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RESUMO 

 

As economias de aglomeração e os determinantes do crescimento econômico dos municipios 

cearenses no período de 2001 a 2005 são o foco do presente estudo. Para isso é feita uma 

investigação empírica, utilizando–se de uma função de produção do tipo Cobb-Douglas, onde o 

capital físico, o capital humano e o trabalho são os principais argumentos, incluindo um termo 

exponencial para incorporar as variáveis controle que podem influenciar no crescimento 

econômico municipal. A metodologia utilizada é a dos dados em painel, onde após a realização 

dos testes de Hausman (1978), de Wooldridge (1991) e de White (1980), conclui-se que este 

modelo deve ser estimado por Efeitos Fixos Generalizados (EFGLS) que permite a correção de 

heterocedasticidade e/ou de autoregressividade nos resíduos do modelo. Para analisar os impactos 

das economias de aglomeração no crescimento econômico dos municipios cearenses utiliza-se 

como Proxy o número de indústrias ativas no município. Os resultados obtidos mostraram que o 

estoque de capital humano é o principal determinante do crescimento econômico dos municipios 

cearenses. E ainda, que existe uma relação positiva entre o número de indústrias ativas nos 

municípios e o crescimento econômico destes. 

 

Palavras-chave: Crescimento econômico, Aglomeração, Ceará, Municipios, Dados em Painel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

Agglomeration economies and the determinants of economic growth in the municipalities of 

Ceará in the period 2001 to 2005 are the focus of this study. For this investigation is done 

empirically, using a function production of the Cobb-Douglas, where physical capital, human 

capital and labor are the main arguments, including an exponential term to incorporate the control 

variables that may influence the local economic growth. The methodology used is of panel data, 

where after the tests of Hausman (1978), Wooldridge (1991) and White (1980), we conclude that 

this model should be estimated for Generalized Fixed Effects (EFGLS) allowing correction of 

heteroscedasticity and / or waste autoregressividade in the model. To analyze the impacts of 

agglomeration economies on economic growth of the municipalities of Ceará is used as a proxy 

the number of industries active in the city. The results showed that the stock of human capital is 

the main determinant of economic growth in the municipalities of Ceará. Further, there a positive 

relationship between the number of active industries in these cities and economic growth. 

 

Keywords: economic growth, agglomeration, Ceará, Municipalities, Panel Data. 
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1- INTRODUÇÃO 

 
Na literatura sobre crescimento econômico, há um grande número de 

contribuições teóricas e empíricas sobre as principais variáveis responsáveis pelo 

crescimento econômico. Dentre as primeiras contribuições teóricas pode-se destacar a 

teoria de crescimento desenvolvida por Solow (1956) que destacou como principais 

determinantes do crescimento econômico a acumulação de capital, o crescimento da 

força de trabalho e as alterações tecnológicas, sendo um parâmetro exógeno, 

responsável pelo progresso tecnológico. Depois desse trabalho, a análise dos 

determinantes do crescimento econômico ficou em segundo plano até a década de 

oitenta, quando os trabalhos de Romer (1986) e Lucas (1988) devolveram a importância 

ao tema, trazendo contribuições relevantes à teoria, que ficaram conhecidas como as 

novas teorias do crescimento econômico. Em seus trabalhos estes autores destacaram a 

acumulação de conhecimento e a produção de idéias como geradores de externalidades 

positivas que seriam responsáveis pelo crescimento econômico. 

 Até a década de 1980 as principais contribuições empíricas e teóricas sobre os 

determinantes do crescimento econômico foram feitas para países, desconsiderando a 

possibilidade de haver mobilidade de capitais entre eles. Dessa forma, não seria possível 

aplicar as contribuições teóricas e empíricas para analisar os determinantes do 

crescimento econômico de estados e municípios, pois neste caso haveria uma facilidade 

de ocorrer mobilidade de recursos a um custo bem menor se comparados aos dos países. 

 Krugman (1991), através da Nova Geografia Econômica (NGE), resolve este 

impasse, simplificando a hipótese de não-mobilidade de recursos dos modelos de 

crescimento tradicionais, encontrando assim uma forma de aplicar modelos de 

crescimento econômico para regiões e municípios. Nas palavras de Oliveira (2006 p.3) 

sobre a contribuição da NGE para a teoria do crescimento econômico: 

 

A Nova Geografia Econômica (NGE) traz uma contribuição às teorias do 

crescimento econômico quando considera dois aspectos fundamentais: o 

espaço, que determina os limites geográficos para a atuação das 

externalidades e as distâncias e suas implicações nos custos de transporte de 

bens e serviços. Além disso, a NGE considera a possibilidade de haver 

mobilidade de alguns fatores de produção, tais como mão-de-obra e capitais. 

Desta forma, abre-se a possibilidade de haver a acumulação de atividades em 

uma região em detrimento de outras. 
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 Segundo a NGE a distribuição das atividades em um determinado local é 

resultado da ação de duas forças: as forças centrípetas que levam a concentração das 

atividades em uma determinada região e as forças centrífugas, responsáveis pela 

dispersão das atividades.  

 Outra questão amplamente discutida na teoria econômica é o impacto das 

aglomerações das atividades econômicas, principalmente nas cidades. O trabalho 

precursor é o de Marshall (1920) que aponta as economias externas como um dos 

principais fatores para a aglomeração de atividades econômicas e pessoas num 

determinado espaço. Segundo este, as externalidades de escala possuem três fontes: 

formação de um pólo com maior especialização da mão de obra, os encadeamentos 

fornecedores-usuários e os transbordamentos de conhecimentos provenientes de tais 

aglomerações. 

 Segundo Paiva, Cavalcante e Albuquerque (2007) algumas reflexões são 

necessárias para entender uma realidade na qual o setor industrial expande sua 

relevância no dinamismo da economia local através da atuação pública na atração de 

investimentos. Para os autores a primeira questão é avaliar o padrão locacional da 

atividade industrial e suas influências sobre a especialização e concentração das 

atividades produtivas no território cearense. Um passo seguinte nesse processo é avaliar 

os fatores que contribuíram para a construção desse padrão locacional, em outras 

palavras, analisar as variáveis que influenciaram as escolhas dos locais para a instalação 

das atividades industriais no território cearense. Dessa forma, As avaliações sugeridas 

ajudam a entender como a indústria se distribui no espaço local e as variáveis que 

influenciaram tal distribuição, bem como a participação das regiões do estado nessa 

expansão da atividade. 

 O estudo das economias de aglomeração no Ceará é bastante relevante, uma vez 

que é amplamente conhecida a concentração das atividades econômicas em Fortaleza e 

sua região metropolitana. Este grau elevado de concentração de pessoas e atividades em 

poucos espaços geográficos pode ser explicado pela presença de externalidades 

positivas decorrentes de tais concentrações.   

O Estado do Ceará possui uma área de 148,83 mil km
2
, correspondendo a 1,74% 

do território nacional, e 9,57% da região Nordeste, o que confere ao estado a décima 

sétima posição dentre os estados brasileiros e a quarta posição dentre os estados do 

Nordeste. Em 1940 o Estado possuía 87 municípios, saltando em 2006 para 184 
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municípios, o que corresponde a um crescimento de 111,5%. O Estado conta ainda com 

uma posição geográfica privilegiada, uma vez que, com sua proximidade em relação a 

outros continentes como a Europa e a África, favorece sua inserção no comércio e 

turismo internacionais. 

 Segundo dados do IPECE (2007), a economia cearense gerou um PIB de R$ 

40,9 bilhões e um PIB per capita de R$ 5.054 no ano de 2005. No período de 2002-2005 

a economia cearense cresceu 9,3%, o que significou uma taxa média anual de 3,1%, 

próxima das taxas brasileiras de 10,0%, no acumulado e 3,2%, ao ano. Para atingir este 

resultado a economia cearense centralizou suas atividades em três setores: o setor de 

Serviços foi o principal destaque, com uma participação de (70,9%). A Agropecuária 

persistiu com uma pequena participação de (6%). Já a Indústria participou com (23,1%).

  

 Este trabalho tem como objetivo analisar as economias de aglomeração e os 

determinantes do crescimento econômico dos municípios cearenses, através de uma 

análise de dados em painel, buscando mostrar aos formuladores de política econômica 

onde realizar investimentos estratégicos que potencializarão o crescimento e 

desenvolvimento econômico dos mesmos. Além disso, tem como objetivos específicos 

analisar o impacto das economias de aglomeração, agricultura, política fiscal, 

transferências do governo, acumulação de capital físico e humano neste processo. 

 Além desta introdução, este trabalho possui ainda mais cinco capítulos. O 

segundo capítulo traz uma revisão da literatura teórica e empírica sobre o tema 

crescimento econômico. Em seguida são feitas algumas considerações sobre os fatores 

que determinam o crescimento econômico dos municípios cearenses. O capítulo quatro 

mostra a metodologia e os dados utilizados neste trabalho. Em seguida são analisados os 

resultados obtidos e, finalmente no último capítulo são feitas as considerações finais.  
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2  - REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 - Literatura Teórica 

 

2.1.1 - Crescimento Econômico 

  
 É ampla a literatura que estuda o crescimento econômico de países, regiões, 

estados e municípios. Os principais estudos voltados para esta área buscam identificar 

as variáveis que determinam a renda nacional. 

 Entre os primeiros trabalhos que estudaram o crescimento econômico, merece 

destaque os desenvolvidos por Solow (1956) que utilizou uma função de produção 

neoclássica para mostrar que a taxa de crescimento da economia era determinada pela 

taxa de crescimento do progresso técnico que era constante e exogenamente 

determinada. Após estes trabalhos a discussão sobre os determinantes do crescimento 

econômico ficaram em segundo plano. 

 Os trabalhos de Romer (1986) e Lucas (1988) deram nova ênfase à investigação 

sobre os determinantes do crescimento, defendendo a teoria de que os determinantes do 

crescimento são fatores endógenos a economia e que tais fatores estavam relacionados 

com a atuação do Estado, que através de suas ações influenciariam na produtividade dos 

fatores, garantindo o crescimento de longo prazo através da geração de externalidades 

positivas. Assim a política fiscal realizada pelos governos com educação, saúde, 

saneamento, ciência e tecnologia, infra-estrutura e cobrança de impostos não distorcivos 

teriam um impacto positivo sobre os fatores da economia, através das externalidades 

positivas geradas por tal política.  

 Barro (1990) analisa os efeitos dos gastos públicos financiados por impostos 

sobre o crescimento econômico, dividindo os gastos públicos em gastos produtivos e 

gastos improdutivos, argumentando que um aumento dos gastos do governo possui um 

efeito nulo sobre o crescimento econômico, caso estes gastos não influenciem na 

produtividade do setor privado.  

No chamado modelo de Solow ampliado, Mankiw, Romer e Weil (1992) 

analisaram o modelo de crescimento econômico criado por Solow (1956), buscando 

mostrar que os problemas das estimativas viesadas no modelo decorreriam da não 
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inclusão da variável capital humano como fator de produção. Segundo os autores a 

inclusão desta variável afeta diretamente a produção. 

O capital humano possui grande influência sobre crescimento econômico, Lucas 

(1988) afirma que os investimentos em educação produzem efeitos positivos para toda a 

economia, uma vez que indivíduos mais capacitados, com maior nível de educação 

possuem produtividade maior, além disso, indivíduos mais capacitados podem gerar 

inovações capazes de beneficiar toda a economia. 

Romer (1990) destaca outro aspecto importante da acumulação do capital 

humano no crescimento econômico. Segundo o autor, a acumulação do capital humano 

tem o poder de gerar inovações no setor de pesquisa e desenvolvimento da economia, 

tendo como resultado direto o aumento da produtividade agregada da economia, devido 

principalmente a melhoria coeficiente tecnológico dos insumos.       

 Até este momento a maioria dos trabalhos analisava apenas o crescimento 

econômico dos países, desconsiderando a possibilidade de haver mobilidade de capitais 

(físico e humano) entre eles, principalmente devido à distância, diferenças culturais, 

diferenças entre políticas macroeconômicas e aos altos custos associados à mobilidade 

dos fatores, assim este tipo de estudo não se aplicaria na analise do crescimento 

econômico de estados e municípios, pois neste caso existiria uma maior possibilidade de 

haver mobilidade de recursos entre estados e municípios a custos bem menores se 

comparados ao dos países. 

Para colocar fim nesta questão da não mobilidade dos fatores, Krugman (1991) 

utiliza uma nova teoria, a chamada Nova Geografia Econômica (NGE), que permite a 

utilização da teoria tradicional do crescimento econômico para analisar o crescimento 

de regiões, estados e municípios.  

 A NGE busca explicar o crescimento de regiões, estados e municípios através da 

mobilidade dos fatores entre eles, sendo a aglomeração de atividades econômicas a 

principal responsável pelas diferenças entre o grau de desenvolvimento de cada 

município. Segundo a teoria da NGE existem forças favoráveis e forças contrárias a 

aglomeração das atividades em um determinado município. As forças favoráveis são as 

chamadas forças centrípetas que promovem a aglomeração de atividades em 

determinados municípios, pode-se destacar como principais formadores de tais forças as 

externalidades positivas e os retornos crescentes. Já as forças contrárias são chamadas 

forças centrífugas, que promovem a fuga das atividades econômicas nos municípios, 
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pode-se destacar como força centrifuga o tamanho da população e a cobrança de 

impostos distorcivos do município. 

 De acordo com Céspedes (2010, p.4): 

 

A Nova Geografia Econômica, baseada nos modelos de retornos                    

crescentes de escala e de concorrência imperfeita explica a distribuição 

espacial das atividades produtivas colocando ênfase no espaço para a 

localização das atividades produtivas e, nas distâncias entre agentes 

econômicos para medir e avaliar os efeitos positivos das externalidades. 

 

 Segundo Almeida e Barreto (2008) a teoria utilizada pela NGE se diferenciam 

das tradicionais teorias do crescimento econômico por considerarem dois aspectos 

fundamentais na explicação das desigualdades entre o desenvolvimento das regiões. São 

eles: o espaço que possui influência direta na localização das atividades; e as distâncias 

que influenciam nos custos de transporte de bens e serviços, impactando na 

competitividade das regiões na atração das atividades econômicas. 

 Lucas (1988) e Banco Mundial (1999) discutem o crescimento econômico das 

cidades metropolitanas, suburbanas e áreas rurais, mostrando que cidades maiores 

possuem produtividade maior do que cidades suburbanas e cidades localizadas em áreas 

rurais, principalmente devido às economias de aglomeração que geram externalidades 

positivas para as firmas localizadas próximas as firmas das mesmas indústrias. 

 Oliveira (2006) afirma que as questões relacionadas ao espaço trazidas pela 

NGE são importantes na explicação dos determinantes do crescimento econômico local, 

mas não se deve desconsiderar que os instrumentos de política fiscal local também 

podem influenciar a trajetória de crescimento de longo prazo das localidades. Assim 

analisar como a política fiscal local influencia no crescimento econômico é importante 

para entender como o governo pode ser um dos fatores determinantes do crescimento 

econômico. 

 

2.1.2 – Economias De Aglomeração 

 

O termo economias de aglomeração é utilizado por várias correntes do 

pensamento econômico, principalmente dentro das áreas de economia regional e urbana, 

em algumas dessas correntes este termo é responsável por explicar economicamente a 

existência de cidades. O precursor na literatura sobre economias de aglomeração foi 
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Marshall (1890) com o seu trabalho Princípios de Economia, onde o autor descreve as 

vantagens de se concentrar firmas e trabalhadores de uma atividade econômica em uma 

mesma região. Para o autor a especialização de uma cidade é o principal responsável 

pelo surgimento de externalidades positivas para a produção.  

Segundo a visão marshalliana, existem três motivos favoráveis para a 

aglomeração de empresas em uma determinada região. O primeiro decorre do fato de 

que uma maior concentração geográfica de empresas em uma região poderia atrair mais 

fornecedores especializados e locais. Segundo, a concentração das empresas promoveria 

a qualificação dos recursos humanos na região. Em terceiro, a concentração de empresas 

em uma determinada região facilitaria a difusão de informações. 

Diferentemente de Marshall (1890) que atribuía à especialização de uma cidade 

o surgimento de externalidades positivas para a produção, Jacobs (1969) coloca a 

diversidade das atividades econômicas desenvolvidas nas cidades como sua principal 

fonte de externalidades positivas. Segundo a autora a variedade e a diversidade de 

indústrias geograficamente próximas são as principais condutoras do crescimento 

econômico das cidades. 

Outra importante contribuição para o estudo das economias de aglomeração é o 

resultado apresentado no trabalho de Krugman (1991), que ficou conhecido como a 

Nova Geografia Econômica, onde o autor busca através de modelos formais baseados 

na existência de retornos crescentes de escala e nos custos de transporte, explicar a 

existência de aglomerações econômicas. De acordo com Krugman as atividades 

econômicas se alocavam em determinado local em virtude dos efeitos líquidos de forças 

contrárias características de cada espaço. Tais forças eram divididas em forças 

centrífugas, responsáveis pela dispersão das atividades; e forças centrípetas, 

responsáveis pela concentração. 

     

2.1.3 - Política Fiscal  

 

 A política fiscal está entre os principais instrumentos de política econômica 

utilizada pelos governos. Esta política divide-se em gastos do governo e tributação. Os 

gastos do governo são a principal forma de atuação do governo na economia, através 

destes o governo mostra suas prioridades através de investimentos realizados nas 

diversas áreas, garantindo a prestação de serviços essenciais básicos para a população. 
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A tributação é realizada pelo governo com o objetivo de obter receitas para 

financiar os investimentos realizados na economia. Tal prática pode ter um impacto 

negativo, uma vez que, na mesma medida em que gera receitas para financiar os 

investimentos do setor publico também retira poder de compra da população e reduz 

investimentos do setor privado. 

Na literatura internacional, duas importantes teorias divergem sobre os efeitos da 

política fiscal no crescimento econômico. A Escola Clássica afirma que a política fiscal 

possui efeito real nulo sobre o produto da economia, de acordo com essa teoria os 

investimentos realizados pelo governo através de seus gastos, seria totalmente 

financiado pela arrecadação de impostos futuros, o que reduziria o nível de recursos do 

setor privado fazendo com que o nível de produto real da economia ficasse inalterado.  

A teoria keynesiana combate a teoria dos clássicos, defendendo a participação 

ativa do governo na economia, afirmando que os gastos do governo fazem parte da 

chamada demanda efetiva, juntamente com o consumo e investimento e, portanto, 

possuem o poder de influenciar na demanda agregada da economia. Assim a teoria 

keynesiana coloca o governo como promotor do crescimento econômico através de sua 

política fiscal, desde que a arrecadação de impostos seja menor do que o montante dos 

gastos do governo. 

Adolph Wagner (1892) foi pioneiro em reconhecer a relação positiva entre 

gastos do governo e crescimento econômico. Através de um estudo baseado em 

observações empíricas, abrangendo Alemanha, Estados Unidos, França, Inglaterra e 

Japão, Wagner (1892) criou a chamada lei dos dispêndios públicos crescente, também 

conhecida como lei de Wagner que afirma que à medida que o produto cresce os gastos 

e, portanto, a participação do governo na economia também aumenta.  

A intervenção do governo na economia, através de sua política fiscal vem se 

mostrado muito importante, principalmente nos últimos anos quando os governos do 

mundo todo tiveram de intervir na economia, através de políticas fiscais expansionistas 

para minimizar os efeitos de crises econômicas, evitando com que a economia global 

entrasse em absoluto colapso. 

 

2.1.4 – Agricultura 

 



20 

 

 

 

 

Outro fator que causa divergências entre os economistas é o impacto da 

agricultura no crescimento econômico. No relatório sobre desenvolvimento mundial, 

Banco Mundial (2008) mostra que em países de baixa renda, com escassez de capital 

físico e tecnologias a grande participação do setor agrícola no PIB mostra que um forte 

crescimento desse setor é necessário para o crescimento econômico geral. Apesar de o 

PIB per capita aumentar, a participação do setor agrícola no PIB diminui, reduzindo 

também sua participação no crescimento econômico, mas ainda assim continua a ser 

importante em regiões que possuem maior grau de desenvolvimento, inclusive vários 

estados do Brasil.  

 Dessa forma a agricultura possui um papel essencial de potencializar o 

crescimento econômico nos níveis iniciais de desenvolvimento, dando o suporte para o 

passo seguinte que deve ser o de industrialização. 

 Matsuyama (2008, apud IRFFI et al, 2008, p.5) destaca a relação entre 

produtividade agrícola, vantagem comparativa e crescimento econômico. Segundo o 

autor a relação entre produtividade agrícola e crescimento econômico pode seguir duas 

direções. Na primeira, mostra-se que no caso de uma economia aberta há uma relação 

negativa entre produtividade agrícola e crescimento econômico, isto é, no caso de uma 

economia que possui um setor agrícola mais produtivo que o setor de manufatura haverá 

um nível de crescimento mais lento. Na segunda, os efeitos da produtividade sobre o 

crescimento econômico são assimétricos, neste caso se a economia domestica possui um 

setor agrícola mais produtivo não estará necessariamente em uma situação pior do que a 

do resto do mundo, desde que o setor agrícola seja suficientemente grande.    

 

2.2 – Literatura Empírica  

 

 Os exercícios empíricos são importantes ferramentas para testar os modelos 

teóricos com os dados reais da economia. No Brasil, alguns autores buscaram analisar 

empiricamente os principais fatores determinantes do crescimento econômico do país, 

estados e municípios. 

 Muitos autores analisaram empiricamente a relação entre política fiscal e 

crescimento econômico, encontrando resultados diversos sobre o impacto dos gastos do 

governo no PIB per capita. 
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 Aschauer (1989, apud ARAUJO; MONTEIRO E CAVALCANTE, 2010, P.5) 

analisou a relação entre os gastos públicos com o crescimento econômico, associando a 

ideia de que através da produtividade do setor privado, os gastos públicos poderiam 

elevar o crescimento econômico, utilizando dados da economia dos Estados Unidos e 

estimando por MQO (Mínimos Quadrados Ordinários) o autor mostra que seria possível 

um aumento de 0,36 a 0,39 no produto com o aumento de 1% no capital público. Além 

disso, obteve ainda, resultados significativos da participação do capital público em 

investimento com infraestrutura sobre o crescimento econômico. 

 Buscando analisar o impacto de longo prazo da tributação sobre o crescimento 

econômico para os estados brasileiros no período entre 1970 e 1990 Lledó e Ferreira 

(1997) encontraram um efeito duplo da carga tributaria sobre o crescimento econômico 

dos estados. Segundo os autores cargas tributárias mais elevadas desestimulam o 

crescimento econômico, uma vez que, quanto maior a tributação menor será a taxa de 

retorno liquida dos investimentos e, por outro, elevam o nível de crescimento devido ao 

maior nível de arrecadação que proporciona um aumento nos investimentos públicos. 

 O impacto da política fiscal no crescimento econômico e na qualidade de vida 

dos municípios cearenses é analisado por Neto e Marinho (1999), através de um modelo 

de equações simultâneas que busca verificar através da analise empírica se os gastos 

públicos municipais impactam positivamente a qualidade de vida e a renda per capita 

destes municípios, investigando também os fatores que influenciam a receita tributária e 

a magnitude dos gastos públicos. Segundo os autores, os gastos públicos influenciam a 

renda per capita apenas dos municípios menos desenvolvidos. Já nos municípios mais 

desenvolvidos e de desenvolvimento intermediário, o PIB per capita tem como fator 

determinante o consumo e investimento privados. Os gastos públicos nestes municípios 

pouco explicam o aumento da renda per capita. 

 Silveira Neto (2001) busca fornecer evidências empíricas sobre a importância da 

localização para o crescimento da renda per capita dos estados brasileiros para o 

período 1985-1997. Segundo o autor as economias estaduais são significativamente 

afetadas pelos desempenhos das economias vizinhas. Além disto, o crescimento dos 

vizinhos parece mais importante do que o crescimento dos parceiros do comércio 

interestadual para o desempenho dos estados. 

 Utilizando o método dos mínimos quadrados ordinários (MQO) e um modelo de 

dados em painel estimado por efeitos fixos Nakabashi e Figueiredo (2005) avaliam as 
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diferentes formas pelas quais o capital humano influencia no crescimento do PIB per 

capita de vários países no período de 1985-2000, incorporando aspectos quantitativos e 

qualitativos desta variável. Segundo os autores o capital humano afeta a taxa de 

crescimento do PIB per capita: 1) através da melhora na produtividade marginal do 

trabalho; 2) criação de tecnologia e 3) difusão de tecnologia. 

 Os modelos teóricos que analisam a influência da política fiscal local no 

crescimento econômico dos municípios devem considerar a possibilidade de haver uma 

maior mobilidade de fatores entre eles. Neste caso, os modelos utilizados para os países 

não se aplicaria aos municípios. Para resolver este problema alguns autores buscaram 

mesclar as contribuições dos modelos de crescimento econômico endógeno com as 

teorias da Nova Geografia Econômica (NGE). Dentre os autores podemos destacar: 

Oliveira (2006), Costa e Lima (2008); Costa, Lima e Silva (2009). 

 Outra importante contribuição trazida pela Nova Geografia Econômica (NGE) 

foi a questão da relação entre economias de aglomeração e crescimento econômico dos 

municípios, segundo a teoria quanto maior o grau de concentração das atividades 

econômicas em determinado município maior será desenvolvimento deste. Alguns 

autores analisaram o impacto desta variável no crescimento econômico 

 Sant´Anna e Campagnaro (2006) analisam os efeitos dos gastos públicos sobre o 

PIB dos municípios do Espírito Santo. No artigo, os autores analisam os impactos dos 

gastos sociais na esfera municipal de governo, ou seja, os gastos com assistência e 

previdência social, saúde e saneamento, educação e cultura e habitação e urbanismo, 

utilizando dados em painel para o período compreendido entre 1999 a 2003. Como 

resultado os autores não encontraram qualquer relação estatística entre a formação do 

produto interno bruto dos municípios e os gastos sociais municipais. 

 Oliveira (2006) realiza um estudo empírico sobre os efeitos da política fiscal 

local no crescimento econômico dos municípios gaúchos no período compreendido 

entre 1996 e 2001. Para isto o autor estimou um modelo econométrico com dados cross-

section para os 426 municípios gaúchos. A política fiscal foi dividida em gastos 

públicos produtivos e improdutivos mais duas fontes de receitas locais: o IPTU e o ISS. 

Os resultados mostram que os gastos produtivos afetam positivamente o crescimento 

econômico dos municípios, enquanto os gastos improdutivos não possuem influência 

nenhuma sobre o crescimento. Já os impostos possuem impacto negativo sobre o 

crescimento econômico dos municípios. 
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 Com o objetivo de estudar o crescimento econômico das cidades brasileiras, 

Oliveira (2006) realizou um estudo empírico dos determinantes do crescimento 

econômico destas cidades na década de noventa. Para isto, o autor utilizou variáveis que 

representavam as características iniciais das cidades, seguindo as contribuições da nova 

teoria do crescimento econômico e da nova geografia econômica, considerando a 

mobilidade de fatores entre os diferentes municípios, dessa forma, permitindo a 

aglomeração de atividades em uma cidade em detrimento de outras. Os resultados 

mostram a importância do capital humano na geração de externalidades positivas que 

promovem o crescimento econômico. Além disso, os resultados também mostram que 

existe uma não linearidade pela quais cidades próximas as capitais dos estados crescem 

mais do que as capitais e cidades muito distantes das capitais. 

 Resende e Silva (2006) investigam se os determinantes de crescimento de uma 

região relativamente pobre são os mesmos determinantes do crescimento de uma região 

relativamente rica. Para isto os autores utilizaram dados sobre municípios alagoanos e 

mineiros com até 50000 habitantes. Segundo os autores, pode ser possível que os 

determinantes de crescimento de uma região sejam diferentes dos determinantes de 

outra região, isso pode ocorrer principalmente devido às características econômicas 

inerentes a cada região. Os resultados mostraram que variáveis que determinam o 

crescimento econômico de uma região relativamente rica não são, em sua totalidade, 

idênticas às variáveis de uma região relativamente pobre.   

 Baseado na NGE e buscando captar os efeitos das economias de localização no 

crescimento econômico dos municípios gaúchos Oliveira (2006) utiliza a variável 

participação industrial no PIB municipal, segundo o autor as empresas localizam-se em 

regiões onde outras empresas já estão operando com o objetivo de absorver as 

externalidades geradas pela localização, isto implicaria em um efeito do tipo “bola de 

neve”, onde a aglomeração inicial gera mais aglomeração. Os resultados mostram que 

os municípios do Rio Grande do Sul que mais cresceram foram os mais industrializados no 

período inicial. 

 De acordo com Paiva, Cavalcante e Albuquerque (2007) estudos relacionados a 

localização industrial buscam identificar as variáveis que explicam a escolha de realizar 

investimentos industriais, em determinadas regiões em detrimento de outras. Os fatores 

favoráveis são os ganhos de produtividade provenientes das economias de aglomeração, 

economias de escala, externalidades dentre outras propiciadas pela região escolhida. 
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Dessa forma, as características de uma determinada região, sejam elas naturais ou 

construídas, são elementos importantes no processo de decisão sobre a localização dos 

novos empreendimentos.    

 Em regiões com um polo industrial desenvolvido existe uma maior atratividade 

para a instalação de novas indústrias, devido principalmente as externalidades positivas 

geradas por esta concentração industrial, uma vez que, quanto maior o número de 

indústrias maior será a quantidade de mão de obra qualificada e mais fácil a migração 

de trabalhadores de uma indústria para a outra, reduzindo assim os custos.  

A partir da década de 1980 trabalhos que mostram a importância do capital 

humano na geração de maiores níveis de produtividade, vem ganhando destaque, sendo 

o nível de habilidades e conhecimentos dos indivíduos, responsáveis pelas diferenças 

entre as taxas de crescimento econômico dos países. 

 A importância do capital humano no crescimento econômico nos municípios 

brasileiros é estudada por Kroth e Dias (2006). No artigo, os autores buscaram verificar 

a contribuição do crédito bancário e do capital humano na determinação do crescimento 

econômico dos municípios brasileiros no período de 1999 a 2003, utilizando uma 

amostra de 3.211 municípios, representando quase 60% do total dos municípios no país. 

Para isto utilizaram um modelo de dados em painéis dinâmicos, onde a variável capital 

humano foi construída para cada município, levando em consideração a inovação e não 

a forma tradicional que utiliza nível de escolaridade ou porcentagem de matriculados. 

Os resultados mostram impactos positivos do credito bancário e do capital humano no 

crescimento econômico dos municípios.          

Na tentativa de avaliar quais os componentes dos gastos públicos contribuem 

para o crescimento econômico Rocha e Giuberti (2008) utilizam um painel composto 

pelos Estados brasileiros durante o período 1986-2002, aplicando o método de efeitos 

fixos que leva em conta características específicas dos Estados, incluindo também 

variáveis dummies de ano para captar fatores comuns afetando a taxa de crescimento 

dos diferentes Estados, dividindo os gastos inicialmente de acordo com suas 

características econômicas e, em seguida de acordo com sua classificação funcional, 

analisando quatro categorias: defesa, saúde, educação e transporte. Os resultados 

mostram que a relação entre os gastos do governo com capital, defesa, educação e 

transporte com o crescimento econômico é positivo. Já a relação entre gastos correntes 

do governo e o crescimento econômico é negativa.  
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 Irffi et al (2008) analisa os determinantes do crescimento econômico dos 

municípios cearenses no período de 200 a 2004, através de um modelo com dados em 

painel, estimado por efeitos fixos, utilizando uma função de produção do tipo Cobb-

Douglas, considerando como insumos, os  estoques de capitais físicos e humanos, 

incorporando ao modelo também um parâmetro para medir o impacto da infraestrutura 

no crescimento econômico local. Os resultados mostram o capital humano como o 

principal determinante do crescimento econômico dos municípios cearenses. Além 

disso, municípios que possuem uma melhor infraestrutura urbana apresentam um maior 

potencial de crescimento econômico.  

 Com pesquisa fundamentada no modelo de Crescimento Endógeno e na Nova 

Geografia Econômica (NGE), Costa e Lima (2008) analisam o impacto da política fiscal 

no crescimento econômico dos municípios do Rio Grande do Norte, através de variáveis 

referentes a política fiscal com efeito liquido das variáveis destacadas pela NGE como 

formadoras de forças centrípetas e forças centrifugas. O modelo utilizado é baseado no 

modelo de Oliveira (2006), utilizando dados cross-section de 114 municípios potiguares 

no período de 2001 a 2003. Os resultados mostram a importância da política fiscal local 

para os municípios, destacando os gastos com educação e cultura, saúde e saneamento 

como principais variáveis promotoras do crescimento do PIB per capita dos municípios. 

Além disso, o estudo mostrou os efeitos distorcivos da arrecadação do IPTU sobre o 

PIB per capita. 

 Lisboa e Bagolin (2009), analisando o crescimento econômico dos municípios 

gaúchos no período de 1970 a 2000, através da estimação por Mínimos Quadrados 

Ordinários (MQO) de modelos com dados cross-section, concluem que a questão das 

economias de localização é importante, uma vez que os municípios localizados a uma 

maior distância da capital e que apresentam maiores custos de transporte até Porto 

Alegre, apresentaram as menores taxas de crescimento. No modelo foi utilizada a 

variável distância do município a capital Porto Alegre para medir o impacto das 

economias de localização no crescimento econômico dos municípios gaúchos. 

 Mesclando teoria do crescimento endógeno com contribuições da NGE Costa, 

Lima e Silva (2009) estudam os efeitos da política fiscal local no crescimento 

econômico dos municípios do Nordeste brasileiro. Baseado no trabalho de Costa e Lima 

(2008) os autores constroem um modelo de dados em painel para 1805 municípios 

nordestinos no período compreendido entre 1999 a 2005. Os resultados mostram os 
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efeitos positivos da política fiscal local no crescimento econômico dos municípios e os 

efeitos distorcivos da arrecadação do ISS sobre o mesmo. 

 Veloso (2009) faz uma analise econométrica, utilizando um modelo de dados em 

painel com efeitos fixos e variáveis de efeito-tempo para verificar quais são os 

determinantes do crescimento econômico no Brasil em dois períodos distintos. O 

primeiro período analisado é de 1968-1973, que corresponde ao chamado “milagre 

econômico”. Já o segundo período analisado, corresponde ao chamado “pós-milagre”. 

Os resultados mostraram que o chamado milagre econômico decorreu principalmente do 

(PAEG) Programa de Ação Econômica do Governo. Já o período pós-milagre, 

caracterizado por uma desaceleração do crescimento econômico, devido principalmente 

a deterioração do setor externo. 

 Almeida e Barreto (2009) estudam a importância do capital humano para o 

crescimento econômico e a convergência do PIB per capita nos municípios cearenses 

para o período de 1996 a 2003. Para realizar o estudo, os autores utilizaram um modelo 

de efeitos fixos com dependência espacial. Como resultado, ficou comprovado a 

convergência do PIB per capita, além disso, o estudo evidenciou a importância do 

capital humano para o crescimento e para a convergência do PIB per capita nos 

municípios cearenses. 

 Freitas, Neto e Lôu (2009) estudam a relação entre os gastos públicos e o 

crescimento econômico dos estados nordestinos, utilizando um modelo com dados em 

painel para o período de 1987 a 2006 o modelo foi rodado em log-lin, utilizando para a 

estimação o método dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) de tal modo que fosse 

possível captar o impacto dos gastos governamentais sobre o crescimento econômico no 

médio prazo. Os resultados mostram efeitos positivos e significantes das despesas de 

capital e despesas correntes do governo sobre a taxa media de crescimento. 

 Em seu trabalho sobre os efeitos da política fiscal local sobre o crescimento 

econômico dos municípios nordestinos Costa, Lima e Silva (2009), utilizam o PIB per 

capita da indústria para analisar o efeito de atração de atividades econômicas decorrente da 

aglomeração de indústrias nos municípios. Além disso, os autores utilizam a variável custo 

de transporte para capturar a concentração das atividades econômicas em municípios 

diferentes. Os resultados mostram os impactos positivos do PIB per capita industrial sobre 

o crescimento econômico dos municípios nordestinos. Já os custos de transporte possuem 

efeitos negativos sobre o crescimento econômico. 
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A influência dos gastos públicos no crescimento econômico dos municípios 

cearenses é estudada por Araujo; Monteiro e Cavalcante (2010). No trabalho os autores 

buscam identificar a relação entre as despesas do governo com administração e 

planejamento; legislativo; custeio com pessoal; assistência e previdência social; saúde e 

saneamento e o crescimento econômico dos municípios cearenses. Para isso foi 

utilizado dados em painel para 73 dos 184 municípios cearenses no período de 2002 a 

2005. Os resultados mostraram que as despesas mais significativas foram as de saúde e 

saneamento, administração e planejamento que se apresentaram negativamente 

relacionados com o PIB per capita dos municípios cearenses, e as despesas de custos 

com pessoal que mostrou positivamente relacionada. 

 Com o objetivo de verificar como os gastos públicos influenciam no crescimento 

econômico dos municípios do Rio de Janeiro, Rodrigues e Peixoto (2010) utilizaram um 

modelo endógeno do tipo AK com gasto governamental. Os resultados encontrados 

sugerem que os gastos do governo não interferem no crescimento do PIB dos 

municípios do Rio de Janeiro, sendo as transferências governamentais a variável com 

maior capacidade propulsora do crescimento econômico.  

 Baseado na teoria da Nova Geografia Econômica e na teoria do crescimento 

endógeno Ferreira e Silva (2011) analisam os efeitos da política fiscal local no 

crescimento econômico das cidades brasileiras no período correspondente de 2000 a 

2010.  Como principal resultado encontrou-se a possibilidade de haver ineficiência da 

política fiscal local, principalmente devido ao alto custo gerado por uma carga tributária 

distorciva que inibe o crescimento econômico das cidades brasileiras, superando os 

benefícios gerados pela política de gastos públicos.     

 Analisando a dinâmica da atividade industrial regional brasileira e levando em 

consideração a possibilidade de existir efeitos inter-regionais e do comercio exterior 

sobre tal dinâmica, Ferreira e Arruda (2011) constataram a existência de interação da 

atividade industrial entre as regiões brasileiras, destacando os efeitos da região Sudeste 

sobre a atividade industrial e o processo inflacionário das demais regiões. Para isso os 

autores utilizaram um modelo vetorial com restrições nos parâmetros e informações 

entre junho de 1996 e Fevereiro de 2010.  O modelo foi estimado por Mínimos 

Quadrados Generalizados Estimável (EGLS) e as funções de Impulso Resposta foram 

utilizadas para se obter a análise pretendida.        
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3-CARACTERÍSTICAS QUE AFETAM O CRESCIMENTO 

ECONÔMICO DOS MUNICÍPIOS CEARENSES. 

 

3.1 - Governo 

 

O papel do governo no crescimento econômico causa divergências entre vários 

economistas.  Diversos estudos empíricos buscaram analisar o impacto da política fiscal 

no crescimento econômico de países, estados e municípios, tais estudos encontraram os 

mais diversos resultados acerca dos impactos deste setor no crescimento econômico, 

resultados que vão desde impactos positivos, negativos e até resultados que mostram 

uma relação não significativa entre os gastos do governo e o crescimento econômico. 

 Independentemente dessa imprecisão sobre o impacto do governo no 

crescimento econômico, não se deve desconsiderar o importante papel do governo em 

uma economia, uma vez que, através de sua política fiscal ele possui a capacidade de 

influenciar diretamente na produtividade e na qualidade de vida das cidades que é onde 

ocorre a efetivação da política fiscal. 

 A política fiscal divide-se em gastos do governo e tributação. Podem-se destacar 

como principais gastos municipais os gastos com educação, saúde e saneamento, 

assistência e previdência, habitação e urbanismo. O gráfico abaixo mostra a evolução 

das despesas dos governos municipais no período de 2002 a 2005.  
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  Gráfico 1 – Evolução das despesas totais dos municípios cearenses no período de       

2002-2005(em bilhões de reais)  

Fonte: Araujo; Monteiro e Cavalcante, 2010, p.10. 

 No caso da tributação, que geralmente é feita através da cobrança de uma taxa 

sobre a renda ou sobre a quantidade produtos vendida, buscando obter receitas para 

financiar investimentos do setor público, o Sistema Tributário Brasileiro estabelece a 

competência tributaria exclusiva dos municípios sobre: o imposto sobre propriedade 

predial e territorial urbana (IPTU); impostos sobre serviços (ISS); imposto sobre vendas 

a varejo de combustíveis líquidos e gasosos, exceto óleo diesel (IVVC); imposto sobre 

transmissão “inter vivos” por ato oneroso de bens imóveis (ITBI); taxas e contribuições 

de melhoria. 

 Outra importante fonte de receita para os municípios são as transferências 

intergovernamentais que tem como objetivo buscar garantir um nível de recursos 

mínimos para que os municípios ofertem adequadamente bens e serviços para a 

população. As principais fontes de transferências são o Fundo de Participação do 

Município (FPM), a participação na arrecadação dos impostos sobre a propriedade de 

veículos automotores (IPVA), participação na arrecadação do imposto territorial rural 

(ITR) e a participação no fundo de exportação (FPEX). 

 Assim os governos municipais podem influenciar na produtividade local, através 

de seus gastos produzindo o que a NGE chama de forças centrípetas, responsáveis pela 

aglomeração de atividades no município. Por outro lado, através da cobrança de 

impostos distorcivos podem gerar as chamadas forças centrifugas responsáveis pela 

inibição do crescimento econômico dos municípios. 

  

3.1.1 - O Fundo de Participação dos Municípios (FPM)    
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 O FPM é uma importante transferência intergovernamental, possuindo bastante 

relevância nas finanças públicas municipais, principalmente nos municípios menores 

que possuem poucas fontes de arrecadação própria. Os recursos do FPM (2000) são 

oriundos de 22,5% do Imposto de Renda e Imposto sobre Produtos Industrializados. 

Sendo distribuído aos municípios da seguinte forma: 

1. 10% para as capitais. 

2. 86,4% para os demais municípios do interior. 

3.   3,6% para os municípios do interior que fazem parte da reserva (mais de 142 mil 

habitantes). 

 

3.1.2- Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF) 

 
 O FUNDEF é um fundo de natureza contábil, instituído para cada estado, 

possuindo como objetivo principal a descentralização e democratização do ensino 

público no Brasil. Os recursos do FUNDEF (2000) são oriundos de 15% do Fundo de 

Participação Estadual (FPE), 15% do FPM e 15% do IPI (exportação). Além desses 

recursos, o Fundo recebe complementação da União sempre que seu valor por aluno não 

alcançar o mínimo definido nacionalmente por lei. 

 

3.2 - Agricultura 

 

 A importância da participação da agricultura no PIB per capita dos municípios 

mais pobres está relacionada com o fato de grande parte de sua população se dedicar a 

essa atividade. Assim, a agricultura é essencial para o crescimento que, por sua vez, é 

necessário para reduzir a pobreza e a insegurança alimentar nos municípios cearenses. 

 Segundo o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), a 

área total dos imóveis rurais localizados no Ceará em 2005 chega a 9.786.124 de 

hectares, sendo que 3.095.364 hectares são caracterizados como pequena propriedade, 

ou seja, 31,6% do total. Em seguida aparece a média propriedade com 2.607.399 de 

hectares, representando 26,6%. Pela ótica do número de imóveis rurais em 2005 no 

estado, constatou-se que dos 148.767 imóveis, 101.551 pertencem à categoria 

minifúndio, representando cerca de 70% do total, indicando que o padrão da 

propriedade rural cearense é a de pequena propriedade, centrada na agricultura familiar. 
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O estado do Ceará possui uma pauta de produtos bem diversificada, merecendo 

destaque as culturas de feijão, milho e castanha de caju. Em 2005 as áreas colhidas 

destes produtos foram de 492.350, 566.846 e 368.911 hectares respectivamente. 

 

3.3 - Acumulação de capital físico e capital humano 

 

 O consumo de energia elétrica de um estado serve como um bom indicativo do 

nível de atividade econômica deste. Pelo fato de ser o tipo de energia mais utilizada no 

Ceará, pode-se utilizar o consumo de energia elétrica per capita como uma aproximação 

do nível de desenvolvimento sócio-econômico existente no estado.  

  Segundo dados do IPECE (2007), A demanda por energia elétrica no Estado, 

manteve-se crescente para todas as classes de consumo no período 2000-2006. 

Destacando a taxa de crescimento do consumo residencial de 13,72% servindo este 

como indicador de melhora do padrão de vida da população e a taxa de crescimento do 

consumo industrial de 7,43% a qual pode significar maior oferta produtiva. 

  O Estado do Ceará possui como característica pouco estoque de capital físico e 

baixo nível da qualificação da força de trabalho, assim o estado poderia crescer 

inicialmente através de investimentos em capital físico, desde que tais investimentos 

sejam acompanhados por investimentos em educação e capacitação da força de trabalho, 

garantindo assim ganhos na produtividade decorrentes da maior qualificação da Mão de 

obra existente. 

 A educação constitui uma das principais ferramentas para o crescimento e 

desenvolvimento econômico de uma região. Para analisar o nível de desenvolvimento 

educacional de uma população deve-se observar o percentual de população alfabetizada 

e o número de anos de estudo desta. Os dados do IPECE (2007) mostram que o 

percentual da população alfabetizada em relação à população com idade superior a 5 

anos, o qual em 2001 apresentava-se em torno de 73,7% e em 2006 passou para 78,1% 

enquanto a taxa de crescimento acumulado das pessoas com 15 anos de estudo no 

período de 2001-2006 foi de 48,3%, as entre 8 e 10 anos de estudo 45%, sendo 35% na 

área urbana e 128,11% na rural. 

Os investimentos em capital humano podem contribuir para o crescimento do 

PIB per capita dos municípios cearenses, acarretando na redução das desigualdades de 
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renda no estado e para uma maior capacidade na geração de novas tecnologias, 

impactando positivamente o crescimento econômico do Ceará. 

 

3.4- Número de indústrias localizadas no município 

 

O setor industrial do Ceará é estratégico para o desenvolvimento do estado, isso 

explica a maior importância dada ao setor pelas políticas públicas nos últimos anos. 

 Segundo dados do IPECE (2006) a indústria cearense está dividida entre os 

setores de extração mineral, transformação, construção civil e serviços de utilidade 

pública com participações relativas de 1,15%, 82,73%, 15,77% e 0,35%, 

respectivamente. 

 As cidades de Fortaleza, Maracanaú e Sobral são os principais municípios 

quando se analisa a participação percentual do município na indústria do Ceará, pois 

apresentam maior dinâmica, principalmente devido aos setores de transformação e 

construção civil. A Tabela 1 mostra os principais municípios e suas participações na 

indústria do estado. 

  O número de empresas industriais ativas nos municípios cearenses age como 

uma força centrípeta, responsável pela formação das economias de localização nos 

municípios, promovendo a atração de mais indústrias para estes, principalmente devido 

à externalidades positivas que são geradas no local onde ocorre a aglomeração 

industrial, potencializando o crescimento econômico da região. 

Tabela- 1 Principais municípios e suas participações (%) na indústria cearense -2005 

 

MUNICÍPIO  (%) ESTADO 

Fortaleza 37,05% 

Maracanaú 10,78% 

Sobral 9,15% 

Horizonte 5,17% 

Eusébio 4,26% 

Juazeiro do Norte 3,56% 

Caucaia 2,86% 

Maranguape 2,66% 

Crato 2,19% 

Russas 1,82% 

Cascavel 1,77% 

Aquiraz 1,54% 

Pacajus 1,29% 

Pacatuba 1,24% 

Itapipoca 1,19% 

Itapage 1,16% 

Aracati 1,13% 
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Iguatu 1,05% 

Barbalha 0,95% 

Uruburetama 0,74% 

Chorozinho 0,47% 

Jaguaruana 0,43% 

Marco 0,40% 

São Gonçalo do Ama. 0,40% 

Limoeiro do Norte 0,36% 

Forquilha 0,31% 

Camocim 0,31% 

Morada Nova 0,30% 

TOTAL     94,54% 

                           Fonte: RAIS/MT, 2005. IP 

 

 

 

 

4- METODOLOGIA 

  

4.1- Base de Dados 

 

A amostra em análise para o presente trabalho corresponde aos dados de 180 dos 

184 municípios cearenses. A metodologia utilizada no trabalho será a dos dados em 

painel, abrangendo os anos de 2001 a 2005. Este período justifica-se pela 

disponibilidade de dados necessários a realização da pesquisa. 

O crescimento econômico é representado pelo PIB per capita dos municípios 

cearenses. Os dados utilizados para a realização desta pesquisa foram obtidos no site do 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), no site da Secretaria do Tesouro 

Nacional (STN) e no Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE). 

Os dados coletados do IPEA foram: o Produto Interno Bruto (PIB) dos municípios 

cearenses, estimativas das populações residentes em nível municipal, calculadas com 

data de referência em 1º de julho de cada ano civil, área plantada lavoura temporária e 

área plantada de lavoura permanente. Os dados referentes aos gastos e receitas 

municipais foram retirados do site da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).  Já no 

Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE) foi coletado o PIB per 

capita municipal, o número de indústrias ativas nos municípios cearenses e o consumo 

de energia elétrica per capita utilizada como Proxy para o capital físico 
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A Proxy para estoque de capital humano foi criada por Irffi et al (2008) e 

corresponde ao número de habitantes com mais de 11 anos de estudo no 

município, ou seja, que possuem ensino médio completo  

 

4.2- Modelo Teórico e variáveis utilizadas 

 

  Buscando analisar os determinantes do crescimento econômico nos municípios 

cearenses utiliza-se o modelo MRW (1992) como referência para estimar os parâmetros 

de uma função de produção do tipo Cobb-Douglas, onde o capital físico, o capital 

humano e  o trabalho são os principais argumentos. Neste caso, com uma alteração, uma 

vez que, inclui-se na função um termo exponencial para incorporar as variáveis controle 

que podem influenciar no crescimento econômico municipal. Assim a função de 

produção é descrita por: 

Yit = K
α

it.H
β

it . (AL)it
1-α-β

. e
φ

1
X1it+…+φkXkit + ξit  

 (1) 

Onde Yit representa o PIB dos municípios, Kit é o capital físico mensurado pelo 

consumo de energia elétrica nos municípios, Hit o capital humano descrito pelo estoque 

da população com mais de 11 anos de estudo, Ait a tecnologia disponível no município, 

Lit  população total de cada município, o índice i representa os municípios e t é o período 

em analise. Os parâmetros α, β, φ e 1 - α - β mostram como o PIB municipal responde a 

variações nas quantidades empregadas dos fatores de produção e das variáveis de 

controle contidas em (X1it+…+Xkit),
 
as quais também devem ser consideradas na análise 

do crescimento econômico dos municípios. Por fim, o termo ξ representa o erro 

aleatório que supostamente apresenta distribuição normal com média zero e variância 

constante. 

 Dividindo os dois lados da equação (1) por (L) e aplicando o logaritmo 

neperiano em ambos os lados, obtêm-se um modelo linear nos parâmetros e nas 

variáveis, dado por: 

 

   ln (yit) = φ + αln(kit) + βln(hit) + φ1X1it+…+ φkXkit + εit                  (2) 

 

 Nesta equação, os parâmetros α e β são as elasticidades parciais do PIB per 

capita em relação ao capital físico e humano, podendo indicar que tipo de retorno de 
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escala (crescente, decrescente ou constante) está associado à função de produção. A 

variável kit representa o consumo de energia elétrica per capita (KPC - utilizada como 

proxy para o estoque de capital físico), enquanto hit  representa o número de habitantes 

do município com mais de 11 anos de estudo dividido pelo total da população do 

município (HMEDPC - utilizada como proxy para o estoque de capital humano). Já os 

parâmetros representados por φi representam o conjunto de coeficientes que medem os 

impactos das variáveis controles no PIB per capita municipal e ε representa os erros com 

as propriedades usuais. 

  As variáveis de controle utilizadas nesse estudo são os gastos do município com 

educação e cultura (GEC/POP), saúde e saneamento (GSS/POP), habitação e urbanismo 

(GHABURB/POP), assistência e previdência (GASSPRE/POP), a arrecadação de 

imposto sobre patrimônio e imposto sobre serviços (IPTU/POP), (ISS/POP) 

respectivamente, a arrecadação proveniente do fundo de participação municipal 

(FPM/POP) e do fundo de manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental e de 

valorização do magistério (FUNDEF/POP) todas as variáveis citadas até este momento 

são apresentadas em termos per capitas, ou seja , divididas pelo total dos habitantes dos 

municípios. Além destas tem-se ainda o número de empresas industriais ativas nos 

municípios (INDATIV), através da qual quantifica-se o impacto médio das economias 

de aglomeração sobre o crescimento econômico dos municipios cearenses, a área 

plantada de lavoura temporária (APLALATEM), área plantada de lavoura permanente 

(APLALAPER), despesas do município com pessoal como proporção do PIB do 

município (DECPESS/PIBMU) e as despesas de capital do município como proporção 

do PIB municipal (DKMUN/PIBMU). As explicações sobre a importância e a relação 

esperada dessas variáveis de controle com a variável dependente foram apresentadas nas 

seções 2 e 3. 

 

4.3- Metodologia Econométrica  

 

 A metodologia econométrica utilizada neste trabalho será a dos dados em painel. 

Esta estrutura de dados possui algumas vantagens se comparados aos modelos em corte 

transversal ou as séries temporais, uma vez que, ao considerar unidades econômicas 

diferentes (indivíduos, empresas, países, estados, municípios e etc.) permitem que a 

heterogeneidade ou a especificidade de tais unidades, que usualmente não são 
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observáveis, sejam levadas em consideração no processo de estimação. Além disso, os 

modelos com dados em painel permitem a utilização de um maior numero de 

observações, acarretando em um aumento do numero de graus de liberdade e da 

eficiência dos estimadores, pois neste caso reduz o problema da colinearidade entre as 

variáveis independentes. Apesar destas vantagens a metodologia dos dados em painel 

apresenta vários problemas de estimação e inferência, segundo Gujarati (2000, p. 525): 

 

Como esses dados envolvem tanto dimensões transversais quanto temporais, 

os problemas que afetam os dados de corte transversal (como a 

heterocedasticidade) e as series temporais (como a autocorrelação) precisam 

ser enfrentados. E há problemas adicionais, como a correlação cruzada de 

unidades individuais no mesmo ponto do tempo. 

 

 Quando se utiliza a metodologia de dados em painel o primeiro passo é decidir 

entre a utilização de efeitos fixos ou efeitos aleatórios. Para isso, Hausman (1978), 

propôs um teste para testar a hipótese nula de que o modelo deve ser especificado por 

efeitos aleatórios contra a hipótese alternativa de especificação por efeitos fixos. Após a 

realização do teste Hausman, conclui-se que este modelo deve ser estimado por efeitos 

fixos entre os municípios cearenses.   

 Em seguida foi realizado o teste de Wooldridge (1991) com o objetivo de 

identificar se há ou não a existência de autocorrelação entre os resíduos, para isto testa-

se a hipótese nula de presença de autocorrelação serial, contra a hipótese alternativa de 

ausência de autocorrelação, neste caso ficou comprovada a existência de autocorrelação 

serial.  E por último, foi realizado o teste de White (1980), buscando verificar se há ou 

não a presença de heterocedasticidade, para isto testa-se a hipótese nula de que existe 

heterocedasticidade, contra a hipótese alternativa de existência de homocedasticidade, 

neste caso o modelo apresentou heterocedasticidade. 

 Pelos resultados dos testes realizados até o momento conclui-se que a equação 

(2) deve ser estimada por Efeitos Fixos Generalizados (EFGLS) que permite a correção 

de heterocedasticidade e/ou de autoregressividade nos resíduos do modelo.     

 No próximo capitulo serão apresentados os resultados provenientes da estimação 

do modelo por Efeitos Fixos Generalizados. 

 

  

 

 



37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- Resultados 

 

 Os resultados da estimação através de EFGLS, explicando o logaritmo do PIB 

per capita municipal são mostrados na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Resultados do modelo estimado por EFGLS.  

Variável dependente                       logaritmo natural do PIB per capita (lnYit) 

Variável             coeficiente              erro padrão        estatística-t      p-valor      

C 0.901152 0.100230 8.990.856 0.0000 

Log (KPC) 0.032986 0.011019 2.993.380 0.0029 

Log (HMEDPC) 0.104601 0.017189 6.085.298 0.0000 

GEC/POP 0.000526 9.70E-05 5.421.035 0.0000 

GSS/POP 0.000292 6.62E-05 4.417.523 0.0000 

GHABURB/POP 0.000620 7.36E-05 8.420.174 0.0000 

GASSPRE/POP 0.000655 0.000179 3.658.687 0.0003 

DECPESS/PIBMU -0.001581 0.000102 -1.542.394 0.0000 

DKMUN/PIBMU -0.000606 8.28E-05 -7.311.525 0.0000 

IPTU/POP -0.011186 0.003391 -3.298.983 0.0010 

ISS/POP 0.000102 0.000505 0.202656 0.8395 

FPM/POP 0.000400 8.31E-05 4.809.739 0.0000 

FUNDEF/POP 0.000653 9.78E-05 6.674.765 0.0000 

INDATIV 0.000127 6.10E-05 2.074.550 0.0384 

APLALAPER 8.80E-05 1.54E-05 5.704.648 0.0000 

APLALATEM 1.09E-05 9.30E-07 1.177.476 0.0000 

 

  R
2                              

0.999145
                                    

Estatística-F         4248.823 
   

R
2
 Ajustado    0.998910        Observações         900 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Os resultados da tabela 2 mostram que com exceção da variável ISS/POP todas 

as variáveis são estatisticamente significantes ao nível de 5%, sendo a maioria das 

variáveis também significantes ao nível de 1%. Além disso, os resultados mostram que 

o estoque de capital humano per capita é o fator com o maior impacto sobre o PIB per 
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capita dos municípios cearenses no período considerado, corroborando com a teoria 

econômica de crescimento endógeno, pois apresentam um efeito positivo sobre o PIB 

per capita. Verifica-se que um aumento de 10% no estoque de capital humano per 

capita corresponde em média a uma elevação de 1,04% no PIB per capita dos 

municípios. Assim, seria interessante aos governos locais aumentarem o investimento 

em educação para potencializar o crescimento econômico da região. Esses resultados 

são semelhantes aos encontrados por Irffi et al (2008) e Oliveira (2006). 

Através da análise dos coeficientes das variáveis KPC e HMEDPC pode-se 

analisar qual o tipo de rendimentos de escalas encontrados. O conceito de rendimentos 

de escala mostra a relação entre o aumento das quantidades de todos os fatores 

produtivos na mesma proporção e o correspondente aumento do volume de produção. 

Para se analisar o tipo de rendimento encontrado, utiliza-se a relação entre as 

elasticidades parciais do PIB per capita em relação ao capital físico e humano, α e β, 

respectivamente. As relações são dadas por:  α + β >1 rendimentos crescentes; α + β = 1 

rendimentos constantes e α + β < 1 rendimentos decrescentes. Assim neste caso tem-se 

α + β =0.032986 + 0.104601 = 0.137587 < 1. Portanto neste caso têm-se rendimentos 

decrescentes de escala. 

O capital físico, mensurado pelo consumo de energia elétrica per capita é um 

bom indicativo da atividade econômica de uma região, se mostrando um importante 

fator na determinação do crescimento econômico dos municípios cearenses, sendo a 

variável com o segundo maior impacto positivo sobre o PIB per capita municipal. Pode-

se observar que um aumento de 10% no estoque de capital físico per capita implica em 

um aumento de 0,3% no PIB per capita, em média. 

Os gastos com educação e cultura também possuem um efeito positivo sobre a 

renda per capita dos municípios cearenses, corroborando com a teoria do crescimento 

endógeno, segundo Lucas (1988), tais gastos geram benefícios para toda a economia, 

através da geração de externalidades positivas. No Brasil, os municípios são 

responsáveis diretos pela educação no ensino fundamental. Os resultados mostram que 

investimentos em educação no ensino fundamental são capazes de influenciar 

positivamente o crescimento econômico dos municípios cearenses.  

Os resultados encontrados também mostram a existência de efeitos positivos dos 

gastos com saúde e saneamento sobre a renda per capita dos municípios cearenses. Tais 

efeitos podem ser explicados pela melhoria da qualidade de vida das pessoas, 
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decorrentes de tais investimentos que podem ser responsáveis pela elevação do nível de 

produtividade geral da população. Além disso, pode-se destacar como outro importante 

resultado proveniente do investimento em saúde e saneamento o aumento da expectativa 

de vida, garantindo maior tempo para pesquisadores realizarem suas pesquisas, como 

destacado por Costa, Lima e Silva (2009). 

Os gastos com habitação e urbanismo apresentaram uma relação positiva com o 

PIB per capita dos municípios cearenses no período considerado. Estes resultados 

positivos podem ser explicados pelo fato de que investimentos em habitação e 

urbanismo podem melhorar a infra-estrutura dos municípios cearenses, atraindo e 

complementando os investimentos privados para estes. 

Os resultados mostram impactos positivos dos gastos municipais com assistência 

e previdência na renda per capita. Tais gastos representam uma transferência de renda 

importante, principalmente para as populações nas áreas rurais. 

A variável DECPESS/PIBMU descreve à soma das despesas com pessoal ativo 

(civil e militar), inativos, obrigações patronais e demais despesas de pessoal 

(terceirização de mão de obra e outras), como proporção do PIB municipal. Os 

resultados da tabela 2 mostram o peso desta variável sobre o PIB municipal, 

influenciando negativamente o PIB per capita municipal. 

Como mostra a tabela 2 a variável DKMUN/PIBMU que descreve o peso das 

despesas destinadas à aquisição ou constituição de bens de capital, considerada como 

bens de uso comum do povo na renda gerada pelo município possui um efeito negativo 

sobre o crescimento econômico dos municípios cearenses. Esse resultado pode fornecer 

uma evidência empírica de possíveis ineficiências dos gastos municipais nesta área, os 

quais devem buscar uma melhora na qualidade dos gastos públicos neste caso.  

Os dois tributos considerados no trabalho tiveram efeitos contrários sobre o PIB 

per capita dos municípios cearenses no período considerado. As receitas provenientes 

do imposto sobre patrimônio, IPTU apresentam um efeito negativo sobre o crescimento 

econômico dos municípios cearenses. Esse resultado corrobora com a teoria econômica 

que afirma que gastos públicos financiados por impostos distorcivos afetam 

negativamente o crescimento econômico, ao reduzir o poder de compra da população e 

os investimentos do setor privado. Além disso, Oliveira (2006) afirma que as receitas 

obtidas através de impostos distorcivos para financiar os gastos públicos podem atuar 
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como uma força centrífuga, responsável pelo afastamento das atividades econômicas 

dos municípios reduzindo o crescimento econômico destes. 

Já os resultados relacionados ao imposto sobre serviços, ISS mostraram-se 

estatisticamente insignificantes, ou seja, esta variável não possui nenhuma relação com 

o crescimento econômico dos municípios cearenses no período considerado.  

As receitas provenientes do Fundo de Participação do Município, FPM 

apresentam sinal positivo, o que mostra os benefícios desta transferência para o 

crescimento econômico dos municípios cearenses. Este resultado pode ser explicado 

pela importância do FPM como fonte de receita, principalmente para os municípios 

mais pobres que dispõem de uma fraca fonte de arrecadação tributaria. O FPM serve 

assim, como suplementação de receitas para satisfazer as suas necessidades de 

dispêndio dos municípios.   

As receitas provenientes do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), também mostraram 

efeitos positivos sobre o crescimento econômico dos municípios cearenses. Tais efeitos 

podem ser explicados pelos incentivos do FUNDEF a educação, já que a distribuição 

dos seus recursos do depende do número de alunos matriculados no ensino fundamental 

e dos tipos de estabelecimentos (escolas de ensino especial e escolas rurais). Assim este 

fundo impacta positivamente o PIB per capita dos municípios cearenses, através do 

incentivo dado a educação nas diferentes modalidades.  

A inclusão da variável número de empresas industriais ativas nos municípios 

cearenses (INDATIV) no modelo, busca captar os efeitos das economias de 

aglomeração sobre o PIB per capita dos municípios cearenses. Os resultados mostram 

uma relação positiva entre o número de indústria ativas nos municípios e o crescimento 

econômico destes. Tal relação pode ser explicada pelas externalidades positivas geradas 

por esta aglomeração. Os benefícios decorrentes destas externalidades favorecem tanto 

as empresas como os trabalhadores, uma vez que, as empresas possuem maior 

abundância de mão-de-obra disponível qualificada a um menor custo, além disso, 

podem comprar insumos de um mesmo fornecedor a um menor preço, enquanto os 

trabalhadores podem trocar de empresas sem necessariamente ter de trocar de 

residência. Segundo Oliveira (2006) as empresas localizam-se em regiões onde outras 

empresas já operam, com o objetivo de internalizarem as externalidades produzidas pela 

localização. 
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A importância da agricultura no crescimento econômico dos municípios 

cearenses é captada pela variável área plantada de lavoura temporária (APLALATEM) 

e área plantada de lavoura permanente (APLALAPER). Os resultados da tabela 2 

mostram efeitos positivos destas variáveis no PIB per capita dos municípios cearenses 

no período considerado. De acordo com os resultados apresentados na tabela 2, apesar 

de estatisticamente significante, o setor agrícola apresenta os menores coeficientes 

estimados evidenciando um menor efeito deste setor sobre a evolução do PIB per capita 

dos municípios cearenses. Sua significância estatística deve ocorrer em virtude de que 

grande parte da população do interior do estado vive em pequenas propriedades, 

caracterizadas pela agricultura familiar e depende desta atividade para sobrevivência. 

Assim quanto maior a área plantada maior a renda, o consumo e qualidade de vida da 

população da área rural.     
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6- Conclusão 

 

Com o propósito de analisar os determinantes do crescimento 

econômico dos municípios cearenses no período de 2001 a 2005, o presente 

trabalho utilizou uma função de produção baseada em MRW (1992), 

destacando o capital humano, o capital físico e um conjunto de variáveis 

controles que podem influenciar no crescimento econômico dos municípios 

cearenses. 

Testes realizados sugeriram a estimação do modelo com efeitos fixos 

generalizados com correção para a heterocedasticidade e para autocorrelação 

serial. Verificou-se que o capital humano definido como o número de habitantes 

com mais de onze anos de estudo foi a variável que mais contribuiu para o 

crescimento econômico dos municípios cearenses no período considerado. 

Este resultado corrobora com Irffi et al (2008), Oliveira (2006) e MRW (1992). 

O consumo de energia elétrica per capita, utilizada como Proxy para o capital 

físico apresentou impacto positivo sobre o crescimento econômico dos municípios 

cearenses no período de 2001 a 2005. Neste caso pode-se analisar os rendimentos de 

escala encontrados. Rendimentos de escala referem-se a taxa de crescimento do produto 

a medida em que os insumos crescem proporcionalmente entre si. Pelos resultados 

encontrados verifica-se a ocorrência de rendimentos decrescentes de escala, pois a soma 

dos coeficientes α e β é menor do que um, referindo-se a uma situação em que a 

produção aumenta menos do que o dobro se todos os insumos dobram. 

Os resultados mostram a importância da educação e do aumento do estoque de 

capital físico para o crescimento econômico dos municípios cearenses. A elasticidade 
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estimada para a variável consumo de energia elétrica per capita (kit) é de 0.032986 e 

para a variável estoque de capital humano (hit) foi de 0.104601, implicando que um 

aumento de 10% no estoque de capital humano provoca uma elevação de 1,04% em 

média no PIB per capita dos municipios cearenses, enquanto um aumento de 10% no 

estoque de capital físico provoca um aumento de 0,3% em média no PIB dos 

municipios. Portanto, as evidências empíricas obtidas nesse trabalho mostram que 

investimentos em educação e qualificação de seus habitantes são importantes 

determinantes do crescimento econômico destas unidades econômicas e que são capazes 

de gerar efeitos positivos sobre o nível de produção destas, maiores do que apenas 

investimentos em capital físico. Este resultado é destacado por Irffi et al (2008) que 

mostra em seu trabalho que capital humano per capita foi o fator com maior 

contribuição para o PIB per capita dos municípios cearenses durante o período de 2000 

a 2004. Sá Barreto e Almeida (2009) evidenciam a importância dupla do capital humano 

para o crescimento e para a convergência de renda per capita nos municípios cearenses. 

Oliveira (2006) e Costa e Lima (2008) também destacam os efeitos positivos dos gastos 

governamentais em educação no crescimento econômico dos municípios, segundo os 

autores, municípios com maiores níveis de capital humano atraem investimentos de 

empresas que utilizam recursos tecnológicos mais avançados o que gera uma aceleração 

do crescimento econômico naqueles municípios com melhores níveis educacionais.  

Os gastos realizados pelas prefeituras com educação e cultura, saúde e 

saneamento, assistência e previdência e habitação e urbanismo apresentaram 

uma relação positiva com o PIB per capita dos municípios cearenses. Isto 

mostra a capacidade dos governos locais de melhorar as condições de vida da 

população do seu município e intervir na produtividade local através de seus 

gastos. Dessa forma é possível analisar em que áreas os gastos dos governos 

locais possuem maior ou menor impacto, ajudando na melhor alocação dos 

recursos públicos.  

As despesas de capital municipal e despesas de custeio com pessoal 

como proporção do PIB municipal mostraram um efeito negativo sobre o 

crescimento econômico dos municípios cearenses. Esses resultados podem 

indicar uma ineficiência dos municípios em alocar seus recursos com 

investimentos. O sinal negativo das despesas de custeio com pessoal é 

encontrado em várias aplicações envolvendo dados estaduais brasileiros e em 
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estudos internacionais possivelmente por se tratar de um gasto público 

improdutivo. Desta forma, há evidências empíricas de que a redução desse 

gasto como proporção do PIB municipal, alocando-os em outras áreas mais 

eficientes para o crescimento econômico local pode resultar em um maior nível 

de crescimento para os municípios em análise.  

As receitas provenientes do imposto sobre propriedade territorial e 

urbana, IPTU mostraram possuir um efeito distorcivo sobre o PIB per capita 

dos municípios cearenses, gerando o que a NGE chama de força centrífuga, 

responsáveis pela dispersão das atividades econômicas nos municípios, 

impactando negativamente o crescimento econômico dos municípios 

cearenses. Já as receitas provenientes do imposto sobre serviços mostraram-

se incapazes de influenciar no crescimento econômico dos municípios 

cearenses no período de 2001 a 2005. 

Por outro lado as receitas provenientes de transferências 

intergovernamentais, neste caso, o FPM e o FUNDEF apresentaram efeitos 

positivos sobre o crescimento econômico dos municípios cearenses, mostrando 

a importância das políticas de transferências para complementar e equilibrar o 

orçamento público dos municípios, promovendo seu crescimento e 

desenvolvimento econômico, refletindo também a dependência financeira 

destes municípios em termos destas receitas transferidas.  

Com relação às economias de localização os resultados mostraram os 

efeitos positivos das aglomerações industriais sobre o PIB per capita dos 

municípios cearenses no período considerado, estas aglomerações são 

importantes fontes de atração de investimentos. Segundo a NGE, a diferença 

de desenvolvimento entre as regiões está relacionada com a aglomeração das 

atividades econômicas. Oliveira (2006) e Costa e Lima (2008) encontraram 

resultados semelhantes sobre a importância das economias de localização 

sobre o crescimento econômico municipal. 

Apesar de pequeno, foi verificado também o impacto da agricultura no 

crescimento econômico dos municípios cearenses, através das variáveis áreas 

plantadas de lavoura permanente e lavoura temporária. Desta forma, este 

trabalho mostra que ações voltadas para o desenvolvimento da educação, 

saúde, saneamento, habitação, urbanismo, assistência, agricultura, 
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acumulação de capital físico e formação de economias de localização são 

capazes de potencializar o crescimento econômico dos municípios cearenses. 
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ANEXOS 

 

Apêndice A- Estatísticas Descritivas Das Variáveis Utilizadas 

Tabela 3- Estatísticas descritivas das variáveis utilizadas 
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 Média Mediana Máximo Mínimo Desvio-Padrão Observações 

KPC 121.7893 32.78800 3457.532 7.440000 322.4874 900 

HMEDPC 0.043758 0.040000 0.168000 0.007000 0.021133 900 

GEC 6.582.41

5 

3822424 2.83E+08 52539.00 18383368 900 

GSS 6.245.93

2 

2274667 5.64E+08 0.000000 32936795 900 

GHABURB 2.235.19

9 

683396.5 2.29E+08 0.000000 13747811 900 

GASSPRE 1.340.81

1 

455550.5 1.50E+08 0.000000 9281134 900 

DECPESS 9.276.31

1 

4136152. 7.72E+08 386779.0 43394745 900 

DKMUN 2.823.55

3 

1295811 1.93E+08 68147.00 10933694 900 

IPTU 420.164.

7 

7057.000 83913576 0.000000 5065265 900 

ISS 957.232.

5 

109560.5 1.76E+08 8243.000 9717459 900 

FPM 6.671.53

1 

4361664 3.25E+08 2137.000 17944929 900 

FUNDEF 334.742.

9 

2082497 1.27E+08 0.000000 7299929 900 

INDATIV 70.48778 15.00000 6948.000 0.000000 467.8927 900 

APLALAPER 2553.353 472.5000 35000.00 -1514.000 5113.021 900 

APLALATEM 7666.062 5400.500 48872.00 104.0000 7274.322 900 


