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Resumo 

 

O presente estudo analisa a interação espacial entre o crescimento econômico e as exportações 

por intensidade tecnológica das microrregiões do Nordeste durante os anos de 2010 a 2016. 

Para tanto, parte-se da análise exploratória dos dados espaciais (AEDE) e em seguida estima-

se o modelo proposto por Cuaresma e Wörz (2005) por meio de dados em painel espacial 

utilizando efeitos fixos. A pesquisa apontou que as exportações da região Nordeste se 

concentram em torno de bens com baixa intensidade tecnológica, nas quais apresentam pequeno 

valor agregado e baixa produtividade. Além disso, foi identificado no modelo estimado que o 

crescimento econômico é reduzido à medida que as exportações de baixo conteúdo tecnológico 

aumentam, em conformidade com Cuaresma e Wörz (2005).  
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Abstract 

 

The present study analyzes the spatial interaction between economic growth and exports by 

technological intensity in the Northeast microregions during the years 2010 to 2016. To do so, 

it starts from the exploratory analysis of spatial data (AEDE) and then estimates the model 

proposed by Cuaresma and Wörz (2005) using spatial panel data using fixed effects. The survey 

pointed out that exports from the Northeast region are concentrated around goods with low 

technological intensity, in which they have little added value and low productivity. In addition, 

it was identified in the estimated model that economic growth is reduced as exports of low 

technological content increase, in accordance with Cuaresma and Wörz (2005). 
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1. Introdução 

As exportações possuem um papel de destaque no crescimento das economias mundiais, 

sobretudo, a partir da inserção dos países à “economia moderna”, que desfruta de um mundo 

cada vez mais globalizado. A relação entre essas duas variáveis  é destacada nos trabalhos de 

Kaldor (1978), Balassa (1978, 1985); Thirlwall (1979), Feder (1983), Lucas (1988), Grossman 

e Helpman (1990), Krugman (1991), Rivera-Batiz e Romer (1991), Cuaresma e Wörz (2005) e 

Feenstra (2015), entre outros. 

Segundo Feder (1983), os países que possuem elevadas taxas de exportações apresentam 

níveis de renda mais elevados que os demais, como esperado, dado que essa variável compõe a 

renda agregada da economia. De acordo com Lucas (1988), são destacáveis os efeitos que as 

elas exercem no crescimento econômico dos países ao longo da história. Um exemplo é o caso 

do “milagre do crescimento”, ocorrido em Hong Kong, Taiwan, Singapura e Coréia, que 

desfrutaram da diversificação da pauta da pauta exportadora e aumento no volume total 

exportado para elevar os níveis de renda.  

Além da influência das exportações no crescimento econômico das regiões, Coe e 

Helpman (1995) dissertam que a taxa de crescimento econômico dos países é afetada de forma 

positiva pelos gastos dos parceiros comerciais em pesquisa e desenvolvimento (P&D). Dessa 

forma, ocorreria a existência de efeitos transbordamentos entre o conhecimento adquirido pelos 

países e seus parceiros comerciais por meio dos dispêndios em P&D. 

A problemática proposta neste trabalho é analisar: “Qual o impacto que as exportações 

das microrregiões do Nordeste, classificadas por níveis de intensidades tecnológicas, exercem 

no crescimento econômico dessas áreas, e verificar se esses efeitos são capazes de afetar as 

unidades territoriais vizinhas?”. 

Diante das exposições apresentadas, o objetivo geral deste estudo é avaliar os efeitos 

das exportações por nível de intensidade tecnológica, no crescimento econômico das 

microrregiões nordestinas no período de 2010 a 2016, e verificar a possível existência e 

proporção de spillovers entre o progresso econômico e as exportações nestas unidades 

territoriais.  

Os objetivos específicos são: i) avaliar o crescimento econômico das microrregiões do 

Nordeste no período de 2010 a 2016, ii) analisar os spillovers do setor exportador do Nordeste 

no crescimento econômico das unidades em estudo, e iii) estimar a proporção dos impactos das 

exportações classificadas por níveis tecnológicos no crescimento econômico das microrregiões 

do Nordeste. 

Para alcançar as proposições desta pesquisa, foi disposta uma análise exploratória dos 

dados espaciais (AEDE) para verificar a possível existência de spillovers espaciais entre as 

variáveis da pesquisa, e estimado o modelo de crescimento econômico das microrregiões do 

Nordeste baseado nos estudos de Cuaresma e Wörz (2005) utilizando o método de dados em 

painel espacial. 

A relevância deste trabalho está em analisar a influência do setor exportador do Nordeste 

no seu crescimento econômico a partir da classificação por intensidade tecnológica por nível 

dos setores da economia, baseada nos estudos de Furtado e Carvalho (2005), por meio de uma 

metodologia de dados em painel espacial, algo até então não realizado para esta região.  

Para isso, além da introdução, a segunda seção aborda o referencial teórico das 

exportações, crescimento econômico e o desenvolvimento regional. Na terceira seção é 

realizada a revisão da literatura. A quarta seção aborda o método utilizado.  Na quinta seção é 

analisado os resultados obtidos no trabalho. E por fim, tem-se as conclusões. 
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2. Exportações, Crescimento e Desenvolvimento Regional 

Grossman e Helpman (1990) argumentam que os países menos desenvolvidos 

economicamente são capazes de crescer a um ritmo mais elevado que os com indústrias e 

economia consolidadas, pois por meio do comércio é possível as regiões mais pobres terem 

acesso ao capital acumulado no mundo, além de sua capacidade ociosa de crescimento ser 

maior. No entanto, a difusão do conhecimento das economias maiores para as menores não 

ocorre de maneira perfeita, e as receptoras precisam estar preparadas para absorver os fluxos 

de conhecimento e informações. 

Segundo Cuaresma e Wörz (2005), tanto os países desenvolvidos como os em 

desenvolvimento, podem apresentar melhorias nos padrões econômicos caso optem por abrir a 

economia ao comércio internacional. Pois, além de melhor adequar o uso dos recursos 

produtivos, a produtividade da economia é significativamente aumentada, mesmo que não seja 

observada em todos os setores exportadores. Assim, a suposição de que há distinção entre os 

ganhos econômicos ocorridos, de acordo com o nível tecnológico das exportações, encontra 

respaldo ao se observar que os benefícios financeiros em determinada economia são maiores 

no setor de alta, que no de baixa intensidade tecnológica. Dessa forma, as políticas industriais 

por parte dos governos devem visar estímulos, principalmente aos setores enquadrados como 

alta intensidade tecnológica, como é o caso do farmacêutico, mesmo que estes possuam 

vantagens comparativas e baixos custos relativos. 

O modelo de P&D de Helpman (2009) adota em todos os casos a existência de alguns 

spillovers, nos quais contribui para um processo de generalização do conhecimento, englobando 

diversas características presentes nos denominados bens públicos. Isso pode ser notado ao se 

observar que o conhecimento não é um bem rival, ou seja, várias pessoas podem acessá-lo, 

muitas vezes sem incorrer em custos. Romer (1990) argumenta que por esse motivo o 

investimento agregado em conhecimento deve obter retornos não decrescentes de escala, 

permitindo uma sustentabilidade a longo prazo do processo inovativo. Feenstra (2015) 

argumenta que o comércio pode desacelerar o crescimento econômico se os efeitos 

transbordamentos de conhecimento forem nulos5. 

 Além do comércio internacional e dispêndios em P&D dos países, destacados nesta 

seção, cabe ressaltar a importância da geografia nos estudos de economia internacional e 

regional. Pois, é notável que a produtividade dos bens agrícolas e a difusão dos processos 

tecnológicos são afetadas pela geografia, ou seja, pela área onde se encontram. 

2.1 Desenvolvimento Regional e Comércio  

O resgaste ao interesse de estudos relacionados à economia regional, proporcionou a 

incorporação de novos conceitos e uma análise formal de modelos já existentes, advindos da 

organização industrial, da econometria espacial, e da nova economia institucional (NEI), além 

de outras áreas. A retomada da dedicação a estes estudos dá-se dentre outros fatores ao 

desenvolvimento de integração das regiões, que ao amplificarem a flexibilidade internacional 

de fatores, incentivam confrontações relacionadas às economias inter-regionais e internacionais 

(CAVALCANTE, 2008). 

Segundo Krugman (1998), a inaptidão dos pensadores baseados nos fatores de 

aglomeração em apresentar de forma apropriada suas ideias de acordo com as modelagens 

formais existentes na época, impossibilitou o ingresso destes ao pensamento mainstream da 

economia. Esses pensadores utilizam como objeto central de estudo as economias de escala de 

formas individual e agregada. 

 
5 Este é um caso extremo citado por Feenstra (2015), porém serve para ressaltar o importante papel desempenhado 

pelos spillovers do conhecimento no crescimento econômico dos países.  
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Krugman (1991) analisou o tradeoff entre os objetos de estudo das teorias de localização 

e dos fatores de aglomeração, respectivamente, os custos de transportes e os ganhos de escala. 

A partir disso, as publicações voltadas a esta área têm se preocupado com a formalização de 

modelos sofisticados, que, por conseguinte afastou as respostas referentes às explicações 

relacionadas às economias de aglomeração em uma região. A literatura acompanha Marshall 

nas ideias referentes à definição de localização das firmas, que se dividem em três. A primeira 

esta relacionada à existência de um mercado comum para os trabalhadores possuidores de 

competências, proporcionado pelo agrupamento de muitas empresas em uma determinada área, 

e que reduz as diferenças entre oferta e demanda por trabalho. A segunda retrata que a produção 

de insumos não comercializaveis pode ser sustentada por empresas “bem” localizadas. E a 

terceira indica que o agrupamento de empresas é capaz de gerar efeitos transbordamentos nos 

fluxos de informações, que podem proporcionar ganhos a função de produção, se comparado 

ao caso em que estas se isolem territorialmente.   

Fujita e Thisse (1996) expõem que os limites territoriais dos mercados e a existência de 

custos de transportes acarretam que a produção não tende a estar concentrada em apenas uma 

devida região. Dessa forma, a heterogeneidade espacial da demanda age como uma força 

centrifuga em que a organização dos mercados é baseada nas interações entre economias de 

escala e custos de transportes. Outro ponto discutido pelos autores é a importância das 

externalidades marshallianas, impulsionadora do desenvolvimento econômico das regiões nas 

recentes teorias de crescimento, caracterizadas como um tipo de externalidade causada pelas 

atividades econômicas. Estas externalidades são causadas: i) pela disponibilidade de mão de 

obra, capaz de suprir as acumulações de capital; ii) produção em massa, que é semelhante as 

economias de escala; iii) ocorrência de infraestruturas avançadas e; iv) disposição de insumos 

e serviços especializados. 

Scitovsky (1954) apresenta dois tipos de externalidades, as tecnológicas e as 

pecuniárias. Elas referem-se, respectivamente, aos processos de interação não baseado em 

trocas, que englobam o nível de utilidade dos indivíduos ou a eficiência na função de produção 

de determinada indústria; e as vantagens decorrentes das trocas econômicas usuais, baseadas 

no mecanismo de preço. Marshall não observou a diferenciação destas externalidades, e 

consequentemente, as externalidades marshallianas englobam a junção das pecuniárias e 

tecnológicas. 

  Segundo Fujita e Thisse (1996), a ocorrência de externalidades é capaz de gerar forças 

que agem como uma espécie de bola de neve, concentrando as atividades econômicas em uma 

determinada região. Portanto, a aglomeração é um estímulo aos agentes econômicos 

concentrarem suas atividades em torno de uma determinada área, por conta da facilidade de 

acesso a oferta e demanda de bens e serviços, além das externalidades geradas pelas difusões 

de tecnologias e informações. Dessa forma, o impulso inicial do estabelecimento de uma 

empresa em uma região serve como uma espécie de incentivos a migração de mão de obra, com 

a esperança de lograr melhores remunerações. 

3. Comércio e Crescimento: Uma Abordagem Empírica 

Cuaresma e Wörz (2005), agrupando o setor exportador em classes e acordo com a 

intensidade tecnológica, verificaram   se a estrutura do comércio afeta o desenvolvimento 

econômico para  meio de uma amostra de 45 paises em desenvolvimento e industrializados no 

periodo de 1981 a 1997. Os resultados indicam que as exportações de produtos com baixa 

intensidade tecnológica possuem produtividade inferior aos dos bens referentes ao setor não 

exportador, e não apontaram coeficiente de externalidades na economia significante 

estatisticamente. 
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Lee (2010) analisou os efeitos que o conteúdo tecnológico das exportações exerce no 

crescimento econômico de algumas nações por meio de uma amostra de 71 países no período 

de 1970 a 2004. Os resultados indicaram que quando as economias são especializadas em bens 

com alta intensidade tecnológica, elas tendem a apresentar taxas de crescimento econômico 

mais elevadas. 

Faleiros e Alves (2014) investigaram como os níveis de especialização dos bens 

comercializados direcionou os efeitos da abertura comercial na renda agregada. Para a 

realização do estudo, foi aplicado o modelo de dados em painel com transição suave a partir da 

amostra de 110 países durante os anos de 1966 a 2005. De forma resumida, os resultados 

apontaram que a especialização em commodities torna os países menos eficientes em promover 

aumentos nos níveis de renda, quando comparado aos países que exportam produtos 

industrializados. No entanto, se as importações desses países forem concentradas em bens com 

alto conteúdo tecnológico, essa situação desfavorável pode ser revertida. No caso dos países 

com exportações diversificadas, a abertura comercial exerceu efeitos positivos no crescimento 

econômico em todo o período analisado.    

Os estudos de Raiher e Ostapechen (2017), analisaram o crescimento econômico e 

convergência de renda entre as microrregiões da região sul do Brasil no período de 2003 a 2010. 

Para alcançar os objetivos traçados, foram elaboradas: i) estimativas dos índices de disparidade 

regional e de nível de crescimento econômico; ii) análise exploratória de dados espaciais 

(AEDE) e; iii) estimação econométrica através de dados em painel espacial. Os resultados 

encontrados no trabalho apontam que no fim do período analisado, as regiões mais pobres 

apresentaram uma maior taxa de crescimento econômico, que as regiões mais desenvolvidas 

economicamente. Houve uma convergência entre o PIB per capita e as variáveis, capital físico, 

investimentos e capital humano nas microrregiões do sul brasileiro. Além disso, foram 

identificados spillovers entre o crescimento econômico das microrregiões com suas vizinhas, 

gerando um crescimento regional baseado em um círculo virtuoso. 

 Silva et al. (2018) analisaram a relação entre o comércio internacional dos bens 

manufaturados, semimanufaturados e básicos, com o crescimento econômico de suas 

respectivas áreas, ou seja, as unidades federativas do Brasil no período de 1995 a 2011. A partir 

de estimações utilizando os métodos de Regressão Quantílica e System-GMM, foi identificado 

que apenas os produtos básicos obtiveram uma relação positiva com o crescimento econômico 

dos estados brasileiros. As demais variáveis do modelo não apresentaram significância 

estatística, portanto, não exerceram impacto no crescimento econômico das unidades dispostas 

na pesquisa. 

O trabalho de Ahuaji Filho e Raiher (2018) buscou analisar o crescimento econômico 

das unidades federativas do Brasil, a partir da estrutura da composição das exportações, durante 

o ano de 1989 a 2011, classificadas por intensidade tecnológica. Para tanto, utilizou-se painéis 

dinâmicos. Os resultados mostraram que as exportações em vários setores se elevaram durante 

o período analisado, porém ainda continuam concentradas em bens com intensidade tecnológica 

inferior. Além disso, ficaram evidenciados no estudo os efeitos gerados pelas exportações no 

crescimento econômico das regiões, principalmente nos setores de intensidade tecnológica mais 

elevada. 

4. Metodologia e Natureza dos Dados 

Com o intuito de atingir os objetivos propostos no estudo foi utilizado a análise 

exploratória dos dados espaciais (AEDE) e o modelo de Cuaresma e Wörz (2005). Para isso, 

inicialmente ressalta-se que a importância da utilização de uma abordagem espacial está 

inspirada em pesquisas nas áreas de economia regional e internacional como a de Monasterio 

(2004), ao salientar que a utilização da econometria espacial busca identificar e corrigir os 

efeitos da autocorrelação e heterogeneidade espaciais. 
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Segundo Almeida (2012), a estimação prévia de modelos de econometria espacial, é 

importante para realizar uma análise exploratória dos dados espaciais (AEDE), que tenham a 

finalidade de verificar a distribuição espacial dos dados e explorar da melhor forma possível as 

explicações das informações fornecidas. Além disso, a AEDE pode ser usada para observar a 

associação espacial de determinadas variáveis no espaço.  

Na AEDE, inicialmente é importante observar autocorrelação espacial global univariada 

para verificar ser os dados possuem distribuição aleatória, ou se os valores de uma determinada 

variável são dependentes das observações nas unidades vizinhas. No entanto, como aponta 

Almeida (2012), a estimação da autocorrelação espacial necessita de uma dimensão da 

variância dos dados, da mensuração da autocovariância e, da matriz W, chamada de matriz de 

ponderação espacial. 

O coeficiente do I de Moran global local foi definido por Moran (1948), como:  

I = 
∑ ∑ 𝑤𝑖𝑗𝑦𝑖𝑦𝑗

𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑦𝑖²𝑛
𝑖=1

                                                (1) 

Em que n, corresponde ao número de observações, 𝑤𝑖𝑗 aos elementos da matriz de pesos 

espaciais, 𝑦𝑖 e 𝑦𝑗 aos dados da variável, que neste trabalho são o crescimento econômico e as 

exportações desagregadas a níveis de intensidade tecnológica das microrregiões do Nordeste 

brasileiro, obtidos a partir dos desvios em relação as suas respectivas médias. 

De forma geral, os esclarecimentos proporcionados pelo I de Moran correspondem à 

significância estatística sobre a aleatoriedade espacial dos dados, em que o sinal negativo 

implica dispersão dos dados; e o sinal positivo, aponta que os dados apresentam concentração 

espacial (ALMEIDA; 2012).  

Nesse estudo o 𝐼𝑖 de Moran local, calculado para as regiões de interesse, apresentam 

quatro tipos de clusters possíveis, são eles: Baixo-Baixo (BB), Baixo-Alto (BA), Alto-Baixo 

(AB) e Alto-Alto (AA). A leitura desses clusters é relacionada ao primeiro termo da região de 

interesse e o segundo as suas vizinhas. Assim, o cluster BA, por exemplo, indica que uma região 

com valores baixos de uma variável é vizinha de regiões com valores elevados desta variável, 

seguindo um critério de vizinhança. 

Posteriormente segundo o com Almeida (2012), é necessário verificar o índice de 

autocorrelação espacial local univariada, cuja equação (2) é apresenta na identidade algébrica 

do para a microrregião i, a seguir:   

𝐼𝑖= 𝑧𝑖 ∑ 𝑤𝑖𝑗
𝑗
𝑗=1 𝑧𝑗         (2) 

Em que 𝑧𝑖 é correspondente ao crescimento econômico da microrregião i padronizado, 

W refere-se à matriz de contiguidade, e 𝑧𝑗, é referente à padronização do crescimento 

econômico da região j. Os resultados obtidos pelo 𝐼𝑖 de Moran local buscam reportar a 

associação espacial entre as microrregiões nordestinas, tendo para cada uma delas um 𝐼𝑖. Como 

os estudos trabalham com n áreas territoriais, e plotar todas estas informações em uma tabela 

se torna tedioso ao autor e leitor, uma saída é empregar estes valores obtidos em formas de 

mapas nos quais abrangem todas as observações (ALMEIDA; 2012). 

Considerando a pretensão de analisar duas variáveis em termos espaciais, chamadas de 

𝑦𝑖 e 𝑥𝑖, e após a padronização, passarem a ser denominadas de 𝑧1𝑖 e 𝑧2𝑖, pode-se expor a 

seguinte expressão na equação (3), correspondente ao índice de autocorrelação espacial local 

bivariada (ALMEIDA; 2012).   

                                         𝐼𝑖
𝑧1𝑧2= 𝑧1𝑖W𝑧2𝑖           (3) 

Onde W𝑧2𝑖, refere-se à defasagem espacial em que se encontra a variável padronizada 

𝑧2𝑖. Este índice fornece uma forma de analisar a maneira em que se comporta a associação 

espacial entre duas variáveis, podendo ser caracterizada como negativa ou positiva a relação de 

uma variável numa determinada área, e a média da outra variável nas suas áreas vizinhas 

(ANSELIN et al. 2003).  
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4.1 Modelo Teórico e Especificação Econométrica 

O modelo deste estudo é baseado no trabalho de Cuaresma e Wörz (2005), dado a 

aproximação deste ao objeto de estudo da presente pesquisa, cujas variáveis abordadas são 

expostas na equação (4). A classificação das exportações por níveis de intensidade tecnológica 

utilizada foi uma extensão a da OCDE, abrangendo melhor as características dos países em 

desenvolvimento, elaborada por Furtado e Carvalho (2005). 

 

𝐶𝑟𝑒𝑠𝑐𝑃𝐼𝐵𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2𝐼𝑁𝑉𝑖 + 𝛽3𝑇𝑃𝑖 + 𝛽4𝑐𝑟𝑒𝑠𝑐𝐸𝑋𝑃�̃�𝑚𝑖 + 𝛽5𝐶𝑟𝑒𝑠𝑐𝐸𝑋𝑃𝑏𝑎𝑖𝑥𝑎𝑖

+  𝛽6𝐶𝑟𝑒𝑠𝑐𝐸𝑋𝑃𝑎𝑙𝑡𝑎𝑖 +∝1 𝐸𝑋𝑇𝑒𝑥𝑝. �̃�𝑚𝑖 +∝2 𝐸𝑋𝑇𝑒𝑥𝑝. 𝑏𝑎𝑖𝑥𝑎𝑖

+ ∝3 𝐸𝑋𝑇𝑒𝑥𝑝. 𝑎𝑙𝑡𝑎𝑖   +  𝜀𝑗𝑖                                                                                   (4) 

 

  Em que, 𝐶𝑟𝑒𝑠𝑐𝑃𝐼𝐵𝑖 refere-se ao percentual de crescimento do PIB das microrregiões 

do Nordeste, 𝛽1 é a constante, 𝛽𝑗 são os estimadores das variáveis explicativas, 𝐼𝑁𝑉𝑖 são os 

investimentos, 𝑇𝑃𝑖 a taxa de crescimento da população, 𝑐𝑟𝑒𝑠𝑐 representa percentual de 

crescimento, EXP as exportações, enquanto os setores de produtos são definidos como 

�̃�𝑚, 𝑏𝑎𝑖𝑥𝑎 𝑒  𝑎𝑙𝑡𝑎, respectivamente, não manufaturados, baixa intensidade tecnológica e alta 

intensidade tecnológica. O parâmetro ∝𝑗 representa o coeficiente das externalidades geradas 

pelas exportações, EXT as externalidades produzidas por cada classificação tecnológica, i cada 

microrregião específica do Nordeste e 𝜀𝑗𝑖 o termo residual do modelo. 

 A respeito dos sinais esperados das variáveis no modelo da pesquisa, são previstos sinais 

positivos nos investimentos, taxa de crescimento da população, exportações de alta intensidade 

tecnológica, exportações de bens não manufaturados e externalidades das exportações de baixa 

intensidade tecnológica. Enquanto possuem relação negativa esperada nas exportações de baixa 

intensidade tecnológica, nas externalidades do setor exportador de alta intensidade tecnológica 

e não manufaturados. Cuaresma e Wörz (2005) expõem que os sinais observados nas 

externalidades das exportações tendem a apesentar uma relação inversa com os parâmetros das 

próprias exportações.  

4.2.2 Procedimento econométrico 

 As estimações de modelos econométricos espaciais precisam da assistência de uma 

matriz de contiguidade espacial, nesta pesquisa sendo calculadas a do tipo rainha, que considera 

como vizinhos todas as localidades que compõem as suas divisas territoriais, a torre, que não 

se atenta as áreas situadas nos vértices desta microrregião, e a de cinco e dez vizinhos mais 

próximos.  

 Após a construção dessas matrizes é aplicado o procedimento de Baumont (2004), que 

indica a realização do teste I de Moran no modelo do trabalho para as n matrizes e escolher a 

que apresentar o maior indicador. Como esta pesquisa é referente aos anos de 2010 a 2016, 

foram geradas estimativas para as quatro matrizes dispostas nos sete anos, escolhendo a matriz 

que apresentar a maior média do I de Moran significativo estatisticamente no período analisado. 

Também é realizado o teste LM-lambda de Baltagi, Song e Koh, presente no pacote splm do 

software R, que verifica se o modelo em dados em painel possui autocorrelação espacial. 

  O próximo passo é a realização do teste CD de Pesaran, que de acordo com Pesaran 

(2004) possui como hipótese nula a independência das series em cortes transversais, ou seja, as 

variáveis em um devido ano são independentes das apresentadas nos demais. E a hipótese 

alternativa alega que as séries possuem dependência das observações ao decorrer dos anos. 

 Conforme Almeida (2012), caso a série apresente dependência espacial, a próxima etapa 

é estimar os modelos espaciais. No entanto, são realizados a priori os testes LM de dependência 
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espacial na variável dependente e no erro do modelo em suas formas tradicionais e robustas, a 

fim de indicar a especificação de qual modelo espacial utilizar. E a posteriori à estimação dos 

modelos especificados de acordo com os testes, escolhe-se o modelo espacial que apresentar o 

menor critério de informação de Akaike (AIC), caso este apresente o mesmo valor para mais 

de um modelo, o desempate ocorre pelo Critério de Informação Bayesiano (BIC). 

4.3 Natureza Dos Dados 

A amostra da pesquisa compreende as microrregiões do Nordeste do Brasil durante os 

anos de 2010 a 2016. A definição das microrregiões é concedida pelo Instituto Brasileiros de 

Geografia e Estatística (IBGE), vigente entre os anos de 1989 a 2017. O recorte temporal da 

pesquisa baseou-se no ano após a crise econômica de 2008 até o ano de 2016, último ano do 

governo do PT (Partido dos Trabalhadores).  

A classificação tecnológica abordada no estudo seguiu uma adaptação a que foi proposta 

por Furtado e Carvalho (2005), onde classifica os setores da economia em não industriais, baixa, 

média-baixa, média-alta e alta intensidade tecnológica, conforme exposto no Anexo A. No 

entanto, para fins metodológicos os setores de média-baixa e média-alta foram englobados, 

respectivamente como baixa e alta intensidade tecnológica. 

Os dados do PIB e taxa de crescimento da população das microrregiões nordestinas 

foram coletados no IBGE, como também o de formação bruta de capital físico, utilizado para 

calcular os investimentos, juntamente o número de estabelecimentos no Brasil e em cada 

microrregião do Nordeste, fornecido pela Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). Os 

números referentes às externalidades foram geradas por meio da equação (5).      

(
∆𝑥𝑖𝑡

𝑥𝑖𝑡
 (1 −  

∑ 𝑥𝑖𝑡

𝑌𝑖𝑡
))                                                    (5)     

Onde 𝑥𝑖𝑡 refere-se as exportações por níveis de intensidade tecnológica no ano t, ∆𝑥𝑖𝑡 

compreende as variações em cada ano dessas exportações, ∑ 𝑥𝑖𝑡 o total exportado no período 

do estudo e 𝑌𝑖𝑡 a renda agregada de cada microrregião.  

 A realização do I de Moran global e local foram possibilitadas por meio do software 

GeoDa, e as estimações do modelo econométrico no R-Studio, caracterizado como uma 

extensão do R-Project. 

5.  Análise dos Resultados de Autocorrelação Espacial Global e Local 

A presente subseção apresenta a AEDE global para as microrregiões nordestinas nos 

anos de 2010 a 2016, identificando se de forma geral estas unidades apresentam autocorrelação 

espacial em relação ao crescimento econômico. A AEDE local é realizada na variável 

crescimento econômico de forma univariada, e de maneira bivariada, com a interação das 

exportações classificadas por níveis de intensidade tecnológica, identificando clusters espaciais 

locais, ou seja, verificando a existência de conglomerados de microrregiões que compartilham 

similaridades nos valores das variáveis definidas.  

A Tabela 1 apresenta o I de Moran global univariado do crescimento econômico das 

microrregiões do Nordeste do Brasil dos anos de 2010 a 2016. Este indicador foi calculado 

isoladamente para cada ano nas matrizes rainha e torre.  

Observa-se que, com a exceção do crescimento econômico em 2013, que apresentou 

autocorrelação espacial global ao nível de significância de 5%, todos os demais anos são 

significativos estatisticamente a 1%. Portanto, salienta-se que segundo aquelas matrizes de 

contiguidade, o crescimento econômico apresenta autocorrelação espacial global nas 

microrregiões do Nordeste no período de 2010 a 2016. Ou seja, o crescimento econômico em 

uma devida microrregião afeta de forma positiva o progresso econômico das demais unidades 

ao seu entorno. 
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Tabela 1- I de Moran global univariado do crescimento econômico das microrregiões do 

Nordeste brasileiro no período de 2010 a 2016 
Variáveis Rainha p-valor Torre        p-valor 

𝐼𝑖 de Moran -Microrregiões em 2010        0.2530***     (0.0010)      0.2170***          (0.0010) 

𝐼𝑖 de Moran -Microrregiões em 2011        0.1277***     (0.0070)       0.1273***         (0.0070) 

𝐼𝑖 de Moran -Microrregiões em 2012        0.2122***     (0.0010)       0.1866***         (0.0010) 

𝐼𝑖 de Moran - Microrregiões em 2013       0.0872**       (0.0190)       0.0862**           (0.0200) 

𝐼𝑖 de Moran -Microrregiões em 2014        0.2950***     (0.0010)       0.2920***         (0.0010) 

𝐼𝑖 de Moran -Microrregiões em 2015        0.2519***     (0.0010)       0.2536***         (0.0010) 

𝐼𝑖 de Moran -Microrregiões em 2016        0.2734***     (0.0010)       0.2708***         (0.0010) 
Fonte: Estimado pelo autor no software GeoDa, com base nos dados do IBGE.  
Nota: A pseudo significância empírica com 999 permutações aleatórias. **:significativo a 5% e *** significativo a 1%. 

 A Figura 1 apresenta os clusters espaciais locais do crescimento econômico das 

microrregiões do Nordeste nos anos de 2010 e 2016. 

Em 2010, notam-se quatro clusters principais, três alto-alto e um baixo-baixo. Na parte 

superior da figura citada, identifica-se um agrupamento alto-alto, formado pelas microrregiões 

de Sobral (CE), Médio Curu (CE), Itapipoca (CE), Baixo Curu (CE) e Urubuterama (CE), todas 

situadas no estado do Ceará. Um segundo na parte central do mapa, englobando: Petrolina (PE), 

Araripina (PE), Paulo Afonso (BA) e Itaparica (PE). E terceiro, com três microrregiões: Recife 

(PE), Vitória de Santo Antão (PE) e Médio Capibaribe (PE), no litoral oeste. O outro cluster 

observado é do tipo baixo-baixo, com: Imperatriz (MA), Alto Mearim e Grajaú (MA), Porto 

Franco (MA), Chapada das Mangueiras, Gerais de Balsas (MA), Alto Parnaíba Piauiense (PI), 

Alto Médio Gurguéia (PI), Barreiras (BA) e Cotegipe (BA). 
 

Figura 1- Mapa de clusters univariados para o crescimento econômico das 

microrregiões do Nordeste em 2010 e 2016. 

  

                                             a) 2010                                                                 b) 2016 

Fonte: Elaborado pelos autores no software GeoDa, com base nos dados do IBGE.  

Em 2016, encontram-se três clusters, dois alto-alto e um baixo-baixo. No alto-alto, 

situado na parte superior, possuem: Gurupi (MA), Pindaré (MA), Litoral Ocidental Maranhense 

(MA), Rosário (MA) e Itapecuru Mirim (MA), todos situados no estado do Maranhão. E na 

posição superior direita do mapa, situa-se: Angicos (RN), Baixa Verde (RN) e Macau (RN). O 

cluster baixo-baixo é formado por Gerais de Balsas (MA), Chapada das Mangueiras (MA), Alto 

Parnaíba Piauiense (PI), Bertolínia (PI) e Alto Médio Gurguéia (PI). 

De acordo com Feenstra (2015), o crescimento econômico é afetado pelas exportações. 

Nesse sentido, na Figura 2 é apresentado o mapa de clusters locais bivariados do crescimento 

econômico versus as exportações de alta intensidade tecnológica das microrregiões do Nordeste 

nos anos de 2010 e 2016.  
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Figura 2- Mapa de clusters bivariados para o crescimento econômico e as exportações de 

alta intensidade tecnológica das microrregiões do Nordeste em 2010 e 2016. 

 

                               a) 2010                                                                 b) 2016 

Fonte: Elaborado pelos autore no software GeoDa, com base nos dados do IBGE e do MIDC.  

 

Em 2010, na Figura 2 (a), houveram dois clusters locais bivariados nas microrregiões 

do Nordeste, um Alto-Alto, sinalizando que altas taxas de crescimento das exportações de alta 

intensidade tecnológica nas unidades territoriais vizinhas geram elevadas taxas de crescimento 

econômico nas microrregiões de Japaratuba (SE) e Cotinguiba (SE), ambas situadas no estado 

de Sergipe. O outro cluster encontrado é do tipo baixo-baixo, acoplando as microrregiões de 

Jequié (BA), Feira de Santana (BA), Catu (BA), Entre Rios (BA) no estado da Bahia e Boquim 

(SE) em Sergipe. 

Na Figura 2 (b), pode-se acompanhar o I de Moran local bivariado das microrregiões do 

Nordeste em 2016. Foram identificados dois clusters alto-alto, um na parte superior do mapa 

contendo as microrregiões do Médio Curu (CE), Uruburetama (CE), Itapipoca (CE), Litoral de 

Camocim e Acaraú (CE), Ibiapaba (CE), Ipu (CE), Coreaú (CE), Campo Maior (PI) e Baixo 

Parnaíba Piauiense (PI). E o outro localiza-se ao oeste, com o Litoral Norte (PB), Sapé (PB) e 

Curimataú Oriental (PB).  

A Figura 3, a seguir apresenta o I de Moran local bivariado do crescimento econômico 

com as exportações de baixa intensidade tecnológica das microrregiões do Nordeste, nos anos 

de 2010 e 2016. 

Figura 3- Mapa de clusters bivariados para o crescimento econômico e as exportações de 

baixa intensidade tecnológica das microrregiões do Nordeste em 2010 e 2016. 

 

                                     a) 2010                                                                 b) 2016 

Fonte: Elaborado pelos autores no software GeoDa, com base nos dados do IBGE e do MIDC.  
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Em 2010, representado na Figura 3 (a), encontra-se três clusters locais, um alto-alto, um 

baixo-baixo e um baixo-alto. O primeiro compreende as microrregiões de Carira (SE) e Tobias 

Barreto (SE). O segundo engloba: Imperatriz (MA), Alto Mearim e Grajaú (MA), Porto Franco 

(MA), Gerais de Balsas (MA), Alto Marnaíba Piauiense (PI) e Alto Médio Gurguéia (PI). E o 

terceiro contêm: Ribeira do Pombal (BA), Boquim (SE) e Agreste de Largato(SE). 

Na Figura 3 (b), referente ao ano de 2016, observa-se a existência de três clusters 

espaciais locais. Um alto-alto, com: Jacobina (BA), Irecê (BA), Seabra (BA), Livramento do 

Brumado (BA) e Vitória da Conquista (BA). Um baixo-alto, na Bahia, com Euclides da Cunha 

(BA) e Senhor do Bonfim (BA). E por fim, um alto-baixo referente a Sertão de Quixeramobim 

(CE) e Sertão de Senador Pompeu (CE), localizados ao lado do Sertão de Inhamuns (CE), que 

possui baixa taxa de crescimento econômico e exportações de baixa intensidade tecnológica. 

 A Figura 4 trata a relação que as exportações de produtos não industrializados das 

unidades territoriais vizinhas exercem no crescimento econômico das microrregiões do 

Nordeste nos anos de 2010 e 2016.  

Na Figura 4 (a), observa-se quatro clusters. Um alto-alto, englobando as microrregiões 

de Vitória de Santo Antão (PE), Mata Meridional Pernambucana (PE) e Brejo Pernambucano 

(PE). Dois baixo-alto, com: Garanhuns (PE), Vale do Ipanema (PE) e Sertão do Moxotó (PE) 

na parte mais inferior, e na parte mais acima encontra-se o agrupamento formado por: Catolé 

do Rocha (PB), Sousa (PB), Patos (PB) e Seridó Ocidental Paraibano (PB). E o outro cluster 

observado é do tipo alto-baixo, contendo: Santo Antônio de Jesus (BA), Valença (BA) e Ilhéus-

Itabuna (BA). 
 

Figura 4- Mapa de clusters bivariados para o crescimento econômico e as exportações de 

produtos não industrializados das microrregiões do Nordeste em 2010 e 2016. 
 

 

                                   a) 2010                                                                 b) 2016 

Fonte: Elaborado pelos autores no software GeoDa, com base nos dados do IBGE e do MIDC.  

E em 2016, representado pela Figura 4 (b), observa-se a presença de todos os quatro 

tipos de clusters nas microrregiões do Nordeste. O alto-alto, representado pelo Litoral Sul (RN), 

Sapé (PB), Itabaiana (PB), Umbuzeiro (PB) e Médio Capibaribe (PE). O baixo-alto, 

representado por: Itamaracá (PE), Recife (PE) e Vitória de Santo Antão (PE). O alto-baixo, 

com: Brumado (BA) e Seabra (BA). E por fim, o baixo-baixo engloba as microrregiões de: 

Porto Franco (MA), Chapada das Mangueiras (MA), Gerais de Balsas (MA), Alto Parnaíba 

Piauiense (PI), Alto Médio Gurguéia (PI) e Barreiras (BA).  
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5.2 Crescimento Econômico e Exportações da Região Nordeste 

Ao longo dos anos, diversos planos e estratégias de políticas foram adotados no 

Nordeste, com o intuito de desenvolvê-lo economicamente, porém a maioria delas não 

obtiveram sucesso, dado que a região possui uma das menores rendas per capita do Brasil 

atualmente, de acordo com dados do IBGE (2020).  

Balassa (1985), Feder (1983), Cuaresma e Wörz (2005), e Feenstra (2015), dentre 

outros, destacam que as exportações estimulam o desenvolvimento econômico. Nesse sentido, 

nesta pesquisa é tradada essa relação para a região Nordeste durante o período de 2010 a 2016. 

A priori a estimação do modelo de Cuaresma e Wörz (2005) para o Nordeste, são 

elaborados alguns testes, conforme sugerido por Almeida (2012). A Tabela 3 expõe os 

resultados dos testes de Hausman espacial, SLM1 de Baltagi, Song e Koh, Breusch-Pagan e 

CD-Pesaran, calculados no modelo do estudo. Os testes envolvendo os fatores espaciais, 

tiveram a matriz rainha como a escolhida. O critério de análise desta é discutido mais à adiante. 

O teste de Heterocedasticidade de Breusch-Pagan indica que o modelo é homocedástico 

ao nível de significância de 5%. Após as informações a respeito da distribuição dos resíduos, 

testa-se a possibilidade de o painel de dados possuir efeitos fixos ou aleatórios, pelos testes de 

Hausman espacial e SLM1 de Baltagi. Constata-se, pelo baixo p-valor apresentado no teste de 

Hausman espacial, que os efeitos fixos são o indicado para a estimação dos modelos da 

pesquisa. O mesmo aconteceu com o teste SLM1 de Baltagi, porém neste a hipótese alternativa 

é que o modelo possui efeitos aleatórios, dessa forma, pelo alto p-valor, as estimações devem 

ser realizadas por meio de efeitos fixos. O teste LM*-lambda de Baltagi, Song e Koh indica que 

não se deve rejeitar a hipótese alternativa que o modelo possui autocorrelação espacial. 
 

Tabela 2- Testes de Hausman espacial, SLM1, Breusch-Pagan, CD-Pesaran e LM*-lambda. 

Testes                               Valor do teste        p valor 

Hausman espacial                    18.697 0.0279 

SLM1                                     -0.87741 1.62 

Breusch-Pagan                          11.353 0.1825 

CD-Pesaran                              19.666 2.2E-16 

LM*-lambda                               24.015 0.01633 

   Fonte: Elaboração própria no software R a partir dos dados do IBGE, MDIC e RAIS.  

   Nota: O nível de significância dos testes é de 5%. 

 

O próximo procedimento efetuado foi a escolha da matriz de contiguidade espacial. Por 

meio dos modelos de efeitos fixos, foram realizados o teste I de Moran para cada ano de 2010 

a 2016, a fim de conferir a existência de autocorrelação espacial nos resíduos dos modelos. 

Seguindo o procedimento de Baumont (2004), foram elaboradas estimativas para as matrizes 

rainha, torre, e cinco e dez vizinhos, conforme a Tabela 3, optando pela que apresentar os 

maiores valores médios no período, portanto, a matriz rainha foi a escolhida. 

Dentre as quatro matrizes citadas, a rainha apresentou o maior valor, sendo a escolhida. 

A média do I de Moran, obtida no período de 2010 a 2016, foi de 0,186, sendo os anos de 2014 

e 2016 os que apresentaram os maiores valores, com 0,25 em cada. As estimativas resultantes, 

indicam que existe uma significativa autocorrelação espacial dos resíduos do modelo sem 

dependência espacial de forma positiva, ou seja, as microrregiões com elevado crescimento 

econômico tendem a estarem agrupadas em determinadas regiões. Inviabilizando as estimações 

em MQO e validando-as em modelos espaciais.  
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Tabela 3 - Teste I de Moran no modelo de crescimento econômico das microrregiões do 

nordeste no modelo em log. 

TESTE I DE MORAN 

ANO RAINHA TORRE K - 5 K - 10 

2010 0,23*** 0,20*** 0,22*** 0,16*** 

2011 0,13*** 0,13*** 0,10*** 0,07*** 

2012 0,15*** 0,12*** 0,16*** 0,15*** 

2013             0,06*        0,06*        0,05*             0,04* 

2014 0,25*** 0,25*** 0,24*** 0,20*** 

2015 0,24*** 0,24*** 0,19*** 0,08*** 

2016 0,25*** 0,25*** 0,20*** 0,12*** 

    Fonte: Elaboração própria no software R a partir dos dados do IBGE e MDIC.  
    Nota: *: significativo a 10%, **:significativo a 5% e *** significativo a 1%. 

Antes de prosseguir as estimações dos modelos espaciais, Almeida (2012) indica a 

realização dos testes LM de dependência da defasagem espacial, sobre a variável dependente e 

o erro do modelo. Adicionalmente, foram realizados também em suas versões robustas, nas 

quais propiciam estimativas mais precisas. Como podem ser vistos na Tabela 4, os resultados 

indicam a presença de dependência espacial na variável dependente e no erro do modelo, 

possibilitando as estimações que utilizem estes critérios.  

Tabela 4 - Teste LM tradicional e robusto. 

                    TESTES LM P-VALOR 

Dependência espacial na variável dependente 23.47 0.00 

Dependência espacial no erro do modelo 6.67 0.00 

Dependência espacial na variável dependente robusto 47.56 0.00 

Dependência espacial no erro do modelo robusto 64.36 0.00 

Fonte: Elaboração própria no software R a partir dos dados do IBGE e MDIC.  

Nota: *: significativo a 10%, **:significativo a 5% e *** significativo a 1%. 

A seguir, foram estimados os modelos de dados em painel espacial na Tabela 5. De 

acordo com Milo et al. (2012), o método de MQO não é indicado para modelos que possuem 

erros autocorrelacionados espacialmente, por suas estimativas se tornarem ineficientes. E 

segundo Souza, Mattos e Almeida (2017), o método alternativo ao MQO de maior eficiência é 

o de máxima verossimilhança. Assim, este foi o método escolhido para realizar as estimativas. 

O critério de escolha dos modelos baseia-se nos trabalhos de Souza, Mattos e Almeida (2017), 

Carmo, Raiher e Stege (2017) e Puchale (2019), que utilizaram o AIC como definidor. O 

modelo com o menor AIC apresenta o melhor ajustamento, e consequentemente é o escolhido 

da pesquisa. Dentre os modelos estimados, o menor AIC é apresentado pelo SAR, com valor 

de -2712. Dessa forma, as análises basearam-se neste modelo.  

Na estimação dos parâmetros do modelo do SAR, observa-se que os investimentos 

exerceram impacto positivo no crescimento econômico, acompanhando os trabalhos de 

Cuaresma e Wörz (2005), Ahuaji Filho e Raiher (2018) e Carmo, Raiher e Stege (2017), Raiher, 

Carmo e Stege (2017). A cada aumento de 1% nos investimentos, as microrregiões crescem 

economicamente 0,204%. Essa relação possui concordância com a teoria econômica, ao 

observar que os investimentos são um componente da demanda agregada, e consequentemente 

da renda da economia.As exportações de baixa intensidade tecnológica, assim como no trabalho 

de Cuaresma e Wörz (2005), apontou uma relação negativa com o crescimento econômico. 

Portanto, a cada 1% de aumento nas exportações de baixa intensidade tecnológica, a 

microrregião reduz a sua economia em 0,027%. Isso é corroborado, como aponta Cuaresma e 

Wörz (2005), pelo setor não exportador ser mais eficiente de que o exportador de baixa 

intensidade tecnológica, portanto, quando a microrregião se especializa na venda ao mercado 

externo desses produtos, a economia local, em sentido geral, reduz a eficiência econômica.  
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Tabela 5- Estimativa dos modelos de dados em painel espacial com efeitos fixos das 

microrregiões do Nordeste no período de 2010 a 2016. 

Variáveis 
Modelos 

SAR SEM SAC SDM SDEM SLX 

Constante - - - - - 0,412*** 

- - - - - (0,856) 

L_INV 0.204*** 0,227*** 0,137*** 0,128*** 0,131*** 0,016 

(0,000) (0,000) (0,000) (0,001) (0,142) (0,443) 

L_TP -0.271 -0,252 -0,223 -0,346 -0,354 -0,195 

(0,374) (0,410) (0,432) (0,260) (0,249) (0,511) 

L_EXPalta -0.002 -0,001 -0,002 -0,005 -0,005 -0,005 

(0,858) (0,887) (0,252) (0,661) (0,677) (0,631) 

L_EXPbaixa -0,027*** -0,026*** -0,025*** -0,027*** -0,027*** -0,030*** 

(0,009) (0,010) (0,008) (0,007) (0,008) (0,002) 

L_EXPñm 0,004 0,004 0,005 0,004 0,004 0,005 

(0,605) (0,623) (0,504) (0,626) (0,639) (0,523) 

L_EXTexp.alta -0,005 -0,006 0,002 0,000 -0,001 0,002 

(0,772) (0,733) (0,913) (0,981) (0,950) (0,909) 

L_EXTexp.baixa 0,049*** 0,014*** 0,045*** 0,050*** 0,049*** 0,050*** 

(0,001) (0,002) (0,002) (0,001) (0,001) (0,001) 

L_EXTexp.ñm 0,007 0,007 0,005 0,008 0,008 0,005 

(0,608) (0,602) (0,666) (0,567) (0,569) (0,689) 

λ - 0,080* -0,439*** - 0,076 - 

- (0,058) (0,000) - (0,071) - 

ρ 0.107*** - -0,435*** 0,090** - - 

(0,008) - (0,000) (0,030) - - 

AIC -2712 -2702 -2688 -2709 -2702 -2552 

BIC -2661 -2650 -2631 -2616 -2609 -2458 

WL_INV - - - 0,109*** 0,126*** 0,211*** 

- - - (0,010) (0,002) (0,000) 

WL_TP - - - -0,492 -0,464 0,867** 

- - - (0,378) (0,410) (0,032) 

WL_EXPalta - - - -0,011 -0,011 -0,009 

- - - (0,182) (0,173) (0,224) 

WL_EXPbaixa - - - -0,014 -0,015 -0,014 

- - - (0,220) (0,197) (0,223) 

WL_EXPñm - - - 0,015* 0,014* 0,008 

- - - (0,091) (0,098) (0,305) 

WL_EXTexp.alta - - - 0,008 0,008 0,006 

- - - (0,357) (0,346) (0,508) 

WL_EXTexp.baixa - - - -0,003 -0,002 -0,002 

- - - (0,803) (0,823) (0,872) 

WL_EXTexp.ñm - - - -0,007 -0,007 -0,005 

- - - (0,462) (0,474) (0,582) 

Fonte: Elaboração própria no software R a partir dos dados do IBGE, MDIC e RAIS.  

Nota: *: significativo a 10%, **:significativo a 5% e *** significativo a 1%. 
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Porém, o mesmo não ocorre com as externalidades deste setor na economia, que 

apresenta efeitos positivos no crescimento econômico, assim como nos trabalhos de Ahuaji 

Filho e Raiher (2018) e Raiher, Carmo e Stege (2017). A cada 1% de aumento das 

externalidades das exportações de baixa intensidade tecnológica, as microrregiões do Nordeste 

crescem em média 0,049%. Isso se deve ao fato de que à medida que as exportações de baixa 

tecnologia diminui sua parcela de participação na economia, os efeitos marginais desse setor 

aumentam. O crescimento econômico das microrregiões do Nordeste também é afetado pelo 

progresso econômico das suas vizinhas. A cada crescimento de 1% nas unidades vizinhas, cada 

microrregião cresce em média 0,107%, por meio dos spillovers espaciais desencadeados por 

essas atividades.  

Por fim, a taxa de crescimento da população, as exportações de bens com alta 

intensidade tecnológica e não industriais, e suas respectivas externalidades na economia, não 

exerceram impactos significativos estatisticamente, indicando que suas participações são 

irrelevantes para explicar o crescimento econômico das microrregiões do Nordeste no período 

de 2010 a 2016.  

 

 

6 CONCLUSÃO 

 A presente pesquisa buscou analisar os efeitos das exportações de cada intensidade 

tecnológica no crescimento econômico das microrregiões nordestinas no período de 2010 a 

2016, e avaliar a existência de spillovers espaciais entre o progresso econômico e as exportações 

nestas unidades territoriais. E apontou alguns aspectos principais, o primeiro é que as 

exportações do Nordeste estão concentradas em produtos com baixa intensidade tecnológica, 

sendo também bens com baixa produtividade e valor agregado. Segundo, que as exportações 

das outras classes tecnológicas não exerceram impactos no crescimento econômico de acordo 

com o modelo da pesquisa. Terceiro, que existem efeitos espaciais entre o progresso econômico 

e suas vizinhas na região Nordeste do Brasil. E por fim, embora no modelo do estudo as 

exportações de alta intensidade tecnológica não apontarem significância estatística em relação 

ao crescimento econômico, os trabalhos de Cuaresma e Wörz (2005), Ahuaji Filho e Raiher 

(2018) e Raiher, Carmo e Stege (2017) apontam que as exportações destes setores contribuem 

de forma significativa ao crescimento econômico das unidades territoriais. 

Além disso, as exportações de baixa intensidade tecnológica das áreas vizinhas, 

contribuem para a diminuição do crescimento econômico das microrregiões ao gerar perda de 

dinamismo econômico a região, dado que este setor é menos eficiente que o doméstico. E por 

fim, à medida que as exportações de baixa tecnologia reduzem sua participação na economia, 

o efeito marginal das externalidades desse setor aumenta, e consequentemente as microrregiões 

passam a apresentar maior crescimento econômico. 

 As estimativas obtidas na pesquisa, indicam que o investimento nas microrregiões, pode 

elevar o crescimento econômico por alguns fatores.  Por exemplo, ao investir em estradas e 

rodovias, melhorando o fluxo de transportes nestas áreas, o comércio tende a se elevar; e a 

instalação e aumento do capital de empresas em áreas vizinhas pode atrair mão de obra local, 

elevando a renda interna das microrregiões ao entorno. 
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ANEXO 

 

 

 

Anexo A – Desagregação das Exportações a Nível Tecnológico do Produto. 

Classificação Descrição 

Alta intensidade 

tecnológica 

Setor aeroespacial; farmacêutico; informática; 

eletrônica e telecomunicações. 

Média alta intensidade 

tecnológica 

Setores de material elétrico; veículos automotores; 

química, excluído o setor farmacêutico; ferroviário 

e de equipamentos de transporte; máquinas e 

equipamentos. 

Média baixa intensidade 

tecnológica 

Setores de construção naval; borracha e produtos 

plásticos; coque, produtos refinados de petróleo e de 

combustíveis nucleares; outros produtos não 

metálicos; metalurgia básica e produtos metálicos. 

Baixa intensidade 

tecnológica 

Outros setores e de reciclagem; madeira, papel e 

celulose; editorial e gráfica; alimentos, bebidas e 

fumo; têxtil e de confecção, couro e calçados. 

Produtos não industriais Animais vivos; plantas vivas e produtos de 

floricultura; frutas, cascas de cítricos e melões; 

cereais; produtos in natura; objetos de arte, de 

coleções e antiguidades; transações especiais; etc. 

Fonte: Adaptado de Furtado e Carvalho (2005). 

 

 


