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RESUMO 

 

O objetivo desse trabalho é verificar a influência do capital social sobre o crescimento 

econômico, nos municípios de Minas Gerais, entre os anos de 2002 e 2016. Nesse sentido, a 

literatura sobre o crescimento e desenvolvimento econômico no Brasil desenvolvida no trabalho 

foi fundamental na análise do capital social. A metodologia aplicada aborda a Análise 

Exploratória de Dados Espaciais (AEDE) e modelos de regressão espacial com dados em painel, 

mais especificamente ao Modelo de Durbin Espacial (SDM) foi escolhido com o propósito de 

captar os efeitos espaciais sobre o crescimento econômico. Os resultados mostram que o capital 

social, assim como o capital físico e os investimentos em capital social e humano, impactam 

positivamente o crescimento econômico. Com isso, observou-se que a participação cívica da 

população, em entidades de serviço social, organizações religiosas e outras formas de 

organização sem fins lucrativos, é um elemento promotor de crescimento econômico nos 

municípios. 

 

Palavras-chave: Capital Social; Crescimento Econômico; Econometria Espacial.  

 

ABSTRACT 

 

This work aims to verify the influence of social capital on economic growth, in the 

municipalities of Minas Gerais, between the years 2002 and 2016. In this sense, the literature 

on growth and economic development in Brazil developed in the work was importante in the 

analysis of social capital. The applied methodology addresses the Exploratory Analysis of 

Spatial Data (ESDA) and spatial regression models with panel data, more specifically the 

Durbin Spatial Model (SDM) was chosen to capture the spatial effects on economic growth. 

The results show that social capital, as well as physical capital and investments in social and 

human capital, positively impact economic growth. Besides, it was observed that the civic 

participation of the population, in social service entities, religious organizations, and other 

forms of a non-profit organization, is an element that promotes economic growth in the 

municipalities. 
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1- Introdução 

 

 Desde o período colonial até os dias atuais, por diversos motivos, sejam políticos, 

culturais ou naturais, o Brasil se desenvolveu de forma heterogênea. Nesse contexto, surgiram 

cidades muito pobres, como por exemplo São João das Missões, em Minas Gerais. No 

município supracitado, mais da metade da população sobrevive com até meio salário mínimo e 

apenas 3,2% dos habitantes residem em domicílios com esgotamento sanitário adequado. Ao 

mesmo tempo, surgiram cidades como Belo Horizonte, que possui 27,8% da população com 

renda de até meio salário mínimo e, 96,2% dos habitantes residem em domicílios com 

esgotamento sanitário adequado, segundo dados do último censo demográfico realizado pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010). 

 Mais especificamente, Minas Gerais possui uma área de 586.521,123 km², sendo o 

estado com maior número de municípios do País (853) e, o segundo maior entre as Unidades 

da Federação brasileira, no que diz respeito ao número de habitantes, tendo uma população total 

de 21.168.791 pessoas, atrás apenas do Estado de São Paulo (IBGE, 2019). O estado possui 

uma grande variedade cultural, além de diferenças de relevo, clima e vegetação entre seus 

municípios. Por esses fatores, as cidades mineiras não são equânimes em relação aos seus 

indicadores econômicos, sociais, infraestruturais e científicos.  

 Desta forma, seria necessário que políticas intervencionistas fossem aplicadas para 

controlá-las, isso evitaria a concentração de atividades econômicas em apenas algumas regiões. 

Em contrapartida, a gestão pública deve reconhecer as diferenças estruturais intermunicipais e 

instituir políticas que atendam às necessidades particulares de cada município, objetivando 

atenuar as desigualdades entre eles. Uma das atitudes tomadas pelo governo brasileiro, nesse 

sentido, foi a de descentralizar diversas ações e recursos que antes eram de responsabilidade 

federal ou estadual. A referida descentralização está registrada na Constituição de 1988, que 

forneceu mais autonomia sobre políticas e recursos públicos, para os municípios do País. Sob 

o âmbito estadual, Minas Gerais também demonstrou preocupação com o desenvolvimento 

igualitário de seus municípios. O artigo 2°, do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado 

2016-2027 (PMDI), estabelece como diretrizes a promoção do desenvolvimento econômico e 

social sustentável e a redução das desigualdades sociais e regionais. No caso dos países em 

desenvolvimento, como o Brasil, Myrdal (1968) ressalta que as forças de mercado tendem a 

reforçar as desigualdades regionais. Sob a mesma concepção, Hirschiman (1977) afirma que as 

desigualdades internacionais e inter-regionais são inevitáveis e concomitantes ao próprio 

processo de crescimento, ou seja, que no sentido geográfico o crescimento é necessariamente 

desequilibrado.  

A justificativa da presente pesquisa repousa no pressuposto de que é desejável, que 

todos os municípios de um Estado, cresçam e se desenvolvam economicamente da forma mais 

homogênea possível. Assim, a proposta do trabalho será investigar a variável capital social e 

sua influência sobre o crescimento econômico dos municípios de Minas Gerais, considerando 

os efeitos espaciais. A motivação baseou-se em estudos, como os de Firme e Simão Filho (2014) 

e Oliveira (2004), os quais priorizaram o papel do capital humano e do capital físico no 

crescimento econômico, contudo ignoraram a inclusão do capital social em suas pesquisas. 

Segundo Putnam (1996), o capital social representa um bom instrumento de promoção do 

desenvolvimento, pois as sociedades que possuem esse tipo de capital, têm mais chances de 

superar os dilemas da ação coletiva e suas consequências contraproducentes. Portanto, o capital 

social retrataria o grupo de características da organização social, capazes de aumentar a 

eficiência da sociedade e de facilitar as ações coordenadas.  

Outro ponto que corrobora o estudo seria o fato de que muitos estudos de crescimento 

adotam regressões convencionais, assumindo que as observações regionais são independentes. 

Contudo, existe um crescente consenso de que as taxas de crescimento da renda regional 
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possuem dependência espacial (Lesage e Fischer, 2008). Portanto, a motivação para a pesquisa 

está centrada na necessidade de haver maior aprofundamento e compreensão da relação entre a 

difusão do capital social e a geração do crescimento econômico. Para tal, o trabalho propõe o 

uso do modelo de dados em painel com tratamento da dependência espacial. Outro aspecto que 

reforça a importância do estudo em questão é o uso de uma base de dados que cobre todos os 

anos do período compreendido entre 2002-2016 para municípios de Minas Gerais. 

As hipóteses iniciais são baseadas na concepção de o capital social é um fator 

determinante do crescimento econômico dos municípios mineiros e, seus benefícios atravessam 

fronteiras municipais e impactam toda a região, por intermédio dos transbordamentos espaciais 

(spillovers). Nesse sentido, identificar os fatores que impulsionam o desenvolvimento 

econômico em um município representa o primeiro passo para que as ações públicas e privadas 

tenham eficácia no combate às desigualdades. 

 Além dessa seção introdutória, a presente pesquisa possui mais cinco seções e cada uma 

abrange objetivos específicos. Na segunda seção discute-se sobre o capital social e o 

crescimento econômico. A terceira seção abrange a descrição das variáveis e os resultados da 

Análise Exploratória de Dados Espaciais (AEDE). A metodologia utilizada é explicada na seção 

quatro. Na quinta seção são apresentados os resultados. Por fim, na sexta seção, são tecidas as 

considerações finais desse estudo, assim como as contribuições, limitações e possibilidades de 

avanços. 

 

2- Capital Social e Crescimento Econômico 

 

Uma sociedade que herda um bom estoque de capital social, tem mais chances de 

superar os dilemas da ação coletiva e suas consequências contraproducentes. O capital social 

seria um grupo de características da organização social, como confiança, normas e sistemas, 

que facilita as ações coordenadas e contribui para aumentar a eficiência da sociedade. Assim 

como ocorre com o capital convencional, as comunidades que possuem capital social tendem a 

reproduzi-lo e a acumula-lo, pois ele também é produtivo. A diferença é que esse, normalmente, 

é um bem público, enquanto o capital convencional, de modo geral, é privado (Putnam, 1996). 

 Apesar de ser um conceito fortemente relevante na literatura econômica e social, o 

capital social é ignorado em muitos estudos relacionados ao crescimento econômico de países 

e regiões, possivelmente devido à sua dificuldade de mensuração. Ele seria responsável pela 

dinamização das relações, que por sua vez são capazes de impulsionar o desenvolvimento. 

Sobre a questão das relações, a teoria dos jogos demonstra que é comum indivíduos racionais 

tomarem atitudes não cooperativas, mesmo que isso não gere resultados ótimos. Ainda assim, 

o comportamento não-cooperativo não se observa com tanta frequência quanto prevê a teoria. 

A explicação para isso pode estar no fato de muitos jogos possuírem sucessivas rodadas. Nesses 

casos os jogadores que não cooperam em algum momento podem ser punidos socialmente numa 

rodada posterior (Putnam, 1996). 

 Na Europa, Tabellini (2010) afirma que as regiões historicamente mais atrasadas, ou 

seja, as regiões que possuem altas taxas de analfabetismo e piores instituições políticas, tendem 

a ter confiança menos generalizada, menos respeito pelos outros e menos confiança nos 

indivíduos. Segundo o autor, esses comportamentos estão fortemente correlacionados com o 

desenvolvimento econômico regional. Tais característica negativas, relacionadas ao respeito e 

à confiança, estão associadas a uma produção per capita menor e a lentas taxas de crescimento 

econômico. 

Para Putnam (1996), a confiança social é fruto das regras de reciprocidade e dos sistemas 

de participação cívica. Por sua vez, os sistemas de participação cívica podem ser tanto formais 

quanto informais, horizontais ou verticais. As associações comunitárias, as cooperativas, os 
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clubes desportivos e os partidos de massa são apenas alguns dos numerosos exemplos de 

sistemas de participação horizontais. Nos sistemas de participação cívica, os cidadãos cooperam 

em benefício mútuo, por isso são fortes promotores de confiança social. Quanto aos sistemas 

verticais, estes têm muito menos chances de conseguirem sustentar a confiança e a cooperação 

sociais, pois as possibilidades de exploração e de oportunismo existentes nesses sistemas, 

travam os fluxos de informações. O capital social, por meio dos sistemas sociais de participação 

cívica, favorece o desempenho do governo e da economia (PUTNAM, 1996).  

 De acordo com Coleman (1988), o capital social se define pela sua função. Em outras 

palavras, o capita social representa qualquer entidade com aspectos sociais, que facilita as 

relações e as ações dos indivíduos ou agentes associados, dentro da própria estrutura social. Em 

síntese, o capital social é produtivo e fundamental na criação de capital humano, isto é, 

concentra algum valor, como a honestidade, e representa também o potencial de informação 

inerente às relações sociais (COLEMAN, 1998). A informação, no caso, é a peça chave pois 

proporciona a base para a ação. 

 Nas regiões isoladas e fragmentadas, onde a estrutura política não é eficaz e responsável, 

a participação cívica provavelmente não será estimulada. Ao contrário, nas sociedades onde a 

participação cívica da população não vigora, o sistema político e institucional gerado, não será 

capaz de promover o desenvolvimento econômico e social (VIANA e LIMA, 2010). As normas 

também são poderosas formas de capital social, podendo inibir ou estimular ações. Por 

exemplo, elas podem inibir o crime ou estimular os indivíduos a priorizarem os interesses 

coletivos em detrimento de seus próprios. Já as organizações voluntárias, são criadas para que 

seus fundadores atinjam objetivos específicos. Entretanto, elas podem gerar externalidades e, 

assim, podem contribuir com outros propósitos. Desse modo, elas constituem uma outra forma 

de capital social disponível para o uso. O papel do capital social é especialmente importante: 

produzir capital humano na geração futura. O valor inerente ao capital social estimula o 

crescimento de um jovem, não apenas em sua família, mas também na comunidade em que ele 

vive. O capital social consiste das relações sociais entre os pais e nas relações dos pais com as 

instituições da comunidade, como por exemplo, a Igreja (COLEMAN, 1988). 

 Logo, os investimentos em capital físico e humano geram retornos para os próprios 

indivíduos. Porém, no que se refere ao capital social tal retorno pode não ocorrer. As instituições 

que reforçam o capital social beneficiam todos que fazem parte de uma mesma estrutura, não 

necessariamente apenas os que se esforçam mais, ocorrendo geralmente subinvestimentos 

(COLEMAN, 1988). Nas sociedades que possuem quantidade significativa de capital social, 

seu valor é multiplicado e se reforça num círculo virtuoso. Por outro lado, nas sociedades em 

que não há cooperação e sistemas de participação cívica horizontais, o equilíbrio do jogo é 

sempre não cooperar, como exemplifica o dilema dos prisioneiros. Nesse caso, há uma 

tendência para situações de exploração e dependência, que são nitidamente inferiores à situação 

cooperativa, pois condenam a sociedade a um atraso que tende a se perpetuar. Logo, momentos 

históricos, podem ser determinantes para as sociedades (PUTNAM, 1996). 

 Nesse tocantes, as diferenças nas formas de colonização europeia tiveram influência 

sobre a determinação das instituições nos países colonizados. Nas colônias de povoamento, 

como Estados Unidos e Austrália, foram estabelecidas pelas instituições que impuseram o 

estado de Direito e incentivaram investimentos. Nas colônias de extração, como Congo e Costa 

do Ouro, as instituições estabelecidas foram prejudiciais ao desenvolvimento econômico e ao 

investimento. Essas diferenças institucionais ajudam a explicar as grandes diferenças de renda 

per capita entre os países (ACEMOGLU, JOHNSON e ROBINSON (2001).  

 Cabe ressaltar que diferenças históricas e políticas não existem somente entre países, no 

qual tais desigualdades, podem ocorrer também dentro de um mesmo país. Isso pode explicar 

algumas diferenças institucionais e no crescimento econômico entre as variadas regiões 

(TABELLINI, 2010). Logo, observa-se que mudanças institucionais podem causar mudanças 
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de identidades, valores, poderes e estratégias, gerando capital social. Contudo, acredita-se que 

a criação do capital social seja fundamental para promover crescimento econômico e melhorar 

o bem-estar social regional.  

3- Metodologia  

 

 3.1- Análise Exploratória de Dados Espaciais (AEDE) 

 

 Para avaliar a autocorrelação espacial do PIB per capita dos municípios de Minas 

Gerais, utilizou-se a estatística I de Moran global, matricialmente expressa por: 

 

𝐼 =
𝑛

∑ ∑ 𝑤𝑖𝑗

𝑧′𝑊𝑧

𝑧′𝑧
 

 

onde 𝑛 representa o número de regiões, z denota os valores da variável de interesse padronizada, 

𝑊𝑧 caracteriza os valores médios da variável de interesse nos vizinhos, definidos segundo uma 

matriz de ponderação espacial W. Cada elemento dessa matriz, referente ao peso espacial para 

as regiões i e j, é registrado como 𝑤𝑖𝑗  (ALMEIDA, 2012). 

 O indicador I de Moran tem um valor esperado, dado por 
−1

𝑛−1
, que, dentro dos limites 

da significância, seria obtido em caso de aleatoriedade espacial. Mais especificamente, caso o 

valor da variável de interesse, no município i, fosse independente do valor dessa variável nos 

municípios vizinhos. Logo, valores com I de Moran maiores que o valor esperado apontam 

autocorrelação espacial positiva. Por outro lado, valores com I de Moran menores que o valor 

esperado indicam autocorrelação espacial negativa (ALMEIDA, 2012). Dessa forma, optou-se 

pela matriz de ponderação espacial do tipo k = 8 vizinhos, garantindo, dessa forma, que todos 

os municípios possuam o mesmo número de vizinhos. A ideia por trás desse tipo de matriz é 

que as regiões mais próximas interagem mais espacialmente (Almeida, 2012). Formalmente, 

tem-se:  

𝑤𝑖𝑗(𝑘) = {
1, 𝑠𝑒  𝑑𝑖𝑗 ≤ 𝑑𝑖(𝑘)

0, 𝑠𝑒  𝑑𝑖𝑗 > 𝑑𝑖(𝑘)
 

 

onde 𝑑𝑖(𝑘) é a distância de corte para cada região i, de modo que ela tenha k vizinhos e 𝑑𝑖𝑗  é a 

distância entre duas regiões i e j. Essas regiões serão consideradas vizinhas 𝑤𝑖𝑗(𝑘) = 1 quando 

a distância entre elas for menor ou igual à distância de corte do município i. Contudo, a 

estatística I de Moran global não pode evidenciar padrões locais de autocorrelação espacial. 

Para isso utilizou-se um indicador LISA (Local Indicator of Spatial Association), que é capaz 

de indicar clusters espaciais, estatisticamente significativos. O coeficiente 𝐼𝑖 de Moran local 

decompõe o I de Moran global para cada observação, dessa forma tem-se 𝑛 computações da 

estatística 𝐼𝑖, essa grande quantidade de informações geralmente é mapeada para facilitar a 

visualização, como na Figura 2 (ALMEIDA, 2012). A estatística 𝐼𝑖 de Moran pode ser expressa 

como:  

𝐼𝑖 =  𝑧𝑖 ∑ 𝑤𝑖𝑗𝑧𝑗

𝐽

𝑗=1

 

 

sendo 𝑧𝑖 e 𝑧𝑗 os valores da variável de interesse nos municípios i e j e 𝑤𝑖𝑗 o peso espacial para 

as regiões i e j. 
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3.2.- Modelo empírico de dados em painel  

 

 A investigação sobre a formação de capital social pode ser considerada uma alternativa 

para estimular a diminuição das heterogeneidades regionais, no que se refere ao crescimento 

econômico mineiro. Para captar o efeito representado pela dependência espacial, utilizou-se a 

modelagem econométrica espacial, incorporando-se defasagens espaciais como forma de 

observar os efeitos dos transbordamentos entre os municípios mineiros, analisados por meio 

das variáveis defasadas espacialmente. É oportuno ressaltar que a omissão de variáveis 

defasadas espacialmente, em um modelo de crescimento econômico, leva à má especificação 

do modelo, gerando viés e inconsistência nas estimativas. 

O modelo de dados em painel apresenta muitas vantagens em comparação aos dados  de 

corte transversal ou em séries temporais. A justificativa refere-se tanto a dimensão temporal 

quanto a dimensão de corte transversal. Dessa forma, os dados em painel capturam mais 

informações sobre o fenômeno e os dados a serem pesquisados. Assim como, os graus de 

liberdade são maiores e, consequentemente, as estimativas são mais eficientes. Além disso, os 

dados em painel permitem especificações mais complexas nos modelos econométricos e 

reduzem o problema de omissão de variáveis relevantes específicas de cada região, invariantes 

no tempo (ELHORST, 2014). 

 A metodologia adotada no presente estudo leva em consideração as metodologias 

utilizadas nos trabalhos de Viana e Lima (2010) e Saraiva (2016). No trabalho de Viana e Lima 

(2010), os autores analisaram a importância do capital humano na concentração regional do 

crescimento do PIB do Estado do Paraná, no período entre os anos de 1999 a 2006, porém, os 

autores não consideraram a dependência espacial dos municípios. Quanto a metodologia 

utilizada por Saraiva (2016), o autor investigou os efeitos de transbordamento do capital 

humano nas regiões Sul e Sudeste do Brasil. 

Para o presente estudo, utilizou-se uma estimação de dados em painel estática. Um 

modelo de dados em painel é um grupo de observações de n indivíduos ao longo do tempo. No 

caso, observamos os mesmos municípios em 15 anos consecutivos (2002 a 2016), 

diferentemente do cross-section agrupado, onde há uma amostragem aleatória em cada período 

(WOOLDRIDGE, 2010). 

 O modelo tradicional de dados de painel pode ser representado da seguinte forma: 

 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛽′𝑋𝑖𝑡
𝑗

+ 𝑎𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡                                                             (1) 

 Onde: 

 i = 1,..., N nesse caso N representa o número de municípios mineiros, 853; 

 t = 1,...,T representa o período de tempo analisado, nesse caso T é representado pelo 

período de 2002 a 2016; 

 𝑌𝑖𝑡 representa a variável dependente, nesse caso o PIB per capita municipal; 

 β’(s) são os parâmetros a serem estimados; 

 𝑋𝑖𝑡
𝑗

 são as variáveis explicativas, nesse caso são o capital físico, o capital natural, o 

capital humano, o capital social e o investimento em capital humano e social; 

 𝑎𝑖𝑡 é considerado como o efeito do indivíduo e representa o erro de corte transversal; 

 𝑢𝑖𝑡 representa o erro combinado pela série temporal e pelo corte transversal, sob uma 

hipótese de exogeneidade estrita, o erro não é correlacionado com nenhuma variável explicativa 

ao longo de todo período de tempo. 

 Vale ressaltar que o efeito do indivíduo é composto por dois fatores. O primeiro fator é 

o fixo, relacionado a características que são próprias de cada indivíduo, mas que não se alteram 

ao longo do tempo. O efeito fixo supostamente está correlacionado com as variáveis 

explicativas. O segundo fator seria o efeito aleatório, que é independente tanto em relação ao 
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indivíduo quanto ao tempo. O efeito aleatório se diferencia dos efeitos fixos por não estar 

correlacionado com as variáveis explicativas. Assim, tem-se dois modelos, que podem ser 

aplicados tanto por efeitos fixos quanto pelos efeitos aleatórios (WOOLDRIDGE, 2006). 

 Para definir qual o modelo mais adequado (Pooled OLS, Efeitos Fixos (EF) e Efeitos 

Aleatórios (EA)), foram aplicados o teste de Breusch-Pagan e o teste de Hausman. O teste de 

Breusch-Pagan mostra qual o melhor modelo, entre Pooled OLS e método de efeitos aleatórios. 

Já o teste de Hausman analisa a correlação do efeito fixo com as variáveis explicativas e, assim, 

pode-se escolher qual o melhor método, o de efeitos fixos ou o de efeitos aleatórios 

(WOOLDRIDGE, 2010).  

 Com base na equação 1, o modelo que se mostrou mais apropriado, foi o aplicado ao 

método de efeitos fixos robusto. A sua forma funcional é representada a partir do seguinte 

modelo (equação 2): 

 

ln 𝑃𝐼𝐵𝑝𝑐 = 𝑏0𝑖 +  𝑏1 ln(𝐶𝐹) +  𝑏2 ln(𝐶𝑁) + 𝑏3 ln(𝐶𝐻)                                                      
+  𝑏4 ln(𝐶𝑆) +  𝑏5 𝑙𝑛(𝐼 − 𝐶𝑆𝐻) +  𝑎𝑖 + 𝑢𝑖𝑡                           (2)                            

 

 Onde, 

 𝑏0𝑖 = constante; 

 𝑏′(s) = parâmetros; 

 𝑎𝑖 = efeito fixo de indivíduo; 

 𝑢𝑖𝑡 = erro combinando a série temporal e o corte transversal. 

 

3.3- Modelo de regressão com dados em painel com tratamento da dependência espacial  

 

 O modelo de painel de dados convencional, como o apresentado acima (equações 1 e 

2), pressupõe que as unidades de corte transversal sejam independentes entre si. A partir do 

momento em que se trabalha com indivíduos, domicílios ou empresas escolhidas 

aleatoriamente, tal pressuposto é adequado. Porém, quando as observações de corte transversal 

são unidades espaciais, como no presente estudo onde as unidades de observação referem-se 

aos municípios de Minas Gerais, é necessário considerar a provável dependência espacial entre 

elas (ALMEIDA, 2012).  

 Vale ressaltar que no presente estudo tem-se um painel espacial curto, pois o número de 

observações de corte transversal é maior que o número de anos estudados. Ademais, o painel é 

balanceado, porque os mesmos municípios são observados ao longo de todos os anos, as 

informações sobre todas as variáveis estão completas e a matriz W é fixa ao longo do período 

(ELHORST, 2014). No caso de estudos espaciais é válido utilizar painéis balanceados, pois a  

ausência de informações e a criação de novas regiões ao longo do tempo, podem afetar a força 

de interação espacial, além de produzir informações espúrias. Ademais, os pesos espaciais das 

matrizes de natureza geográfica foram mantidos constantes ao longo do tempo (ALMEIDA, 

2012). 

 O modelo de efeitos fixos apresentado na subseção anterior é o convencional, sem 

especificação de dependência espacial. Para verificar a necessidade de incorporação de alguma 

defasagem espacial aplicou-se o teste de autocorrelação espacial I de Moran, para os resíduos 

das unidades de corte transversal para cada período. Constatou-se a presença de erros 

autocorrelacionados, o que indica a necessidade de tratamento para a dependência espacial 

(ALMEIDA, 2012). 

 Logo, o modelo econométrico espacial com dados em painel utilizado no presente 

estudo foi o de efeitos fixos com defasagens espaciais tanto na variável dependente quanto nas 

variáveis independentes (Modelo de Durbin Espacial – Spatial Durbin Model (SDM)). A 
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escolha do modelo supracitado foi realizada com base em testes de autocorrelação espacial nos 

resíduos da regressão (Moran e Geary) e na literatura da área. De acordo com os efeitos de 

interação espacial, o modelo Durbin Espacial (SDM) é dado por: 

 

𝑦 =  𝜌𝑊𝑦 + 𝑥𝜂 + 𝑊𝑥𝜙 + 𝑢 
 

 Sendo que 𝜌 𝑒 𝜙  denotam coeficientes autorregressivos espaciais e W é uma matriz de 

ponderação espacial invariante no tempo. Essa estrutura consegue solucionar o problema de 

autocorrelação espacial e o problema de variáveis omitidas espacialmente correlacionadas, 

produzindo estimadores consistentes e não viesados. O modelo SDM tem um alcance global 

conferido pelo multiplicador espacial que surge da variável dependente defasada e um alcance 

local dado pelas defasagens espaciais das variáveis independentes (ALMEIDA, 2012).  

 

3.4- Base de dados 

 

 Para a aplicação da metodologia será necessário investigar o comportamento da variável 

capital social sobre o crescimento econômico dos municípios de Minas Gerais, nos anos entre 

2002 e 2016. Como variáveis de controle foram utilizados: capital físico, capital natural, capital 

humano e investimentos em capital social e em capital humano. As variáveis de controle foram 

consideradas elementos complementares na determinação do crescimento econômico. 

 A metodologia adotada nesse estudo e a escolha das variáveis levaram em conta o 

trabalho de Viana e Lima (2010). Contudo, diferentemente do trabalho dos autores que optaram 

pelo produto total como variável dependente, utilizou-se como variável dependente o Produto 

Interno Bruto per capita por município. Ressalta-se que para a Análise Exploratória de Dados 

Espaciais (AEDE) e para a análise econométrica espacial devem ser usadas variáveis intensivas, 

ou seja, variáveis que são divididas por algum indicador de intensidade, como as variáveis per 

capita ou por área. Uma vez que as varáveis extensivas normalmente possuem correlação 

espúria com a área ou população total da região e, sendo assim, podem levar a resultados 

enganosos (ALMEIDA, 2012). Além disso, segundo Colman e Nixon (1981), o indicador de 

renda per capita é mais apropriado para representar o nível de desenvolvimento regional, já que 

os indicadores econômicos e sociais são fortemente correlacionados com essa variável. 

 

3.4.1-  Descrição das Variáveis 

 

 Para o trabalho, a amostra de dados utilizados no período compreendido entre os anos 

de 2002 a 2016, para os 853 municípios de Minas Gerais, contemplou um total de 12.795 

observações para cada variável estudada. As variáveis estão compostas da seguinte forma: 

 

 Produto Interno Bruto Real per capita (PIBpc): caracterizado como a variável 

dependente, analisada de 2002 a 2016 de forma contínua ao longo da série. Os dados 

para essa variável foram obtidos na plataforma do IMRS (2019) e deflacionados com 

base nos preços correntes de 2002. 

 Capital Físico (CF): para estimar o capital físico municipal, foi utilizada como proxy a 

variável despesa de capital per capita, por município, obtida na plataforma do 

IPEADATA (2019) e deflacionada com base nos preços correntes do ano 2002. Em 

virtude da indisponibilidade dos dados para o ano de 2004, calculou-se a média dos anos 

entre 2003 e 2005. Geralmente, a literatura utiliza o consumo industrial de energia 

elétrica para representar o estoque de capital físico (VIANA E LIMA (2010); SOUZA 

(1999)). Porém, devido à dificuldade de obtenção desses dados para os municípios 

mineiros, no período analisado, utilizou-se um instrumento alternativo. Para alguns 
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municípios, que tinham registro de zero nessa variável, registrou-se o valor um, para 

inibir erros na metodologia econométrica adotada. 

 Capital Natural (CN): foi utilizado como proxy para capital natural, o valor adicionado 

na agropecuária. Os dados foram obtidos na plataforma do Índice Mineiro de 

Responsabilidade Social (IMRS) e deflacionados com base nos preços correntes do ano 

de 2002. 

 Capital Humano (CH): como proxy de capital humano foi utilizado o número total de 

matrículas escolares, obtido na plataforma do INEP (2019), dividido por mil habitantes. 

Para alguns municípios, que tinham registro de zero nos dados, registrou-se a existência 

de uma matrícula, para inibir erros na metodologia econométrica adotada. 

  Capital Social (CS): como proxy para capital social foi utilizado o somatório do número 

de entidades de serviço social, partidos políticos, comissões de conciliação prévia, 

organizações religiosas e outras formas de organização sem fins lucrativos (Putnam 

(1996); Coleman (1988)), obtidos junto à RAIS, dividido por mil habitantes. Para alguns 

municípios, que não tinham disponibilidade de dados, registrou-se a existência de uma 

entidade, para inibir erros na metodologia econométrica adotada.  

 Investimento em Capital Social e Humano (I-CSH): como proxy para essa variável foi 

utilizado o somatório dos gastos municipais per capita em saúde, educação, difusão de 

cultura e saneamento. Os dados foram adquiridos junto à plataforma do IMRS (2019) e 

deflacionados com base nos preços correntes de 2002. Para os casos em que o valor 

registrado era zero, registrou-se o valor um, para evitar erros na metodologia 

econométrica utilizada. 

 Para a estimação, os dados sobre o Produto Interno Bruto Real per capita, sobre o capital 

natural e sobre o investimento em capital social e humano foram extraídos do IMRS, construído 

pela Fundação João Pinheiro. A Fundação João Pinheiro é uma instituição de pesquisa e ensino 

vinculada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais, que trabalha na 

criação de indicadores econômicos, financeiros, demográficos e sociais. Os dados sobre capital 

físico foram extraídos do IPEADATA, uma base de dados públicos macroeconômicos, 

financeiros e regionais do Brasil, mantida pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA). As informações sobre o capital humano foram extraídas do Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), uma autarquia federal vinculada ao 

Ministério da Educação (MEC). Quanto aos dados sobre capital social, os mesmos foram 

obtidos junto à Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia, na Relação Anual de 

Informações do Trabalho (RAIS), um de seus objetivos é prover dados para a elaboração de 

estatísticas do trabalho e disponibilizar informações do mercado de trabalho às entidades 

governamentais.  

 

4- Análise dos Resultados 

 

Em primeiro lugar, realizou-se uma análise dos valores absolutos das variáveis 

estudadas, para todos os municípios de Minas Gerais, no período de 2002 a 2016, por meio das 

informações referentes à media e ao desvio-padrão, como mostra o Quadro 1.  

Ressalta-se que o efeito within é uma medida de quanto um indivíduo tende a variar em 

sua amostra ao longo do tempo. Isto é, a média da variação para o caso individual médio em 

sua amostra. Quanto ao efeito between, ele examina as diferenças entre os indivíduos 

(WOOLDRIDGE, 2010). 

De acordo com o Quadro1, observa-se que os municípios não são homogêneos, pois o 

desvio padrão se mostrou elevado para todas elas. O capital social, caracterizado pelo número 

de entidades de serviço social, organizações religiosas e outras formas de organização sem fins 
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lucrativos, por mil habitantes, apresentou uma média aproximada de 2,29 entidades para cada 

mil habitantes, máxima de 372,50 e mínima de zero. Já o PIB per capita variou entre o mínimo 

de R$1.268,33 e o máximo de R$181.847,80. 

Quadro 1 - Estatística descritiva das variáveis (2002-2016) 

 
                               Fonte: Resultados da Pesquisa. 

Quanto aos resultados da análise exploratória de dados espaciais (AEDE), o valor da 

estatística I de Moran para a variável de interesse, PIB per capita foi igual a 0,249 e 

estatisticamente significativa ao nível de 1%, como observa-se na Figura 1. Como o valor da 

estatística I de Moran foi significativo e maior que seu valor esperado, rejeita-se a hipótese nula 

de aleatoriedade espacial em prol da hipótese alternativa de que existe concentração espacial 

para a variável de interesse. Os municípios mineiros com alto PIB per capita tendem a ter 

vizinhos com PIB per capita elevado e os municípios com baixo PIB per capita tendem a ter 

vizinhos com essa mesma característica.  

Figura 1 - Diagrama de Dispersão para PIB per capita 

 

Fonte: elaboração própria utilizando o software Geoda.                         

Unidade Média Des. Padrão

overall 6.529,23 7.888,49

between 6.864,34

within  3.896,67

overall 238,89 1.344,23

between 1.232,10

within  501,65

overall 12.603,97 22.913,38

between 21.135,75

within  8.876,49

overall 337,99 550,15

between 278,91

within  474,30

overall 2,29 13,52

between 12,58

within  4,95

overall 529,19 3.027,78

between 811,74

within  2.917,06

Variável

PIB per capita

Capita Físico

Capital Natural

Capital Humano

Capital Social

Investimento em  CS e CH

R$/hab.

R$/hab.

R$

Un/1.000 hab.

Un/1.000 hab

R$/hab.
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De acordo com a Figura 2, observa-se que apesar do valor do I de Moran global ser 

positivo e significativo, os municípios Conceição do Mato Dentro, Governador Valadares, 

Itajubá, Montes Claros, Olhos D’água, Pirapora, Ponte Nova e Viçosa, que correspondem a 

região em vermelho claro no mapa, possuem alto PIB per capita e seus vizinhos têm baixo PIB 

per capita. Já os municípios Bela Vista de Minas, Belo Vale, Bom Jesus do Amparo, Capim 

Branco, Ibirité, Igarapé, Jaboticatubas, Mário Campos, Moeda, Munhoz , Prudente de Morais, 

Raposo, Ribeirão das Neves, Rio Acima, Santa Luzia, São Brás do Suaçuí, e Toledo, 

representados pela cor azul claro no mapa, possuem baixo PIB per capita e seus vizinhos têm 

alto PIB per capita. Contudo, em comparação a esses clusters, os agrupamentos do tipo alto-

alto e baixo-baixo, ocupam maior área territorial. Além disso, para uma parte dos municípios a 

estatística não foi significativa (regiões em cinza). 

 

Figura 2 - Mapa de clusters LISA para PIB per capita 

 

 

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: elaboração própria utilizando o software Geoda 

 Para mensurar a autocorrelação espacial do PIB per capita com o capital social, nos 

municípios de Minas Gerais, utilizou-se a estatística I de Moran bivariado. Adaptando-se a 

fórmula do I de Moran tem-se: 

𝐼𝑖
𝑧1𝑧2 =  𝑧1𝑖𝑊𝑧2𝑖 

 

sendo  𝑧1𝑖 e 𝑧2𝑖 duas variáveis de interesse padronizadas e W a matriz de defasagem espacial. 

 Essa estatística indica o grau de associação linear entre o valor de uma variável em um 

município i e a média da outra variável nos municípios vizinhos (ALMEIDA, 2012). 

A estatística de autocorrelação espacial local multivariada evidenciou a associação do 

nível de capital social de um município com o nível de PIB per capita de seus vizinhos. Pelo 

mapa de clusters (Figura 3) percebe-se a predominância de municípios com baixo capital social 

rodeados por vizinhos com baixo PIB per capita (região em azul). Porém, os 76 municípios, 

em azul claro no mapa, possuem baixo capital social e estão rodeados por municípios com alto 

PIB per capita (por exemplo, os municípios Água Comprida, Araguari, Araxá, Bambuí, Frutal, 

Itabira, Lagoa Grande, Planura, Ribeirão das Neves, São Francisco de Sales e Vazante). A 

região em vermelho, por sua vez, indica municípios com alto nível de capital social com 
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vizinhos de alto PIB per capita e a região em vermelho claro evidencia 12 municípios com alto 

capital social, rodeados por municípios com baixo PIB per capita (como por exemplo os 

municípios Carlos Chagas, Teófilo Otoni, Pirapora, Viçosa e Conceição do Mato Dentro). 

Figura 3- Mapa de clusters bivariado para capital social e PIB per capita 

 
Fonte: Elaboração própria utilizando o Software Geoda. 

 Em relação às estimações econométricas, a princípio, utilizou-se o modelo clássico de 

regressão Pooled OLS. Para a análise do modelo Pooled OLS, assume-se que as observações 

são independentes entre os municípios e entre os anos. Este modelo utiliza tanto de variações 

within quanto de variações between. O modelo de efeitos aleatórios também foi empregado e, 

suas variações within e algumas between são utilizadas no modelo. A estimação desse modelo 

é consistente se houver presença de efeitos aleatórios. No caso do modelo de efeitos fixos, 

somente as variações within são utilizadas, sua estimação é consistente se houver a presença de 

efeitos fixos. A Tabela 1 mostra o resultado das estimações para cada modelo utilizado. 

  

Tabela 1-  Resultados das Estimações 

 POLS EA EF 

Capital Físico 
-0,0356697*** 

(0,0055313) 

0,512976*** 

(0,0030197) 

0,0520295*** 

(0,0030325) 

Capital Natural 
 0,2247379*** 

(0,0040245) 

0,3662542*** 

(0,0050213) 

0,3883949*** 

(0,0053427) 

Capital Humano 
-0,1273682*** 

(0,0086126) 

-0,0830385*** 

(0,0041804) 

-0,0809253*** 

(0,0041595) 

Capital Social 
0,043777*** 

(0,0086656) 

0,0389248*** 

(0,0067189) 

0,0420456*** 

(0,006868) 

Investimento em CS e CH 
  0,3923831*** 

(0,0093003) 

0,195559*** 

(0,0044572) 

0,1872442*** 

(0,0044521) 

constante 
5,052249*** 

(0,0888673) 

4,370273*** 

(0,0592049) 

4,2099*** 

(0,0583137) 

𝑅2 0,3141 0,2611 0,2559 

Teste de Breusch-Pagan 𝜒2bar2(1) = 58207,95 p=0,000  

Teste de Hausman  𝜒2 = 118,39 p=0,000  

Observações 12.467 12.467 12.467 



13 
 

Municípios 853 853 853 
           Fonte: Resultados da Pesquisa. 

 Em seguida, comparou-se os três modelos para decidir qual foi o mais apropriado. A 

primeira escolha, como explicado na seção 3.2, baseou-se entre o modelo de Efeitos Aleatórios 

e o Pooled OLS, por meio do teste de Breusch-Pagan. O teste tem como hipótese nula a 

inexistência de componentes individuais aleatórios. Em outras palavras, quanto mais próximo 

for o numerador do denominador, menor o valor do teste e maior a probabilidade de não se 

rejeitar a hipótese nula (WOOLDRIDGE, 2010). O teste indicou a escolha do modelo de efeitos 

aleatórios em detrimento do POLS.(MONTENEGRO et al., 2014) 

A segunda escolha foi feita entre o modelo de efeitos aleatórios e o modelo de efeitos 

fixos, para esse procedimento utilizou-se o teste de Hausman. O teste tem como hipótese nula 

ausência de diferença significativa entre os parâmetros dos dois modelos, ou seja, o modelo 

apropriado seria o de efeitos aleatórios. O teste de Hausman baseia-se na diferença da 

variabilidade dos parâmetros para que se opte por um dos modelos (WOOLDRIDGE, 2010). 

Os resultados do teste rejeitaram a hipótese nula, logo o modelo de efeitos fixos foi considerado 

o mais adequado. 

Com base na escolha do modelo de efeitos fixos, o passo seguinte foi estimar o modelo 

de efeitos fixos robusto para corrigir os erros de variabilidade entre os indivíduos ao longo dos 

anos. Os resultados são apresentados na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Resultados do Modelo Final – Efeito Fixo Robusto 

 Coeficiente Erro Padrão 

Capital Físico 0,0520295*** 

 

0,0069035 

Capital Natural 0,3883949*** 

 

0,014725 

Capital Humano -0,0809253*** 

 

0,0075343 

Capital Social 0,0420456*** 

 

0,0096811 

Investimento em CS e CH 0,1872442*** 

 

0,0158378 

constante 4,2099*** 

 

0,1294067 

𝑅2 0,2559  

Observações 12.467  

Municípios 853  
       Nota: Estimado usando a matriz robusta de White.  

       ***Significativo a 1%.        
       Fonte: Resultados da Pesquisa.  

        

Com base nos resultados da Tabela 2, todas as variáveis obtiveram resultados 

significativos, ao nível de significância de 1%. Tal resultado, possibilita interpretar que com 

um nível de explicação acima de 99%, as variáveis explicativas possuem influência sobre o 

crescimento econômico per capita, para os municípios mineiros, durante o período em estudo. 

Entretanto, após os procedimentos de estimação, testou-se a existência de autocorrelação 

espacial nos resíduos. Os resultados da estatística I de Moran em cortes transversais, (Tabela 

3), permitem rejeitar a hipótese nula de aleatoriedade espacial nos resíduos em todos os anos 

do modelo, sem defasagem espacial incorporada. 
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                  Tabela 3 – Autocorrelação espacial dos resíduos 
 

 Nota: A pseudosignificância empírica foi baseada em 999 permutações aleatórias. 

                                     Fonte: Elaboração própria, a partir do software Geoda. 

 Portanto, comprovada a existência de autocorrelação espacial, o próximo passo foi 

escolher o modelo espacial mais adequado. Para isso, os trabalhos de Ertur e Koch (2007) e 

Lasage e Fischer (2008) foram determinantes. Esses autores esclarecem vários pontos em 

relação ao uso de modelos de regressão espacial para analisar crescimento econômico regional. 

A partir dos trabalhos, foi possível verificar que os níveis de renda regional dependem da 

própria região e das características das regiões vizinhas. Vale ressalta que Lesage e Fischer 

(2008) forneceram a motivação teórica para o uso da especificação SDM. 

 Os resultados da estimação podem ser observados na Tabela 4. Verifica-se que os efeitos 

diretos de todas as variáveis explicativas são positivos e significativos, esses resultados são 

condizentes com as teorias de crescimento econômico. A variável capital Social, foco desse 

estudo, apresentou efeitos diretos e indiretos positivos. Mais especificamente, o capital social 

gera efeitos positivos tanto no próprio municípios que o possui (diretos) como através de 

transbordamentos espaciais (spillovers) para os municípios vizinhos (indiretos).   

 

Tabela 4 - Resultados das estimações utilizando-se modelo SDM com efeitos fixos 

 

 
Efeitos Diretos Efeitos Indiretos Efeitos Totais 

             PIB per capita 

 

Capital Físico 

- 

- 

0,00797 *** 

(0,0018678) 

0, 066671*** 

(0,015754) 

- 

- 

0, 066671 

 

0,00797 

 

Capital Natural 
 0,2425065*** 

(0,0050606) 

-0,0132628*** 

(0,0108329) 

0,2292437 

 

Capital Humano 
0,0110107*** 

(0,0038272) 

0,0078707*** 

(0,007956) 

0,0188814 

 

Capital Social 
0,0143308*** 

(0,0056683) 

0,0104805*** 

(0,0117283) 

0,0248113 

 

Investimento em CS e CH 
  0,0242968*** 

(0,0041918) 

0,0125134*** 

(0,0083332) 

0,0368102 

 

    

𝑅2 0,1981   

     Ano I de Moran    pseudo p valor  

2002 0,0708 0,0020 

2003 0,0569 0,0030 

2004 0,0539 0,0060 

2005 0,0891 0,0010 

2006 0,0905 0,0010 

2007 0,0919 0,0010 

2008 0,1138 0,0010 

2009 0,0766 0,0010 

2010 0,0987 0,0010 

2011 0,1029 0,0010 

2012 0,0876 0,0010 

2013 0,0916 0,0010 

2014 0,0909 0,0010 

2015 0,0723 0,0010 

2016 0,2486 0,0010 
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    𝜒2 = 23791,43     p=0,000  

Observações 11.089   

Municípios 853   
     Nota: Os valores entre parênteses correspondem ao erro padrão. 

      ***Significativo a 1%. 
      Fonte: Resultados da Pesquisa. 

 
Com base no modelo exposto na Tabela 4, serão avaliados os determinantes do crescimento 

econômico dos municípios mineiros, a saber, as influências dos capitais físico, humano, natural, 

humano e o investimento em capital social e humano. Serão feitas as análises das variáveis 

explicativas consideradas na modelagem econométrica de Durbin Espacial com efeitos fixos. 

Segundo esses resultados, a variável que mais influenciou o crescimento econômico do 

Estado foi o capital natural, esse resultado coincide com o resultado da estimação sem 

defasagens espaciais, embora seja possível perceber que naquele caso houve uma 

sobrestimação.  

A segunda variável que mais influenciou o crescimento econômico do Estado, 

considerando tanto o modelo com defasagens espaciais como o modelo sem defasagens, foi o 

Investimento em capital social e humano, medido pelo somatório dos gastos municipais per 

capita em saúde, educação, difusão de cultura e saneamento. Novamente percebe-se que no 

modelo econométrico clássico, o efeito foi sobrestimado.  

A variável capital físico também se encontra positivamente relacionada com o 

crescimento do PIB per capita. Normalmente, a literatura utiliza o consumo industrial de 

energia elétrica para representar o estoque de capital físico, como, por exemplo, no estudo de 

Viana e Lima (2010) sobre o crescimento econômico dos munícipios do Paraná e no trabalho 

de Souza (1999) sobre o crescimento econômico dos Estados brasileiros. Mas, em virtude da 

dificuldade na obtenção desses dados para os municípios mineiros, no período analisado, 

buscou-se uma forma de medida alternativa, de acordo com Divino e Silva Júnior (2012). 

Quanto ao capital humano, caracterizado pelo número total de matrículas escolares por 

mil habitantes, observou-se um efeito negativo em relação ao crescimento da renda per capita, 

quando as defasagens espaciais não foram consideradas, contrariando a literatura sobre esse 

tema. Porém, ao incluir os efeitos espaciais, a variável comportou-se favoravelmente ao 

crescimento econômico. Grande parte dos estudos, como o de Barro (2001) e o de Viana e Lima 

(2010) utilizam como proxy para essa variável, a quantidade média de anos de estudo da 

população. Apesar das variáveis relacionadas à educação formal serem as mais utilizadas como 

medidas de capital humano, algumas críticas podem ser feitas, pois elas não incorporam 

aspectos da aprendizagem informal e da experiência, nem a qualidade do capital humano gerado 

(COELHO, 2006). 

Por fim, a variável capital social, principal fonte de interesse desse estudo, foi 

positivamente relacionada com o crescimento econômico dos municípios mineiros. Como o 

capital social está sendo mensurado pelo somatório do número de entidades de serviço social, 

organizações religiosas e outras formas de organização sem fins lucrativos, dividido por mil 

habitantes, então o aumento de uma entidade para cada mil habitantes mantendo tudo mais 

constante, estaria influenciando positivamente o PIB per capita. 
 

5- Conclusão 

 

Este estudo buscou ampliar o debate sobre a heterogeneidade entre os municípios de 

Minas Gerais, ao incluir um dos determinantes do crescimento econômico, o capital social, 

variável pouco analisada na literatura nacional. O presente trabalho é pioneiro em discutir o 

caráter espacial da relação entre renda e capital social nas cidades mineiras. Dessa forma, ao 

utilizar a análise exploratória e a econometria espacial, foi possível contribuir para uma nova 
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percepção da dinâmica geográfica mineira. Ademais, a importância de se considerar os efeitos 

espaciais nos estudos sobre crescimento econômico, em geral, foi reforçada. 

Discutir as causas da pobreza e das desigualdades econômicas entre regiões, colabora 

com a busca de soluções para tais problemas. Os resultados encontrados evidenciaram que a 

participação ativa dos cidadãos, na vida em comunidade, dentro dos municípios, é importante 

para gerar crescimento econômico para o próprio município e para seus vizinhos. Ou seja, essa 

conclusão destaca a importância das redes de relacionamento para a comunidade como um todo. 

Acredita-se que quando a sociedade se organiza e seus membros estabelecem relações, os 

assuntos de interesse coletivo são mais debatidos e, assim, são encontradas saídas para 

problemas regionais de forma democrática. 

Espera-se ter demonstrado, com este artigo, que a discussão acerca dos determinantes 

do crescimento econômico pode ser ampliada. Nesse sentido, foi apresentada uma alternativa 

teórica, comprovada empiricamente, com o intuito de sugerir caminhos para o combate à 

pobreza no estado de Minas Gerais. Intentou-se destacar que o capital social, deve ser 

considerado, assim como o capital físico e o capital humano.  

 As principais limitações desse trabalho referem-se às escolhas das proxies para as 

variáveis de controle, capital humano e capital físico, dada à dificuldade na obtenção de dados 

mais apropriados. Por fim, no intuito de futuras contribuições à literatura na área de crescimento 

econômico, pretende-se dar continuidade a essa pesquisa, fazendo uma análise focada nas 

mesorregiões de Minas Gerais. Ademais, um estudo mais aprofundado com a possibilidade de 

verificar o comportamento das variáveis estudadas, levando em consideração as especificidades 

de cada uma das mesorregiões do Estado, por intermédio de estimação em painel dinâmico, 

para captar o efeito do crescimento econômico regional.  
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