elevados) valores, ou 

seja, representa a dispersão dos dados. 

Entretanto, a estatística I de Moran Global, segundo Anselin (1995), não identifica a associação 

espacial num nível local. Por isso, foram desenvolvidas medidas complementares ao I de Moran Global 
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buscando captar a autocorrelação espacial local, mensuradas pela estatística LISA (Local Indicator of 

Spatial Association), apresentadas por meio de mapa do tipo LISA1. 

 

3.3 Convergência absoluta e condicional  

 

Na literatura de crescimento econômicos são apresentadas diferentes abordagens acerca da 

convergência de renda e, consequentemente, do crescimento econômico. Uma das mais utilizadas 

refere-se ao β-convergência (BARRO; SALA-I-MARTIN, 1995). Nele, a convergência ocorre quando 

as regiões mais pobres crescem num ritmo mais acelerado que as regiões ricas, havendo uma relação 

negativa entre crescimento da renda per capita e o nível de renda per capita inicial.  

Uma das suposições que se faz é que todas as regiões convergem para um único estado 

estacionário, independente das suas condições iniciais. Essa hipótese é chamada de convergência 

absoluta, na qual não se considera as diferenças estruturais existente entre as regiões.  
 

ln ( 
𝑃𝐴𝑇𝑝𝑐𝑖,𝑡

𝑃𝐴𝑇𝑝𝑐𝑖,𝑡−𝑛
⁄ ) =  𝛼 +  𝛽 ln(𝑃𝐴𝑇𝑝𝑐𝑖,𝑡−𝑛) +  휀𝑖,𝑡                    (1) 

 

 

Onde ln ( 
𝑃𝐴𝑇𝑝𝑐𝑖,𝑡

𝑃𝐴𝑇𝑝𝑐𝑖,𝑡−𝑛
⁄ ) é o logaritmo natural da razão entre a patentes por cem mil habitantes no 

período t pela patente por cem mil habitantes em t – n e pode ser interpretada como a taxa de 

crescimento do número de patentes; 𝛽 ln(𝑃𝑟𝑜𝑑𝐶𝑖,𝑡−𝑛) é o logaritmo natural da patente  por cem mil 

habitantes no período inicial t –n, ou seja, o estoque inicial; 휀𝑖 é o termo de erro. Sendo que a 

convergência é determinada pelo sinal do parâmetro β: se esse for negativo e significativo, evidencia-

se o processo de convergência.  

No entanto, autores, como Bertussi e Figueiredo (2010), inferem que as economias somente 

convergem para o mesmo estado estacionário se elas apresentarem características estruturais similares. 

Neste sentido, diferentes estados estacionários coexistem, não sendo adequado o teste da convergência 

absoluta, mas sim a condicional (2). 
 

ln ( 
𝑃𝐴𝑇𝑝𝑐𝑖,𝑡

𝑃𝐴𝑇𝑝𝑐𝑖,𝑡−𝑛
⁄ ) =  𝛼 +  𝛽 ln(𝑃𝐴𝑇𝑝𝑐𝑖,𝑡−𝑛) +  𝛿 ln(𝐶𝐸𝑀𝑖,𝑡) +  휀𝑖,𝑡          (2) 

 

Onde 𝐶𝐸𝑀𝑖,𝑡 refere-se a um vetor de variáveis de controle com as características estruturais do 

município i no período t. No presente trabalho, o vetor de controle é composto pelas seguintes 

variáveis: IDH (proxy para o capital humano e o desenvolvimento), número de pesquisadores (proxy 

para a pesquisa e desenvolvimento) e percentual de pessoas vivendo na cidade (representando a escala 

urbana). 

Os modelos (1) e (2) foram estimados utilizando a Econometria e Espacial e a Regressão 

Ponderada Geograficamente. A Econometria Espacial trata a dependência espacial enquanto a 

Regressão Ponderada Geograficamente trata a heterogeneidade espacial. Cabe ressaltar que, na 

presença de dependência e heterogeneidade espacial, a estimação do modelo de regressão linear por 

Mínimos Quadrados Ordinários pode resultar em problemas econométricos como viés e 

inconsistência dos parâmetros. 

 Dessa forma, os procedimentos adotados seguiram basicamente duas etapas:  

1. investigou a existência de autocorrelação espacial nos resíduos do modelo de 

convergência absoluta e condicional. Na presença desse efeito, determinou qual o 

modelo que melhor controlava tal fenômeno utilizando o critério de informação Akaike, 

considerando os modelos: defasagem espacial (SAR), erro espacial (SEM),  Durbin 

espacial (SDM); e regressivo cruzado espacial (SLX). 

                                                
1 Para maiores detalhes dessas metodologias, ver Almeida (2012). 
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2. estimou um modelo local por meio da Regressão Ponderada Geograficamente (RPG), 

visando controlar heterogeneidade espacial.  

 

Portanto, o presente artigo buscou tratar tanto a dependência quanto a heterogeneidades 

espaciais possivelmente existentes na amostra. Nas próximas subseções, está descrito de forma mais 

detalhada a metodologia econométrica adotada. 

 

3.3.1 Convergência por meio da Regressão Ponderada Geograficamente (RPG) 

 

Um modelo de regressão linear clássico possui um β global para todos as unidades espaciais 

contidas na amostra. Entretanto, nem sempre as variáveis são estáveis ao longo do espaço. As unidades 

analisadas podem apresentar heterogeneidade espacial em seus parâmetros, isto é, variações e 

mudanças nas relações entre essas variáveis através do espaço, não sendo estruturalmente estáveis. 

Essas diferenças existentes seriam expressas em coeficientes díspares para cada unidade, ou seja, o β 

global encontrado na regressão clássica não seria representativo das relações entre as entidades 

analisadas em nível local.  

Se a heterogeneidade espacial não for tratada corretamente, pode-se incorrer em problemas 

econométricos, por exemplo, a heterocedasticidade, tornando os coeficientes ineficientes. Brundson, 

Fotheringham e Charlton (1996) desenvolveram uma metodologia, conhecida como Regressão 

Ponderada Geograficamente (RPG), que busca incorporar a heterogeneidade extrema e as relações 

estruturalmente instáveis ao modelo econométrico.   

A RPG consiste em uma técnica que introduz pesos baseados na distância entre as regiões 

analisadas, permitindo a estimação de um 𝛽 𝑘𝑖 para cada unidade espacial i e para cada variável 

explicativa 𝑋𝑘. A RPG utiliza como auxílio subamostras das observações, as quais são ponderadas 

pela distância geográfica, em que o peso tende a diminuir conforme se aumenta a distância de um 

ponto específico analisado, também chamado de ponto de calibragem. Essa relação está em 

consonância com a Lei de Tobler, a qual afirma que regiões mais próximas geograficamente tendem a 

influenciar mais do que aquelas que estão distantes. 

Por meio da RPG, consegue-se ter uma versão local da análise de regressão linear, 

possibilitando a investigação pontual das varrições de um determinado fenômeno ao longo do espaço. 

Essa abordagem é útil na formulação de políticas públicas, além de ser possível mapear as diferentes 

respostas obtidas. 

Primeiramente, para se desenvolver o modelo RPG é considerado um modelo clássico de 

regressão linear para a convergência absoluta e condicional, respectivamente como demonstrado em 

(3):  

𝑦𝑖 =  𝛽0 +  ∑ 𝛽𝑘

𝑘

𝜒𝑖𝑘 +  휀𝑖                                                     (3) 

Onde o subscrito i indica os municípios; y é a variável dependente; ∑ 𝛽𝑘𝑘 𝜒𝑖𝑘 é a soma dos β 

encontrados para cada variável explicativa; k é igual ao número de variáveis explicativas; 휀𝑖 é o termo 

de erro. 

Então, a partir do modelo (3), desenvolve-se o modelo RPG, que permitirá a estimação de 

coeficientes locais. Ele é especificado conforme (4). 

𝑦𝑖 =  𝛽0(𝑢𝑖, 𝑣𝑖) + ∑ 𝛽𝑘

𝑘

(𝑢𝑖, 𝑣𝑖)𝜒𝑖𝑘 +  휀𝑖                                  (4) 

Em que (𝑢𝑖 , 𝑣𝑖) indica as coordenadas do ponto i no espaço; 𝛽𝑘(𝑢𝑖, 𝑣𝑖) é uma função contínua no ponto 

i, ou seja, é o coeficiente local em i; 𝜒𝑖𝑘 são as variáveis explicativas de cada região i. 

A estimação do modelo RPG é baseada no método de mínimos quadrados ponderados. A 

estimação dos coeficientes é dada pela equação (5): 
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𝛽(𝑢𝑖, 𝑣𝑖) = (𝑋′𝑊(𝑢𝑖 , 𝑣𝑖)𝑋)−1𝑋′𝑊(𝑢𝑖, 𝑣𝑖)𝑦                        (5) 

onde: W é a matriz de ponderação, que pode ser fixa ou adaptativa; os elementos da matriz W ( 𝑤𝑖𝑗) 

indicarão os pesos baseados na distância entre o município i e os demais município j da sub-amostra. 

Os pesos mencionados acima são obtidos por meio de uma função kernel espacial 𝑓, que tem 

como propriedade: ser contínua,  simétrica e integral igual a um2, semelhante a uma função densidade 

de probabilidade. Ela possibilita a realização da calibragem do modelo para n subamostras  ao redor 

do ponto i, resultando numa “janela móvel” sobre as unidades espaciais.  

Para se evitar que as subamostras possuam números diferentes de informações, adotou-se um 

Kernel adaptativo, que busca ajustar o tamanho da largura da banda (considerado um parâmetro de 

suavização), isto é, ela se expande em locais que as observações são escassas e diminui quanto for 

abundante. Isso possibilita a obtenção de estimações mais consistentes para os coeficientes locais. 

Além de adaptativo, o kernel tem uma forma bi-quadrada e sua largura de banda é escolhida por meio 

da minimização do critério de informação Akaike (AIC). Esse procedimento é empregado, em geral, 

para se resolver o trade-off entre viés e variância na escolha da largura da banda, pois se essa for muito 

pequena, pode levar a uma variância grande e se for grande, pode trazer viés às estimativas. Adotando 

o critério de Akaike na escolha, busca-se uma solução ótima que minimiza simultaneamente o viés e 

a variância. 

O método de Regressão Ponderada Geograficamente possibilita, dessa forma, o controle da 

heterogeneidade espacial nas observações. Além disso, apesar de não ser o objetivo principal da RPG, 

ela consegue controlar parcialmente a existência da dependência espacial, caso ela exista. Entretanto, 

se a autocorrelação espacial for considerável, o RPG apenas minimizará seus efeitos, mas pode não 

controlar totalmente, restando assim autocorrelação espacial nos resíduos do modelo econométrico. A 

não modelagem da dependência espacial nos resíduos pode causar problemas de má especificação. 

Por esses motivos, também se modelou a dependência espacial por meio de modelos locais de 

defasagem espacial (SAR), de erro autorregressivo (SEM), o regressivo cruzado espacial (SLX) e o 

Durbin Espacial (SDM). 

 

3.3.1.1 Regressão Ponderada Geograficamente (RPG) com Dependência Espacial 

 

Segundo Almeida (2012), a não incorporação correta dos efeitos espaciais na modelagem 

econométrica pode violar alguns pressupostos do modelo clássico de regressão linear, tornando, por 

exemplo, os estimadores viesados e ineficientes, como também levando a heterocedasticidade. O 

componente espacial é incorporado no modelo econométrico por meio de variáveis defasadas 

espacialmente. Dentre as defasagens utilizadas, tem-se a da variável dependente, da variável 

explicativa (WX) e no termo de erro (𝑊𝜉 𝑜𝑢 𝑊휀). São essas variáveis que, ao serem incluídas no 

modelo, controlam a dependência espacial presente nos dados. 

O modelo de defasagem espacial (SAR) busca captar efeitos de dependência espacial da 

variável dependente entre regiões vizinhas. Por isso, inclui-se como variável explicativa no modelo 

econométrico a variável dependente defasada espacialmente, a qual pode ser interpretada como o valor 

médio da variável dependente das unidades espaciais vizinhas. No caso do presente trabalho, esse 

modelo busca identificar, portanto, se um município é influenciado pela taxa de crescimento média da 

criação de patentes dos municípios vizinhos.  Formalmente, pode-se representar o modelo local SAR 

pela seguinte equação:  

𝑦𝑖 =  𝛽0(𝑢𝑖, 𝑣𝑖) +  𝜌(𝑢𝑖 , 𝑣𝑖)𝑊𝑦𝑖 + ∑ 𝛽𝑘

𝑘

(𝑢𝑖 , 𝑣𝑖)𝜒𝑖𝑘 +  휀𝑖              (10) 

Onde 𝑊𝑦𝑖 é a variável dependente defasada espacialmente com uma matriz de pessos espaciais; 𝜌 é o 

coeficiente da defasagem espacial. Se 𝜌 > 0 e significativo há a presença de efeito de autocorrelação 

                                                
2Isto é, se calcularmos a área sob a função, teremos um valor igual a um ( ∫ 𝑓 = 1) 
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espacial positiva. Um 𝜌 < 0  e significativo, por outro lado, indica a presença de autocorrelação 

espacial negativa. Cabe ressaltar que o modelo acima sofrerá com o problema de endogeneidade da 

variável 𝑊𝑦𝑖 em relação à y. Por isso, o modelo deve ser estimado por meio de variáveis instrumentais, 

sendo que os instrumentos utilizados são as variáveis explicativas  defasadas (WX).  

O modelo de erro espacial (SEM) é utilizado quando a dependência espacial se manifesta no 

erro. A não inclusão dessa interação espacial no modelo econométrico pode viesar as estimativas. 

Matematicamente, o modelo SEM pode ser representado da seguinte forma:  

𝑦𝑖 =  𝛽0(𝑢𝑖, 𝑣𝑖) +  ∑ 𝛽𝑘

𝑘

(𝑢𝑖, 𝑣𝑖)𝜒𝑖𝑘 +  𝜉𝑖                                  

 

𝜉𝑖 =  𝜆(𝑢𝑖 , 𝑣𝑖)𝑊𝜉𝑖 + 휀𝑖                                             (11) 
 

Onde 𝜆 é o coeficiente de erro espacial; 𝜉𝑖 é o termo de erro com média zero e variância constante.  

Se 𝜆 = 0, não há indicação de que exista autocorrelação espacial no erro. Por outro lado, se 

𝜆 ≠ 0, pode-se dizer que existe autocorrelação espacial no erro, isto é, quando ocorre choque numa 

variável não modelada presente no termo de erro em uma região, ele se espalha pelas regiões vizinhas, 

afetando-as. Quanto mais próximo de um for o parâmetro 𝜆, maior é o efeito desse choque nas regiões 

vizinhas. Nesse caso, a estimação por MQO não é adequada, pois o viés no termo de erro torna as 

estimativas dos parâmetros do modelo ineficientes. Por isso, segundo Kelejian e Prucha (1999), deve-

se estimar o modelo SEM local por máxima verossimilhança (MV) ou pelo método generalizado dos 

momentos (MGM) 

O modelo Regressivo Cruzado Espacial (SLX) busca, por sua vez, captar o transbordamento 

espacial da variável independente dos municípios vizinhos, utilizando a matriz de pesos espaciais W 

como operador de defasagem espacial. Essa defasagem da variável independente é exógena, pois as 

variáveis explicativas são determinadas fora do modelo. Por esse motivo, não há problemas de 

endogeneidade no modelo, sendo, portanto, possível estimar por Mínimos Quadrados Ordinários. 

Matematicamente, o modelo é dado pela seguinte equação:  

𝑦𝑖 =  𝛽0(𝑢𝑖, 𝑣𝑖) + ∑ 𝜏𝑘

𝑘

𝑊𝜒𝑖𝑘 + ∑ 𝛽𝑘

𝑘

(𝑢𝑖, 𝑣𝑖)𝜒𝑖𝑘 +  휀𝑖                        (12) 

Onde 𝜏 é o coeficiente que busca captar o transbordamento espacial; 𝑊𝜒𝑖𝑘 é a defasagem espacial da 

variável independente das regiões vizinhas. 

O modelo SDM local busca incorporar o transbordamento com a defasagem das variáveis 

explicativas (WX) como também a variável dependente defasada (𝑊𝑦𝑖). Formalmente, pode ser 

representado por:  

𝑦𝑖 =  𝛽0(𝑢𝑖, 𝑣𝑖) +  𝜌(𝑢𝑖, 𝑣𝑖)𝑊𝑦𝑖 + ∑ 𝜏𝑘

𝑘

𝑊𝜒𝑖𝑘 + ∑ 𝛽𝑘

𝑘

(𝑢𝑖, 𝑣𝑖)𝜒𝑖𝑘 +  휀𝑖      (13) 

Da mesma forma que no modelo SAR, deve-se expurgar a endogeneidade entre 𝑊𝑦𝑖 e 𝑦𝑖, 

usando o método de variáveis instrumentais. Porém, como as variáveis explicativas defasadas (WX) 

já estão incluídas no modelo, utiliza-se as defasagens espaciais das defasagens espaciais de X, isto é, 

WWX. 

Portanto, o presente trabalho buscou controlar a dependência espacial com o modelo espacial 

que melhor capta a autocorrelação espacial contida nos resíduos, dentre o SAR, SEM, SLX e SDM. 

Além disso, a heterogeneidade espacial foi controlada por meio de um modelo local estimado pelo 

método RPG. 
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4. Distribuição e convergência da Tecnologia nas Microrregiões Sulinas 

 

O desenvolvimento tecnológico tem importantes repercussões na estrutura econômica de uma 

região à medida que cria e faz novas combinações de fatores de produção, gerando processos 

produtivos alternativos, com maior produtividade, e/ou novos bens. Portanto, diferentes autores 

defendem a fomentação da tecnologia como o alicerce para a dinâmica econômica de um espaço.  No 

caso do Sul do Brasil, um pequeno número de municípios (27%) era responsável pelo desenvolvimento 

tecnológico (patentes) no período 2001/2007. Entre 2008/2014, esse percentual se elevou, porém, 

numa magnitude pequena (30%), tendo ainda um grande vazio da inovação entre as regiões (ver Figura 

1). 
 

Figura 1: Municípios com a produção de patentes versus sem patentes – Sul – 2001/2007 (a) e 

2008/2014 (b) 
(a) (b) 

  
 

Fonte: INPI, com dados organizados pela pesquisa 

 

Na figura 2 tem-se a distribuição das patentes por cem mil habitantes ao longo do Sul. Ao 

comparar o período inicial (a) versus o final (b), manteve-se a mesma disposição espacial do montante 

de patentes por cem mil habitantes; contudo teve-se um alargamento dessa participação para alguns 

municípios que, a priori, ou tinham uma participação nula ou reduzida no desenvolvimento 

tecnológico da região, fenômeno que indica uma tendência de convergência. 
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Figura 2: Distribuição de patentes por cem mil habitantes – municípios do Sul – 2001/2007 (a) e 

2008/2014 (b) 
(a) (b) 

 
 

 
Fonte: INPI, com dados organizados pela pesquisa 

 

Ademais, é visível a concentração espacial dos municípios que detinham essas patentes 

depositadas em ambos os anos (Figura 1 e 2). Isso é comprovado por meio dos coeficientes I de Moran 

da Tabela 1, cujos valores apresentaram-se positivos e estatisticamente significativos independente da 

matriz de convenção aplicada, ou seja, municípios com elevado percentual de patentes por cem mil 

habitantes tenderam a estar rodeados por municípios com altos valores (e vice-versa). Além disso, 

teve-se um aumento na magnitude dos coeficientes, sinalizando uma intensificação da concentração 

espacial e um transbordamento da produtividade tecnológica para a vizinhança. Por fim, mensurou-se 

a taxa de crescimento do número de patentes por cem mil habitantes entre 2001/2007 e 2008/2014, 

identificando, igualmente, um padrão de distribuição concentrado dessas taxas ao longo do Sul 

 

Tabela 1 - Coeficiente I de Moran para o Número de Patentes por cem mil habitantes e taxa de 

crescimento - 2001/2007 e 2008/2014  
 Matriz de convenção 

 Três viz. Cinco viz. Sete viz. Dez viz. 

Patentes/cem mil habitantes inicial 0,10* 0,13* 0,13* 0,09* 

Patentes/cem mil habitantes final 0,14* 0,16* 0,13* 0,10* 

Taxa de crescimento das patentes / mil hab 0,04* 0,05* 0,05* 0,05* 

Fonte: Resultado da pesquisa 

Nota: Pseudo- Significado empírica baseada em 99999 permutações aleatórias. * nível de significância de 5%. 

 

Ao utilizar os indicadores locais de associação espacial (Mapas Lisa) identificou-se a existência 

de clusters da inovação ao longo do Sul do Brasil. Em ambos os períodos, pode-se destacar a ocorrência 

e consolidação de três clusters Alto-Alto na região Sul (Figura 3), o que representa município com alta 

inovação rodeados por vizinhos com igual produtividade inovativa. O primeiro deles se localiza no 

Paraná, na região Metropolitana de Curitiba, a qual, por sua vez, possui uma elevada escala urbana, 

econômica, acadêmica e científica. Como descrevem Diniz e Gonçalves (2001), um processo de 

fortalecimento do complexo automotivo da região em 1970 e 1990 podem ter influenciado para este 

despontamento. Os outros dois clusters se localizam no estado de Santa Catariana, sendo um deles 
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composto pelos municípios da região entre Blumenau e Joinvile, com o outro pertencendo a região 

Metropolitana de Florianópolis. Conforme destaca Gonçalves (2007), ambas as regiões se destacam 

com a presença de alta atividade industrial e tecnológica. 
 

Figura 3 – Mapas LISA para Patenteamento Padronizado pela População 

 
Fonte: Elaboração própria por meio do software GeoDa. 

Nota: P1 refere-se ao período 2001/2007; P2 ao 2008/2014 e; P1/P2 refere-se à taxa de crescimento entre P1 e 

P2. 

 

Por fim, se comparar o mapa 1 da Figura 3 (referente ao período 2001/2007) com o mapa 3 

(taxa de crescimento 2001/2007 para 2008/2014) percebe-se que em muitas áreas nas quais não se 

tinham um padrão de localização da inovação inicial, se teve cluster alto-alto da taxa de crescimento 

subsequente. Ou seja, em alguns municípios que não se tinha a formação de clusters da produtividade 

tecnológica se teve, na sequência, uma fomentação maior da dinâmica da inovação, cenário que reforça 

a possível existência de um processo de convergência inovativa na região. 

Com efeito, na tabela 2 tem-se os resultados relacionados às estimativas dos modelos globais, 

visando identificar a existência de convergência (absoluta) do desenvolvimento tecnológico dos 

municípios do Sul do Brasil entre o período de 2001/2007 e 2008/2014. Inicialmente verificou-se que 

o modelo mais adequado para controlar os efeitos espaciais (avaliado pelo critério de informação) foi 

o SEM (Tabela 2). Assim, concentrar-se-á nos seus resultados, ressaltando que as demais estimativas 

foram apresentadas visando demonstrar a robustez dos coeficientes. 

Os resultados inferem a existência de um processo de convergência do desenvolvimento 

tecnológico nos municípios do sul, de modo que, aqueles que tinham um baixo nível de patentes por 

cem mil habitantes inicial tenderam a ter, na média, uma taxa de crescimento subsequente da inovação 

maior. Assim, está se tendo um processo de homogeneização da tecnologia ao longo da região. 

Ademais, tem-se um efeito positivo e estatisticamente significativo do coeficiente de 

defasagem do erro (λ), de maneira que, quando outras variáveis não incluídas no modelo afetam a taxa 

de crescimento da inovação de um município, tem-se um transbordamento desses efeitos para os 

municípios vizinhos. Tal resultado justifica o alargamento da concentração espacial da produção de 

patentes observada na Figura 1 e 2 ao longo do tempo. 
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Tabela 2 – Resultados econométricos acerca da convergência absoluta das patentes – Municípios do 

Sul 

Variáveis 

  Modelos   

MQO (1) SAR (2) SEM (3) SDM (4) SLX (5) 

Constante 
0.05041** 

(0.010) 

0.04905** 

(0,010) 

0.05078**  

(0,011) 

0.0346** 

(0,012) 

 0.03802** 

(0,012) 

Ln_INO 
-0.1733** 

(0.0181) 

-0,1732** 

(0,018) 

-0.1778** 

(0, 018) 

-0,1839**  

(0,018) 

-0,1829** 

(0,018) 

W_Ln_INO - - - 
0, 0804** 

(0.034) 

  0.073* 

 (0,034) 

λ - - 
0.1104* 

(0.050) 
- 

-  

ρ - 
0.0807* 

(0,045 
- 

0,0957* 

(0,053) 

- 

Crit. informação Akaike 924.824 924.878 920.673 921.183 922.295 

Crit. Schwarz 934.992 940.131 930.841 941.520 937.548 

Nº de obs. 1193-1191* 1193-1190* 1193-1191 1193-1189’ 1993-1190 

Fonte: Resultado da pesquisa. 

Nota: Os valores entre parênteses referem-se ao p-valor. ** Significativo a um nível de significância de 1%; * Significativo 

a um nível de significância de 5%. INO é o número de patentes por cem mil habitantes no período de 2001/2007, Ln é o 

logarítimo; ρ refere-se ao parâmetro que acompanha a defasagem espacial da variável dependente; λ é o parâmetro da 

defasagem espacial do erro. 

 

Entretanto, não necessariamente os municípios sulinos apresentavam as mesmas características 

estruturais, compartilhando do mesmo estado estacionário para a inovação. Neste caso, testar apenas 

a hipótese de convergência absoluta poderia gerar resultados inconsistentes (BARRO, SALA-I-

MARTIN; 1992).  Por esse motivo, reestimou-se o modelo de convergência, controlando as variáveis 

estruturais de cada município (Tabela 3).  

Ressalta-se que o modelo SEM se apresentou, novamente, como o mais adequado. Por meio 

dele, ratifica-se a ocorrência de convergência da tecnologia, obtendo um coeficiente negativo e 

estatisticamente significativo para a inovação inicial, enfatizando a superioridade do modelo 

convencional frente ao absoluta, com elevação da magnitude do beta. Destarte, aqueles municípios que 

detinham um nível de patentes por cem mil habitantes menor no período inicial tenderam a ter um 

ritmo de crescimento subsequente da sua inovação maior (e vice-versa). Por esse motivo, espera-se 

que no longo prazo as desigualdades de localização observadas na Figura 1 e 2 sejam minimizadas.  

Além disso, todas as variáveis de controle apresentaram coeficientes positivos e 

estatisticamente significativos ao nível de 1%. Assim, a elevação no bem-estar da população (IDH), o 

aumento do número de pesquisadores e o incremento da escala urbana, são fatores que tendem a 

dinamizar a inovação sulina. No que se refere ao coeficiente espacial, apresentou-se positivo e 

estatisticamente significativo, indicando transbordamentos espaciais da inovação, explicando a 

ampliação regional da concentração das patentes por cem mil habitantes verificadas nas figuras 1 e 2. 

Ao obter o valor do β convergência é possível estimar a velocidade dessa homogeneização3. 

Os resultados apontaram para um ritmo de convergência da inovação de 3,7% ao ano. Nesse contexto, 

o tempo necessário para que os municípios sulinos alcancem metade do caminho (denominado meia-

vida, 𝜏) que os separa dos seus respectivos estados estacionários da inovação é, em média, 18,73 anos4.  

  

                                                
3 Calculada por meio de 𝜃 =  ln(𝛽 + 1) /(−𝑘), onde 𝜃 é a velocidade de convergência; β é o coeficiente de convergência 

estimado na equação e k é o número de anos entre os períodos. 
4 Calculado por meio de : 𝜏 = ln(2) /𝜃. 
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Tabela 3 – Resultados econométricos para a convergência condicional das patentes – Municípios do 

Sul 

Variáveis 

     

MQO (1) SAR (2) SEM(3) SDM (4) SLX (5) 

Constante 
0.0846 

(0.086) 

0.0841 (0,086)  0.0619 

(0,08) 

 0.0619 

(0,08) 

 0.0653 

(0,08) 

Ln_INO 
-0.2283** 

(0.018) 

-0,2280** 

(0,018) 

-0,2336** 

(0,018) 

-0.2326** 

 (0,018) 

-0.2325** 

(0,018) 

Ln_IDHM 
0.6928** 

(0.167) 

0.6833** 

(0.166) 

  0.6719** 

 (0,17) 

  0.6344** 

 (0,17) 

 0.6514** 

 (0,17) 

Ln_PES 
0.0693** 

(0.015) 

0.06961** 

(0.015) 

    0.0699** 

( (0.015) 

D0.070** 

( (0.015) 

D0.070** 

( (0.015) 

Ln_POPURB 
0.0239** 

(0.006) 

0.0235** 

(0.006) 

   0.0238** 

( (0.006) 

   0.0232* 

( (0.006) 

   0.0237** 

( (0.006) 

W_Ln_IND - - 
    0.0445 

   (0.034) 

   0.0391 

   (0.034) 

λ - - 
0.0605* 

(0.05) 

-  - - 

ρ - 
0.0500 

(0.052) 

- 0.0598 

(0.053) 

- 

Crit. informação Akaike 855.417 856.545 854.235 856.879 856.106 

Crit. Schwarz 880.839 887.050 879.656 892.469 886.611 

Nº de obs.  1193-1188*  1193-1187*  1193-1188*      1193-1188’  1993-1186 

Fonte: Resultado da pesquisa. 

Nota: Os valores entre parênteses referem-se ao p-valor. ** Significativo a um nível de significância de 1%; * Significativo 

a um nível de significância de 5%. IDH refere-se à Indice de Desenvolvimento Humano; PES é o número de pesquisadores; 

POPURB é o percentual de pessoas vivendo na cidade (escala urbana); Ln é o logaritmo; INO é o número de patentes por 

cem mil habitantes no período de 2001/2007; ρ refere-se ao parâmetro que acompanha a defasagem espacial da variável 

dependente; λ é o parâmetro da defasagem espacial do erro. 
 

Por fim, buscando controlar possíveis heterogeneidades espaciais contidas nos dados, também 

se estimou o modelo de convergência condicional por meio da técnica de Regressão Ponderada 

Geograficamente (RPG). Esse procedimento permite identificar se o modelo local, aquele que estima 

um β convergência para cada município, consegue captar melhor o processo de convergência. A 

comparação foi realizará em relação ao modelo clássico de regressão linear com coeficientes globais 

estimados. 

Os resultados encontrados mostram que o modelo RPG se ajustou melhor aos dados 

comparativamente ao modelo de coeficientes globais. Essa conclusão se deve ao fato de que o modelo 

RPG apresentou um menor critério de informação Akaike (AICrpg = 758 contra AICglobal = 855), 

além do que, no teste ANOVA  (F= 2,71) se rejeitou a hipótese nula de que o modelo local é inferior 

ao global.  

Sendo assim, pode-se concluir pela existência de heterogeneidade espacial para o 

desenvolvimento tecnológico dentre os municípios do Sul do Brasil. Portanto, cada unidade espacial 

possui um valor para o β convergência diferente. Além disso, identificou-se que apenas o IDH possui 

uma resposta global adequada, com as demais variáveis sendo melhor representada por coeficientes 

locais. Para melhor visualizar o processo de convergência local, criou-se dois mapas: um representando 

a velocidade da convergência local (Figura 4) e outro para a meia-vida local (Figura 5)5. 

 Analisando a Figura 4, pode-se constatar que alguns municípios da região se destacaram com 

uma velocidade de convergência maior do que os demais, chegando a uma faixa de crescimento anual 

entre 7% a 10%.  Além disso, observa-se algumas concentrações regionais de municípios com valores 

semelhantes. No Paraná, ênfase especial se dá para as regiões do Norte Central, Norte Pioneiro, 

                                                
5 Para a construção desses cálculos, usou-se o mesmo procedimento efetuado anteriormente. 
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Sudoeste e Oeste Paranaense. Em Santa Catariana, se destaca a microrregião Oeste Catarinense. No 

Rio Grande do Sul, por sua vez, há uma concentração de municípios nas microrregiões Metropolitana 

de Porto Alegre, Centro-Oriental, Sudoeste e Nordeste Rio-Grandense. 

De maneira geral, percebe-se uma proximidade dos municípios com ritmos de convergência 

maior, formando corredores da inovação, evidenciando a importância do transbordamento espacial da 

tecnologia na região. 
 

Figura 4 – Mapa de velocidade de convergência local da inovação - municípios do Sul do Brasil 

 
Fonte: Elaboração dos autores 

Nota: nível de significância considerado de 5% 

 

A Figura 5, por sua vez, traz os resultados para a meia-vida local dos municípios da Região 

Sul.  A utilização do conceito de meia-vida tem como finalidade ampliar a compreensão acerca da 

convergência e servir como complemento ao conceito de velocidade de convergência. A média 

encontrada para essa variável foi de aproximadamente 17 anos.  

Analisando a Figura 5, constata-se que os municípios com a escala mais escura apresentam 

uma meia-vida entre 6,6 e 9,3 anos. Isso significa que aqueles que possuem velocidade de convergência 

de 7% a 10% conseguirão percorrer metade do caminho que os separa dos seus respectivos estados 

estacionário em menos de 10 anos. 

Por fim, para verificar a robustez dos resultados encontrados, os resíduos do modelo RPG 

estimado foram analisados por meio da estatística I de Moran para verificar se há autocorrelação 

espacial remanescente. Para o cálculo da estatística foram utilizadas várias matrizes de ponderação 

espacial de k-vizinhos. Os resultados encontrados indicam que não há dependência espacial 

remanescente contida no modelo RPG para a convergência condicional. Sendo assim, não há a 
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necessidade de se incluir variáveis defasadas espacialmente no modelo com a finalidade de se controlar 

efeitos espaciais não controlados pela RPG.  

 

Figura 5 – Mapa de meia vida de convergência local da inovação – municípios do Sul do Brasil.  

 
Fonte: Elaboração própria por meio do software GeoDa. 

 

 

Considerações Finais 

 

O presente trabalho buscou analisar o processo de convergência absoluta e condicional para o 

desenvolvimento tecnológico nos municípios da região Sul do Brasil. Inicialmente, evidenciou-se uma 

concentração da inovação ao longo da região, com uma pequena tendência de desconcentração no 

último período analisado.  

Conforme se constatou, tem-se um processo de convergência da inovação entre os municípios 

sulinos, com transbordamentos espaciais. Isso justifica a proximidade daqueles municípios com níveis 

de inovação maior. Além disso, mudanças no bem-estar municipal, e/ou do número de pesquisadores, 

e/ou da expansão urbana, são fatores que também contribuem para a dinâmica tecnológica da região.  

Na investigação mais pontual, usando RPG, se constatou que um grande número de municípios 

estava no processo de convergência, embora apresentaram ritmos diferenciados de crescimento da 

inovação. Com efeito, um grupo de municípios apresentou uma velocidade de convergência 

significativa, com valor de meia-vida de menos de 10 anos. O ponto positivo é que uma parte 

considerável desses municípios eram exatamente os que possuíam o menor nível de desenvolvimento 

tecnológico inicial, indicando assim uma tendência de homogeneização da tecnologia no longo prazo. 

Além disso, como o período inicial se diferenciou do período final - exatamente pelas leis de inovação 
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criadas nos estados do Sul -, então, em alguma magnitude, a criação dessas leis ajudou no processo de 

diminuição das desigualdades tecnológicas da região. 
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