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Resumo 

O estudo analisa as relações de curto e de longo prazo da indústria do nordeste brasileiro utilizando 

dados mensais entre Janeiro de 1995 e Julho de 2013 e vetores de correção de erros (VEC). As 

elasticidades de longo prazo indicam que aumentos da ordem de 1% a produção industrial do 

Estado da Bahia repercutem de forma positiva em 1,56% e 1,75% sobre os estados de Pernambuco 

e Ceará, respectivamente. Majorando-se em 1% a atividade industrial cearense, observam-se 

repercussões positivas na Bahia, 0,57%, e negativas em 0,89% sobre o estado de Pernambuco. Nas 

mesmas condições, um aumento na produção industrial de Pernambuco, produz uma retração de 

1,12% na indústria cearense e uma expansão de 0,64% na dinâmica industrial do Estado da Bahia. 

Assim, o Estado da Bahia parece produzir maiores efeitos de aglomeração para a região Nordeste, 

enquanto que Ceará e Pernambuco apresentam maiores efeitos de rivalidade. 

Palavras-Chave: Dinâmica industrial, Região Nordeste, VEC. 
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Abstract 

This work analyzes the relationships of short and long-term industry of Northeast Brazil, using 

monthly data between January 1995 to July 2013, and error correction vectors (VEC). The long-

term elasticities indicate that increases in the order of 1% industrial production of Bahia State 

impact positively in 1,56% and 1,75% of the States of Pernambuco and Ceará, respectively. 

Increases of the 1% in industrial activity from Ceará, produces positive repercussions in Bahia, 

0,57%, and negative, 0,89%, in State of Pernambuco. Under the same conditions, an increase in 

industrial production of Pernambuco produces a retraction of 1,12% in Ceará industry and an 

expansion of 0,64% in industrial dynamics of the State of Bahia. Thus, the State of Bahia seems to 

produce greater effects of agglomeration in the Northeast, while Ceará and Pernambuco have 

greater rivalry effects. 

Keywords: Industrial dynamics, Northeast Region, VEC. 
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1 – INTRODUÇÃO 

O debate sobre os desequilíbrios regionais tem estado no centro das discussões em torno das 

políticas de desenvolvimento regional, uma vez que como argumentam Myrdal (1963) e 

Williamson (1965), o crescimento regional pode ser convergente ou divergente. Esses autores 

defendem a existência de efeitos antagônicos de espraiamento, que promovem expansão da 

atividade econômica em toda a região, e de retardamento que representa uma repercussão negativa 

sobre as unidades econômicas vizinhas. 

 Nesse sentido, choques econômicos advindos de preços de fatores de produção, mudanças 

climáticas, oscilações no estado da tecnologia e nas políticas econômicas podem ocorrer em um 

estado e afetar os demais estados vizinhos. O conhecimento do caminho de transmissão desses 

choques se torna crucial para a formulação de políticas eficazes no desenvolvimento regional. 

 Portanto, as relações de interdependências regionais e intrarregional se mostram uma 

importante direção de pesquisa, uma vez que permitem a identificação do quanto a dinâmica 

econômica de um estado pode afetar os demais estados de sua região. Em estudo pioneiro nessa 

linha, Tatiwa e Arruda (2011) promovem uma investigação empírica das repercussões inter-

regionais da atividade industrial no Brasil, numa perspectiva de curto prazo, através de funções de 

impulso resposta (FIR) de um modelo VAR restrito. Segundo os autores, existe interdependência 

entre as regiões brasileiras em termos de atividade industrial, e destas com o setor externo e com a 

região Sudeste, que se destaca por apresentar as maiores e mais persistentes repercussões. Todavia, 

ao considerar a região Nordeste, os autores observam repercussões negativas dessa sobre as demais 

regiões do país, revelando uma maior produção de efeitos de retardamento. As evidências revelam 

que a indústria do Nordeste ainda se mostra desconexa e com poucos efeitos de aglomeração. 

 Posteriormente, visando um melhor entendimento dessas relações, sobretudo no que tange às 

assimetrias de distribuições dos choques da região Nordeste, Arruda e Tatiwa (2014) promovem um 

exercício intrarregional de modo a inferir sobre a distribuição dos choques na dinâmica industrial 

dentro de cada região do Brasil, numa perspectiva de curto prazo. Os autores observam que o 

Estado da Bahia parece produzir as maiores repercussões sobre os demais estados do Nordeste. E, 

ainda, verificam a produção de maiores repercussões positivas da indústria da Bahia e do Ceará em 

detrimento de impactos negativos produzidos pela indústria pernambucana. 

 Assim, no curto prazo, as dinâmicas industriais da Bahia e do Ceará promovem efeitos 

complementares como o aumento da demanda por insumos dos demais estados, que se reflete em 
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melhorias em suas dinâmicas industriais. Por outro lado, choques na indústria de Pernambuco 

produzem efeitos de substituição, ou rivalidade, promovendo uma retração da atividade da indústria 

dos estados vizinhos. 

 Portanto, apesar das evidências supracitadas, a análise dos autores se dá apenas no âmbito 

do curto prazo, com as Funções Impulso Resposta (FIR) de um VAR restrito. O presente trabalho 

busca mensurar as elasticidades curto e longo prazo da interdependência intrarregional da região 

Nordeste. Para isso, utiliza-se um vetor de correção de erros aplicado a dados estados da Bahia, 

Pernambuco e Ceará de jan/1995 a jul/2013. Para tal, utilizar-se-ão dados de produção industrial, 

disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em nível estadual para 

Bahia, Pernambuco e Ceará
1
, e vetores de correção de erros (VEC). Além disso, serão utilizadas 

informações da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério de Desenvolvimento Industrial e 

Comércio Exterior (SECEX/MDIC), na tentativa de traçar um perfil das atividades industriais 

desses estados e identificar as suas inter-relações.    

 Por fim, a principal contribuição do presente estudo é promover uma investigação da 

dinâmica industrial e intrarregional do Nordeste Brasileiro que possibilite a quantificação do 

tamanho de suas interdependências/elasticidades de longo prazo, exercício inédito realizado no 

Brasil, além de corroborar, com evidências anteriores sobre relações de curto prazo, adicionando os 

resultados da decomposição de variância do erro de previsão. 

 Além dessa introdução, o presente estudo organiza-se como segue. A próxima seção se 

reserva a apresentar aspectos teóricos e as principais evidências empíricas sobre desenvolvimento 

regional e suas aplicações para as regiões brasileiras. Em seguida, apresentam-se os aspectos 

metodológicos, como a descrição e análise do banco de dados e a estratégia econometria utilizada. 

A seção quatro expõe e discute os resultados e, por fim, são tecidas as considerações finais. 

2 – REVISÃO DA LITERATURA 

 2.1 – LITERATURA TEÓRICA 

Nos últimos anos, os modelos e teorias do desenvolvimento regional têm se tornado um 

assunto de grande relevância. Tais modelos se tornam cada vez mais dinâmicos, acompanhando as 

transformações estruturais da economia tanto no âmbito mundial quando regional. 

                                                           
1
 Únicos estados do Nordeste que o IBGE disponibiliza dados do Índice de Produção Industrial. 
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Para Myrdal (1963) o crescimento regional é divergente, ou seja, é desigual resultando em 

um ritmo diferente no desenvolvimento. O autor afirmava que o crescimento provocaria dois efeitos 

antagônicos entre si, conhecidos como, efeito de retardamento (Backwash effect) e efeito de 

espraiamento (Spread effect). O primeiro ocorre em um cenário onde uma região beneficiada por 

uma firma, por exemplo, transmite efeitos negativos para as demais regiões. Isso ocorre quando a 

área beneficiada atrai mão de obra, investimentos, movimentos de capitais, e até novas firmas, 

devido a uma melhor infraestrutura. Dessa forma, as regiões afetadas negativamente acabam por 

aumentar sua disparidade para com a primeira região, com esse movimento a desigualdade entre 

elas fica maior do que no momento inicial. O segundo efeito contrapõe-se ao primeiro, pois ele gera 

um canal entre regiões mais desenvolvidas e áreas de menor desenvolvimento beneficiando ambas 

as regiões. Dessa forma, a região beneficiada inicialmente, transbordaria os benefícios para as 

regiões vizinhas, resultando em crescimento para todas as regiões. 

Para Diniz (2000), a tendência do desenvolvimento gera desigualdade entre as regiões: 

O desenvolvimento é por natureza desequilibrado defendendo a concentração de 

recursos em poucos pontos ou regiões a fim de exercer efeitos de polarização e 

crescimento, entendendo o crescimento como uma cadeia de desequilíbrio (DINIZ, 

2000, p. 5) 

Contrapondo-se a essa teoria divergente de Myrdal (1963) surge a expansão convergente de 

Williamson (1965), que seria um equilíbrio no crescimento, com igualdade. Para Williamson 

(1965), a divergência de Myrdal (1963) não se aplicaria a todas as situações ou níveis de 

desenvolvimento dos países, mas apenas para determinados estágios do processo de 

desenvolvimento econômico. Williamson (1965) afirma que o aperfeiçoamento dos mercados e o 

processo de crescimento tendem a atenuar os níveis de desigualdade, dessa forma os efeitos de 

retardamento tendem a diminuir no decorrer do tempo, enquanto os efeitos de espraiamento 

expandem-se. 

As duas teorias mostram-se opostas. Enquanto a teoria divergente tem como base os efeitos 

de substituição ou de concorrência, em termo de insumos entre regiões, provocando uma maior 

desigualdade entre as regiões, a teoria convergente tem um efeito complementar. Dessa forma, 

todas as regiões são beneficiadas com um choque industrial em uma região. Após essas duas linhas 

de pensamento, surgem os modelos neoclássicos de crescimento regional e os modelos de expansão 

baseados no lado da demanda com restrição no balanço de pagamento. 

Os modelos neoclássicos de crescimento afirmam que o aumento da relação capital/trabalho 

está relacionado com as taxas endógenas de crescimento do capital e/ou trabalho. No modelo 
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neoclássico proposto por Solow (1956) o crescimento pode ocorrer por duas razões: crescimento de 

longo prazo associado ao crescimento da produtividade em razão do progresso tecnológico, ou, 

existência de crescimento de transição associado ao deslocamento de um estoque de capital inicial 

em direção ao estado estacionário. 

Os economistas regionalistas procuram estilizar o modelo de Solow (1956) para o contexto 

regional, destacando entre esses o estudo realizado por Smith (1975), que desenvolve um modelo 

em que os movimentos de capital e trabalho estão incluídos. Esse autor testa o modelo para dados 

dos estados americanos, concluindo que o capital move-se para regiões com maiores taxas de 

retorno, que os trabalhadores migram em direção a estados com maior remuneração, e que há 

convergência de renda per capita entre as regiões.  

O modelo de crescimento baseado na demanda teve como principal nome o estudioso 

Kaldor (1970). Para esse, segundo Marcos Tostes Lamonica, a exportação, em especial os produtos 

com maior valor agregado, é o componente da demanda agregada capaz de acelerar o crescimento 

econômico de forma sustentável e duradoura, e também uma forma de acelerar a taxa de 

crescimento econômico através da expansão da demanda, sem produzir dificuldades no balanço de 

pagamento. Thirlwall (1983) mostra que Kaldor formulou as seguintes leis: 

i. Existe uma relação positiva entre o crescimento da indústria e o crescimento do 

produto agregado. Daí, quanto maior a taxa de crescimento da indústria, maior será a 

taxa de crescimento do produto nacional; 

ii. Há uma relação positiva entre a taxa de crescimento da produtividade na indústria e 

o crescimento do produto industrial, sendo a relação de causalidade responsável por 

quanto maior a taxa de crescimento da indústria, maior será a taxa de crescimento da 

produtividade. Essa lei é conhecida como Lei de Kaldor-Verdoorn; 

iii. Quanto maior a taxa de crescimento das exportações, maior o crescimento do 

produto; 

iv. O crescimento da economia em longo prazo não é restringido pela oferta, mas sim 

pela demanda, assim a principal restrição da demanda ao crescimento do produto 

numa economia aberta é o balanço de pagamentos. 

As leis de Kaldor foram sintetizadas em um modelo por Dixon e Thirlwall (1975) em que os 

autores formalizaram o argumento exposto por Kaldor (1970) sobre a relação entre crescimento e 

produtividade. O modelo funciona sob retornos crescente de escala, com círculos virtuosos de 
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efeitos de retardamento e espraiamento entre a produção e o crescimento de produtividade, 

conhecida como Lei de Kaldor-Verdoorn. 

Mais recentemente, surgiram os modelos de crescimento neoclássicos que incorporam a 

dependência espacial, os modelos da Nova Geografia Econômica (NGE) e os modelos de 

Aglomeração e Economias de Escala. Paul Krugman, Masahisa Fujita e Antony Venables são os 

principais nomes da denominada Nova Geografia Econômica (NGE), que tem como referência 

teórica básica o modelo Centro–Periferia (KRUGMAN, 1991) que teve sua primeira versão 

formatada por Krugman (1991). Entre eles, Krugman e Fujita (1995) relacionam a NGE com a 

teoria tradicional de localização, e Venables (1996) tenta usar a NGE para contextualização espacial 

do comércio internacional. Para os autores da NGE muitas teorias que norteavam a economia 

regional e urbana apresentavam limitações e problemas teóricos. Com isso, o objetivo da NGE é 

apresentar uma lógica microeconômica que guie a organização da produção espacial. Dessa forma, 

a NGE seria a redenção da economia regional.  

No modelo Centro-periferia a economia possui dois setores produtivos: a agricultura e a 

manufatura. A agricultura é um mercado fixo e competitivo e apresenta retornos constantes. Já na 

manufatura as firmas são móveis, produzem produtos diferenciados e possuem retornos crescentes. 

Outro fator de produção é o trabalho, que é considerado móvel e desloca-se para as regiões onde há 

maiores rendas. As regiões encontram-se em equilíbrio até o momento em que algum trabalhador 

decide migrar para outra região. Essa oferta extra de mão de obra eleva a demanda local, permitindo 

a entrada de novas firmas, gerando uma maior variedade de produtos e uma vantagem, já que essa 

região necessitará de uma quantidade menor de importações. Caso existam grandes mercados 

periféricos e altos custos de transportes, a instalação de firmas manufatureiras na periferia, 

substituindo as importações, pode ser vantajosa. Grandes mercados periféricos e produtos agrícolas 

inflacionados no centro industrializado estabelecem um limite para a concentração manufatureira 

em uma única região. Dessa forma a Nova Geografia Econômica baseia-se na hipótese de que o 

espaço é um fator determinante para o desenvolvimento econômico. 

          A Economia de Aglomeração pode ser dividida em:  

i) Economia de localização: economias de escala, externa à firmas, mas interna a um setor 

de atividade;  

ii) Economia de urbanização: economias de escala, externa à firmas e à industria.  
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Para Marshall (1890), as economias de aglomeração são geralmente conhecidas como 

economias de escala de localidade específica. O autor apresenta três elementos pelos quais as 

vantagens aglomerativas se manifestam: 

i) Um mercado de trabalho com mão de obra qualificada; 

ii) Disponibilidade de serviços e fornecedores de matéria-prima especializada;  

iii) Presença de Spillovers de tecnologia e conhecimento. Essas vantagens ficaram 

conhecidas como a tríade Marshalliana. 

A teoria de competitividade de Porter (1990) tem grande contribuição para os estudos entre 

aglomerações industriais, e seus impactos, sobre o desenvolvimento econômico regional, assim 

denominado por Bekele e Jackson (2006). Para esses estudiosos os Clusters industriais são 

responsáveis pela competitividade e seriam a fonte de emprego, renda e inovação. O aumento do 

desempenho econômico local está relacionado a concentração de firmas, fornecedores e demais 

serviços de uma mesma indústria, de sua interação competitiva, de colaboração e dos Spillovers de 

conhecimento.  

Glaeser et al (1992) foram os primeiros a formular os três principais argumentos teóricos 

que deram consistência a abordagem das externalidades dinâmicas, proposições teóricas de 

Marshall (1890), Arrow (1962) e Romer (1986) ou simplesmente MAR spillovers; a proporção 

teórica baseada nos argumentos de Jacobs (1990), ou externalidade Jacobs; e, a teoria de Porter 

(1990) ou externalidade de Porter. 

De acordo com essas proposições, as transmissões da atividade industrial dependem do 

espaço, atuando por três aspectos fundamentais, quais sejam, os custos de transporte, as 

externalidades geradas pelo efeito de transbordamento do conhecimento e de informação por meio 

das aglomerações industriais, e ganhos de localização decorrente das ligações da demanda e oferta 

entre indústrias e trabalhadores. 

2.2 –  LITERATURA EMPÍRICA 

Em estudos sobre crescimento regional e transbordamentos inter-intrarregionais têm se 

destacado a utilização de modelos Espaciais e Gravitacionais do Comércio, modelos de Equilíbrio 

Geral Computável (EGC) e de modelos macroeconométricos numa perspectiva regional. 

Os modelos Gravitacionais são assim denominados por sua analogia com o conceito 

Newtoniano de gravidade. Esse modelo parte do princípio de que a interação entre duas zonas 
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diferentes é diretamente proporcional ao número de atividades e inversamente proporcional a 

fricção imposta pela distância, Yrigoyens (1997).  

Usando a metodologia gravitacional, Porto (2002) utiliza dummies para o MERCOSUL, 

inclui também uma variável dummy para uma região brasileira e apresenta resultados para o período 

entre 1990 e 2000, no intuito de avaliar como o MERCOSUL afetou os fluxos de comércio das 

regiões brasileiras utilizando blocos de painéis. Os resultados obtidos para o efeito do MERCOSUL 

sobre as regiões brasileiras foram de maneira desigual, onde as regiões do Sul e Sudeste se 

beneficiaram com o acordo e as demais regiões não obtiveram resultados positivos. Dessa forma, o 

MERCOSUL poderia estar contribuindo para o agravamento das desigualdades regionais no Brasil. 

Domingues et all (2002) utilizam uma metodologia de modelos gravitacionais e análise de 

custer em que o quadro espacial do modelo gravitacional é captado com a utilização de dummies de 

região. Os resultados obtidos mostram a importância dos estados maiores no comércio inter-

regional: o papel da distância na determinação dos fluxos de comércio; que há similaridade no 

padrão de comércio entre os estados maiores; e, que São Paulo exibe um comportamento distinto 

dos demais estados da Federação.  

Perobelli & Haddad (2006b) por meio de Modelo de Equilíbrio Geral Computável (MEGC), 

fazem uma análise integrada das interações das unidades federativas do Brasil (exportações 

internacionais e exportações inter-regionais). Os resultados obtidos mostram que as regiões Norte, 

Nordeste e Centro-Oeste apresentam uma estrutura de interações intra-regionais muito incipientes, 

ao contrário da região Sul, da região Sudeste, em particular os estados de São Paulo e Minas Gerais, 

e do estado da Bahia. Esses resultados indicam que, caso esse ritmo continue, haverá um aumento 

das desigualdades regionais, beneficiando as regiões Sul e Sudeste, pois essas transmitem maiores 

encadeamentos, diferentemente das demais regiões do Brasil. 

O trabalho produzido por Perobelli e Haddad (2006a) realiza uma análise do padrão de 

comércio entre as unidades da Federação entre os anos de 1985 e 1997 com a utilização de medidas 

de autocorrelação espacial global e autocorrelação espacial local. Nesse estudo foram obtidos os 

seguintes resultados: houve um aumento do comércio interestadual; existe uma heterogeneidade 

espacial no comércio alto interestadual, observando que os clusters formados por valores de 

comércio alto localizam-se na região Sul e Sudeste e os valores abaixo da média localiza-se no 

Norte e Nordeste; e, a análise intertemporal mostra que tal padrão não se modificou. 
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Outro trabalho que trata do mesmo assunto, é o de Perobelli et all (2010) no qual  os autores 

utilizam matriz de insumo-produto (1996 – 2002) para avaliar o grau de importância da variável 

Distância nos fluxos comerciais entre as unidades federativas, e obtiveram os seguintes resultados:  

i) Na Região Norte, o Estado do Pará, que tem uma base produtiva fortemente atrelada 

ao setor extrativo mineral, apresentou fraca integração espacial. Já o polo 

eletroeletrônico da zona franca de Manaus no Amazonas, mostrou-se relevante para 

o estado. Entretanto, seus efeitos de encadeamento para a própria região são 

incipientes e, portanto, não verificaram a distribuição de renda no contexto 

intrarregional; 

ii) No Sudeste, o Estado de São Paulo destaca-se com forte encadeamento e com altos 

níveis de formação de renda para outros setores formando um círculo ―virtuoso‖ para 

a economia paulista; 

iii) No Sul do Brasil, identificaram resultados expressivos em termos de encadeamento e 

de desconcentração da interdependência produtiva; 

iv) No setor agrícola da região Centro-Oeste, houve um aumento do encadeamento com 

as regiões Norte e Nordeste no período analisado. 

 Os modelos macroeconométricos se destacam por buscar uma harmonia e coerência, entre a 

teoria econômica e o critério estatístico (ARRUDA e TATIWA, 2014). Esses modelos tiveram 

origem com Jam Tinbergen (1936). Em seguida, o Programa de Pesquisa da Cowles Commission 

For Research in Economics teve como base os trabalhos de Haavelmo: i) The probability Approach 

in econometrics em 1944 e, ii) The Statistical implications of a system of Simultaneos Equations em 

1943. As avaliações da comissão eram baseadas em modelos compostos por centenas de equações e 

havia distinção entre variáveis endógenas e exógenas, que eram estimadas por mínimos quadrados 

ordinários, ou pelo método de variáveis instrumentais. Durante muitos anos essa metodologia 

constituiu o padrão da modelagem macroeconométrica. Entretanto, esse modelo passou a sofrer 

críticas. A mais relevante foi a crítica de Sims (1980) que impulsionou os estudos em uma nova 

direção, no sentido da utilização de vetores autorregressivos (VAR) que se mostravam superiores 

em testes de desempenho de previsão, em relação aos modelos anteriores. 

Os trabalhos em economia regional não têm explorado o potencial dos modelos 

macroeconométricos, uma vez que se limitam muito a modelos estáticos de insumo-produto 

regionais. Para Rickman (2010), o tratamento macroeconométrico baseado nos modelos VAR, 
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DSGE e VAR Restrito, contribuem para uma melhor avaliação e evidência empíricas para os 

problemas de desenvolvimento regional. 

Cromwell (1992) utiliza um modelo VAR para analisar a interação entre o estado da 

Califórnia e seus estados vizinhos observando até que ponto um choque em sua economia afeta os 

seus vizinhos, utilizando dados trimestrais entre 1947 e 1991. Seus resultados mostram que o 

Estado da Califórnia tem repercussões importantes nos demais estados, principalmente naqueles 

geograficamente mais próximos e que esses efeitos se mostram maiores no mercado de trabalho e 

na indústria. 

Para o Brasil o primeiro estudo que utiliza os recursos macroeconométricos foi de Tatiwa e 

Arruda (2011). Os autores utilizam um modelo VAR restrito para o exame das interdependências 

inter-regionais e externas da atividade industrial das regiões brasileiras. Seus resultados mostram 

que há uma forte interdependência da atividade industrial entre as regiões brasileiras e com o setor 

externo, com destaque para a região Sudeste. A região Nordeste apresenta repercussões negativas 

sobre as demais. Ou seja, os autores concluem que as regiões Sul e Sudeste produzem maiores 

efeitos complementares, ou de espraiamento, sobre as demais, enquanto que a região Nordeste 

parece produzir um efeito rival, ou de retardamento. 

 Examinando a dinâmica intrarregional da indústria, para mostrar quais estados conduzem o 

crescimento das regiões brasileiras, Arruda e Tatiwa (2014) mostram que o Estado da Bahia 

apresenta os maiores efeitos sobre a atividade industrial dos demais estados do Nordeste. No 

Sudeste, o destaque é para São Paulo. E a região Sul apresentou a maior integração intrarregional. 

Ainda segundo os autores, existem efeitos complementares, ou de espraiamento, proporcionados 

pelo crescimento industriais nos estados da Bahia, e do Ceará, e efeitos de substituição ou de 

retardamento, gerados por Pernambuco. Ou seja, um choque na atividade industrial de Bahia e 

Ceará gera um aumento de demanda por insumo nos demais estados, enquanto que, se o choque 

ocorrer na indústria de Pernambuco, produz um efeito de substituição nos estados da Bahia e do 

Ceará, ou seja, gera o que se chama de um Backwash effect. 

O presente estudo pretende contribuir com essa literatura ao analisar se os efeitos de curto 

prazo, funções de impulso resposta, obtidos em Arruda e Tatiwa (2014) se mantêm no longo prazo. 

Ou seja, esse trabalho se pautará na utilização de um vetor de correção de erros (VEC) para a 

dinâmica industrial do Nordeste brasileiro de modo a examinar as relações de curto e longo prazo 

das repercussões intrarregionais de choques da produção industrial dos estados da região Nordeste.  
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3 – ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 3.1 – BANCO DE DADOS 

Para o exame das relações de curto e longo prazo da dinâmica industrial intrarregional do 

Nordeste brasileiro, utilizar-se-ão informações do Índice de Produção Industrial — Indústria Geral 

— (IPI) em nível estadual entre Janeiro de 1995 e Julho de 2013, calculado pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), e vetores de correção de erros (VEC). O Quadro 1 apresenta uma 

síntese das variáveis utilizadas. 

 

 Com vistas a subsidiar a análise econométrica e levantar informações que possam contribuir 

para análises qualitativas dos resultados dos modelos propostos neste estudo, procedeu-se uma 

análise descritiva da dinâmica intrarregional da região Nordeste do Brasil, sob a ótica das 

exportações e importações. Inicialmente, analisa-se a composição das exportações e importações 

dessa região pela definição de fator agregado
2
. Os dados foram obtidos junto a Secretaria de 

Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

(SECEX/MDIC). A tabela 1 sintetiza essas informações. 

 Em termos gerais, percebe-se uma participação majoritária de bens industriais nas 

composições de exportações e importações em todos os estados considerados, com o Estado da 

Bahia apresentando a maior participação média de produtos da indústria em sua pauta de 

                                                           
2
 Nesse conceito, os produtos são classificados como básicos ou industrializados, sendo este último grupo subdividido 

em semimanufaturado e manufaturado. Os básicos são aqueles que guardam suas características próximas ao estado em 

que são encontrados na natureza, ou seja, com baixo grau de elaboração. São exemplos desse grupo: minérios, produtos 

agrícolas (café em grão, soja em grão, carne in natura, milho em grão, trigo em grão, etc.). Os produtos 

semimanufaturados são aqueles que ainda não estão em sua forma definitiva de uso, quer final quer intermediário, pois 

deverão passar por outro processo produtivo para se transformarem em produto Manufaturado (ex.: açúcar em bruto⇒ 

açúcar refinado; óleo de soja em bruto ⇒ óleo de soja em refinado; produtos semimanufaturados de ferro/aço 

⇒laminados planos; celulose ⇒ papel, etc.). 

Quadro 1: Descrição das variáveis utilizadas. 

Variável Descrição Fonte dos dados 

LN_IPI_BA  
Logaritmo natural do índice de produção 

industrial do Estado da Bahia 
IBGE 

LN_IPI_PE 
Logaritmo natural do índice de produção 

industrial do Estado de Pernambuco 
IBGE 

LN_IPI_CE 
Logaritmo natural do índice de produção 

industrial do Estado do Ceará 
IBGE 

Fonte: Elaboração Própria 
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exportações, 80,7%, e Pernambuco com maior média de participação de industrializados nas 

importações, 88,74%. 

 Analisando a dinâmica evolutiva da indústria do Nordeste brasileiro, percebe-se que no 

Estado da Bahia, entre 1999 e 2013, a participação dos básicos nas exportações cresceu em média 

3,32% a.a, enquanto que essa participação dos bens industrializados apresentou uma redução média 

de 0,58% a.a. Nas mesmas condições, considerando as importações, os básicos recuaram, em 

média, 2,16% a.a, e os industrializados cresceram 0,72% a.a. 

 Analisando as exportações do Estado de Pernambuco, observam-se que as participações de 

básicos sofreram uma retração média anual na ordem de 2,09% a.a; já os produtos da indústria 

apresentaram expansão de 0,18% a.a. Em se tratando de importações, verifica-se que a participação 

dos básicos recuou cerca de 8,24% a.a, enquanto que a atuação dos bens industrializados cresceu 

em média 1% a.a. 

 Por fim, os dados revelam uma redução média anual da participação de básicos, da ordem de 

4,45% a.a, e uma expansão dos industrializados, em 2,07% a.a, nas exportações do Estado do 

Ceará. Já nas importações, os básicos apresentaram retração de 8,34% a.a e os industrializados 

cresceram, em média, 3,4% a.a. Ou seja, esses dados revelam que o Estado do Ceará apresentou as 

maiores evoluções em médias, entre 1999 e 2013, das exportações e importações de bens 

industrializados. 
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Tabela 1:  Evolução da Composição de Exportações e Importações por fator agregado nos estados do Nordeste do Brasil 

                                 Bahia                    Pernambuco                         Ceará 

ANO 
Exportações Importações Exportações Importações Exportações Importações 

Bas Ind Bas Ind Bas Ind Bas Ind Bas Ind Bas Inds 

1999 12,26 85,85 29,07 70,93 9,84 87,53 18,65 81,35 42,04 56,12 48,27 51,73 

2000 14,24 83,22 20,40 79,60 17,09 79,13 17,16 82,84 40,02 57,6 40,83 59,73 

2001 16,00 81,44 15,51 84,49 18,33 79,62 9,91 90,09 32,14 65,61 28,12 71,88 

2002 15,49 82,77 20,67 79,33 24,67 74,09 11,14 88,86 36,26 61,71 26,62 73,38 

2003 17,44 81,21 24,53 75,47 28,29 70,6 14,78 85,22 33,42 65,53 32,12 67,88 

2004 16,27 82,74 32,46 67,54 17,95 75,5 16,76 83,23 33,28 66,24 29,49 70,51 

2005 19,91 79,02 23,93 76,07 16,98 77,15 13,21 86,79 31,74 67,52 16,81 83,19 

2006 12,47 86,55 30,19 69,81 20,07 76,81 11,74 88,26 29,95 68,37 13,54 86,46 

2007 14,72 84,19 27,85 72,15 22,39 73,56 10,44 89,56 27,55 70,47 16,34 83,66 

2008 17,06 81,60 26,54 73,46 19,98 74,44 10,41 89,59 26,58 71,44 18,39 81,61 

2009 23,29 75,48 25,69 74,31 14,23 81,65 9,75 90,25 33,52 64,85 13,05 86,95 

2010 19,62 79,11 26,94 73,06 14,21 80,83 8,51 91,49 29,43 66,92 11,35 88,65 

2011 24,23 74,63 22,95 77,05 13,84 78,78 6,42 93,58 32,69 64,52 21,54 78,46 

2012 24,98 73,98 18,17 81,83 11,71 82,6 4,59 95,41 26,32 70,58 12,33 87,67 

2013 20,18 78,72 21,03 78,97 7,19 89,96 5,42 94,58 21,56 76,58 13,81 86,19 

Média 17,88 80,70 24,40 75,60 17,12 78,82 11,26 88,74 31,77 66,27 22,84 77,20 

Δ% a.a.*  3,32 -0,58 -2,16 0,72 -2,09 0,18 -8,24 1,00 -4,45 2,07 -8,34 3,4 

 onte   la oração pr pria a partir dos dados do       ece .  as    sicos e  nd   ndustriali ados * Δ% a.a. refere-se   ta a de crescimento m dio anual da participação do referido 

setor entre 1999-2013 definida por: {[𝑙𝑛(  ) − 𝑙𝑛(  ) ]⁄𝑇}100, em que    e    indicam a participação do setor no primeiro e  ltimo período da amostra  respectivamente, e T = 15. 
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 Em seguida, analisa-se a participação das exportações e importações por setores de contas 

nacionais, quais sejam: bens de capital, bens intermediários, bens de consumo e combustíveis e 

lubrificantes
3
. As informações estão sintetizadas na Tabela 2.  

 Em termos gerais, considerando as exportações, percebe-se uma participação majoritária dos 

bens de consumo não duráveis e dos insumos industriais em Pernambuco (34,61% e 27,01%, 

respectivamente) e Ceará (58,72% e 32,64%, respectivamente); enquanto que, na Bahia, observa-se 

maior participação de insumos industriais, 58,68%, e combustíveis e lubrificantes, 15,72%. Vale 

ressaltar a importante participação de bens de capital nas exportações do Estado de Pernambuco, 

10,92%.  

 Considerando as importações, os três estados apresentaram maiores participações nos 

setores insumos industriais (Bahia, 34,53%; Pernambuco, 35,58%; Ceará, 42,10%), combustíveis e 

lubrificantes (Bahia, 24,19%; Pernambuco, 25,02%; Ceará, 19,47%) e bens de capital (Bahia, 

16,58%; Pernambuco, 15,96%; Ceará, 18,07%).  

 Os dados da SECEX/MDIC revelam ainda que a indústria baiana concentra-se no complexo 

petroquímico, um parque sidero-metalúrgico e, mais recentemente, a indústria automobilística. A 

indústria pernambucana atua na produção de açúcares, derivados de algumas frutas e, mais 

recentemente e com maior valor agregado, na produção de plataformas de perfuração para petróleo, 

setor que tem propiciado para esse Estado a maior participação de bens de capital do Nordeste. Por 

fim, o Estado do Ceará tem se destacado na produção de castanha de caju, couros, calçados e, mais 

recentemente, tem atuado na geração de óleo combustível. Os dados estão sintetizados nas tabelas 

A1 a A3, no apêndice.     

                                                           
3
 Participação percentual em relação ao total de exportações e importações de cada estado. Utilizou-se a média dos anos 

2006 a 2013. 
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Tabela 2: Participação das Exportações e Importações dos Estados do Nordeste por Setores de Contas Nacionais (%) (Média 1999 -2013) 

 

Bahia Pernambuco Ceará 

Exp Imp Exp Imp Exp Imp 

BENS DE CAPITAL 

Bens de Capital 1,29 16,58 10,92 15,96 1,30 18,07 

Equipamentos de Transporte de 

uso industrial 
0,02 5,13 0,07 0,74 0,20 1,73 

BENS INTERMEDIÁRIOS 

Alimentos e Bebidas destinadas 

a indústria 
9,48 6,06 19,25 11,26 0,33 13,62 

Insumos Industriais 58,68 34,53 27,01 35,58 32,64 42,10 

Peças e Acessórios de 

Equipamentos de Transporte 
2,11 2,08 2,26 1,35 0,73 0,95 

BENS DE CONSUMO 
Bens de consumo duráveis 7,19 10,68 0,24 1,44 2,07 1,06 

Bens de Consumo não duráveis 4,12 1,43 34,61 8,67 58,72 3,43 

COMBUSTÍVEIS Combustíveis e Lubrificantes 15,72 24,19 2,00 25,02 3,33 19,47 

 onte   la oração pr pria a partir dos dados da           . 
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3.2 – ESTRATÉGIAS ECONOMÉTRICA 

Para a análise das repercussões de curto e longo prazo de um choque na atividade industrial 

num contexto intrarregional para o Nordeste do Brasil, far-se-á uso da análise de cointegração 

multivariada nos moldes propostos por Johansen (1988).  

Sob a ótica das relações econômicas, duas ou mais séries são ditas cointegradas se estas 

apresentam um comovimento ao longo do tempo e suas diferenças são estacionárias, ainda que cada 

série em particular seja não estacionária. Noutros termos, a cointegração aponta para a existência de 

um equilíbrio em longo prazo da relação entre essas variáveis. Portanto, a análise de cointegração se 

mostra uma ferramenta adequada para o exame das relações investigadas nesse estudo. Do lado 

operacional, duas ou mais séries que são, por exemplo, integradas de ordem 1, I(1), e, portanto, não 

estacionárias, são consideradas cointegradas se existir uma combinação linear delas que seja 

estacionária, I(0), e o vetor que propicia essa série I(0) é chamado de vetor de cointegração.  

Portanto, quando as variáveis não são I(0), o vetor de resíduos pode não ser estacionário e a 

estimação por mínimos quadrados pode levar a resultados espúrios. Assim, é necessário certificar-se 

de que os resíduos do sistema de equações a estimar são estacionários ou, ainda, se podem ser 

estacionarizados, de modo a tornar possível a estimação. Logo, se um vetor de variáveis    

apresenta um equilíbrio de longo prazo4 é possível encontrar uma combinação linear entre esse 

vetor e um vetor  , denominado vetor de cointegração, de modo que os resíduos do sistema sejam 

estacionários. Em resumo, a cointegração existe se for possível encontrar variáveis         tal 

que    seja  ( )  

Em se verificando a cointegração entre as variáveis, faz-se uso de uma versão aprimorada 

dos vetores autorregressivos (VAR) de modo que os desvios de longo prazo sejam corrigidos a uma 

velocidade adequada, representada pelo vetor correção de erros  ; daí a razão pela qual o método 

ficou conhecido como vetores de correção de erros (VEC), representado pela equação 1. Com essa 

técnica, é possível analisar as dinâmicas de curto e de longo prazo das variáveis do sistema. O 

comportamento de longo prazo é representado pela matriz  , que é uma combinação linear do vetor 

de correção de erros e do vetor de cointegração5, isto é,       , e a dinâmica curto prazo é 

representada pela matriz   . Assim, nos moldes de Lütkepohl e Krätzig (2004), um VEC(p) pode ser 

representado como: 

                                                           
4
 São cointegradas. 

5
 Vale destacar que, nos resultados, têm-se os vetores de cointegração estimados e normalizados para a variável de 

produção industrial do estado em análise. Portanto, é importante destacar que os sinais das relações de longo prazo 

devem ser interpretados de forma inversa. 
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             ∑            
 
      (1)                                                                                        

Em que o vetor Yt inclui as variáveis de produção industrial, em logaritmos, dos estados da 

Bahia (LN_IPI_BA), Pernambuco (LN_IPI_PE) e Ceará (LN_IPI_CE).  

Portanto, a estratégia econométrica inicial consiste na análise da ordem de integração das 

séries. Para tal, far-se-á uso dos testes de Dickey-Fuller aumentado (ADF) e de Phillips e Perron 

(PP), que têm a presença de raiz unitária como hipótese nula e, de modo a complementar esses 

resultados e fornecer evidências robustas, também utiliza-se o teste de Kwiatkowski, Phillips, 

Schmidt e Shin (KPSS), cuja hipótese nula é a de estacionariedade.  Caso as séries se mostrem não 

estacionárias, procede-se a análise de cointegração sugerida por Johansen (1988) utilizando-se dos 

testes do traço e do máximo autovalor que indicam a existência de relação de longo prazo entre as 

variáveis e a quantidade de vetores de cointegração. Após a identificação dos vetores de 

cointegração, procede-se a estimação do VEC.  

A análise das relações de curto prazo será realizada a partir do exame da decomposição de 

variância do erro de previsão e das funções de impulso resposta do modelo VAR estimado, em sua 

versão generalizada. A principal justificativa para o uso deste recurso é o fato de a FIR generalizada 

não variar se houver reordenação de variáveis no VAR. Lutkepohl (1991) argumenta que o método 

tradicional para a an lise das   R aplica a ―hip tese da ortogonalidade‖  o que  consequentemente, 

faz com que o resultado dependa da ordenação das séries no VAR. Koop, Pesaran e Potter (1996), e 

Pesaran e Shin (1998) desenvolveram a função impulso-resposta generalizada como forma de 

eliminar o problema de ordenação das variáveis no VAR. Para Ewing (2003), as principais 

vantagens potenciais na aplicação desse método são: (i) a FIR generalizada fornece resultados mais 

robustos do que o método ortogonalizado; e (ii) devido ao fato de a ortogonalidade não ser imposta, 

a FIR generalizada permite uma interpretação mais acurada da resposta inicial à cada choque 

causado por uma variável sobre as demais. Já as relações de longo prazo serão extraídas a partir da 

análise dos vetores de cointegração.  

Em suma, a estratégia econométrica empregada nesse estudo pode ser assim resumida: após 

uma criteriosa análise da ordem de integração das séries e a verificação de existência de 

cointegração entre as variáveis em estudo, proceder-se-á a estimação de um VEC, de onde serão 

extraídas as repercussões de curto e longo prazo examinadas nesse trabalho. 
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4 – ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 Para investigar as interações de curto e longo prazo da atividade industrial da região 

Nordeste do Brasil, procede-se inicialmente com uma análise da ordem de integração das séries 

com vistas a examinar a aplicabilidade do procedimento de Johansen (1988). Os testes ADF, 

Phillips-Perron (PP) e KPSS foram aplicados em nível e em primeira diferença e seus resultados 

constam na tabela 3. 

Tabela 3: Resultados dos Testes de Raiz Unitária
6
 

VARIÁVEL ADF PP KPSS 

LN_IPI_BA 

Nível 
-0,40 

[-0,90] 

-2,15 

[-2,87] 

1,06 

[0,46] 

Primeira 

diferença 

-9,60* 

[-2,87] 

-24,92* 

[-2,87] 

0,04* 

[0,46] 

LN_IPI_PE 

Nível 
0,03 

[-2,87] 

-1,85 

[-2,87] 

0,64 

[0,46] 

Primeira 

diferença 

-6,31* 

[-2,87] 

-11,18* 

[-2,87] 

0,03* 

[0,46] 

LN_IPI_CE 

Nível 
-2,00 

[-2,87] 

-2,44 

[-2,87] 
0,95 

[0,46] 

Primeira 

diferença 

-4,30* 

[-2,87] 

-18,87* 

[-2,87] 

0,01* 

[0,46] 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados obtidos. 

 Os resultados obtidos mostram que todas as variáveis utilizadas no presente estudo 

mostram-se de ordem um, ou seja, I(1). Dizemos que uma série temporal é integrada de ordem d, 

sendo representada como     ( ), se a série é não estacionária, mas pode ser transformadas em 

uma série estacionária após d diferenças.  

 Após essa verificação, conduz-se a análise dos testes de traço e de máximo autovalor para 

verificar a existência de cointegração entre essas variáveis. Os resultados foram dispostos e 

sintetizados na tabela abaixo e apontam para a existência de um vetor de cointegração, ou relação 

de longo prazo, entre as variáveis propostas. Além disso, o Critério de Schwarz (CS) indicou dois 

como o número ótimo de defasagens do VAR; ou seja, o modelo em discussão apresenta-se como 

um VEC (2). As subseções seguintes apresentam uma síntese dos resultados para as dinâmicas de 

curto e de longo prazo. 

                                                           
6
 Valor crítico do teste ao nível de significância 5% entre colchetes. Vale ressaltar que a hipótese nula dos testes ADF e 

PP é a de que as séries possuem raiz unitária, enquanto que no KPSS é a de que as séries são estacionárias. 

*Estacionária aos níveis usuais. 
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Tabela 4: Testes de traço e de máximo autovalor  

Nº de vetores de 

cointegração 
Autovalor 

Estatística  

Teste do Traço 

Valor crítico  

Teste do Traço 
Valor-p 

Nenhum  0.17 52.68  29.79  0.00 

No máximo 1 0.05 12.19 15.49 0.14 

No máximo 2 0.00 0.14  3.84 0.70 

Nº de vetores de 

cointegração 
Autovalor 

Estatística  

Máximo Autovalor 

Valor crítico 

Máximo Autovalor 
Valor-p 

Nenhum  0.17  40.48  21.13  0.00 

No máximo 1 0.05  12.05  14.26  0.10 

No máximo 2 0.00  0.14  3.84  0.70 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados obtidos. 

 

 4.1 – DINÂMICA DE CURTO PRAZO 

 Os impactos de curto prazo da indústria da região Nordeste do Brasil serão examinados a 

partir das Funções de Impulso Resposta Generalizadas (FIR) e da Decomposição de Variância do 

Erro de Previsão (DV). A figura 1 apresenta os resultados das FIR a partir dos gráficos. A primeira 

coluna de gráficos representa as respostas da indústria da BA, PE e CE a choques na atividade 

industrial da Bahia; A segunda apresenta resultados equivalentes para impulsos industriais no 

Estado do Ceará; e, por fim, a última coluna descreve as repercussões nos outros estados a partir 

dos choques industriais no estado de Pernambuco. 

Os gráficos abaixo revelam que um choque na atividade industrial do estado da Bahia 

repercute positivamente sobre os demais estados. Para os choques na indústria cearense os 

resultados são positivos para o estado da Bahia, porém oscilam nos sete períodos iniciais, já a 

resposta de Pernambuco as respostas são positivas até o quarto período, tornando-se negativas a 

partir daí. Por fim, choques na atividade industrial de Pernambuco mostram resultados diferentes 

dos demais estados analisados, as respostas são positivas para a Bahia e Ceará nos primeiros 

períodos. Para o Ceará a resposta é positiva até o terceiro período, tornando-se negativas a partir 

daí. Já na Bahia, percebem-se respostas negativas começando no segundo mês.  

Figura 1: Funções de Impulso Resposta Generalizadas 
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Fonte: Elaboração Própria a partir dos resultados obtidos. 
 

Com os resultados obtidos observa-se que para choques nas indústrias dos estados da Bahia 

e Ceará a resposta foi um maior efeito espraiamento, ou seja, apresentaram impactos positivos. Já 

para choques na indústria de Pernambuco, as respostas parecem indicar a predominância do efeito 

retardamento. Esses resultados corroboram os resultados de curto prazo obtidos por Arruda e 

Tatiwa (2014). 

Dando continuidade à análise de curto prazo, foi realiza-se a Decomposição da Variância do 

Erro de Previsão (DV). Em termos gerais, percebe-se uma fraca integração industrial entre os 

estados estudados.  

A Tabela 5 apresenta a DV para o estado da Bahia, onde os resultados indicam que, para 

previsões de cinco períodos à frente, a variância de seus erros de previsão é explicada em 11,13% 

pela dinâmica industrial de Pernambuco e em apenas 1,7% pela dinâmica industrial cearense, essas 

participações permanecem em média para previsões de 24 períodos à frente com 14,79% e 0,53% 

para Pernambuco e Ceará, respectivamente. 
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Tabela 5: Decomposição de Variância - Bahia  

Variável/Período Ln(IPI_BA) Ln(IPI_CE) Ln(IPI_PE) 

5 87,12 1,76 11,13 

10 84,33 1,10 14,57 

15 84,86 0,79 14,35 

20 84,61 0,63 14,76 

24 84,68 0,53 14,79 
Fonte: Elaboração Própria a partir dos resultados obtidos. 

 

Considerando o Estado do Ceará, representado na Tabela 6, a variância dos erros de 

previsão, para cinco períodos à frente, é explicada em 13,67% e 39,51%, pela dinâmica dos estados 

de Bahia e Pernambuco, respectivamente. Ou seja, os erros de previsão do Ceará são explicados em 

maior parte pelo estado de Pernambuco e em menor expressão pelo estado da Bahia. Para previsão 

de 24 períodos à frente, Pernambuco é responsável por 58,67% da explicação da variação na 

dinâmica industrial cearense, enquanto a indústria baiana a impacta em 11,96%. 

 

Tabela 6: Decomposição de Variância – Ceará 

Variável/Período Ln(IPI_CE) Ln(IPI_BA) Ln(IPI_PE) 

5 46,82 13,67 39,51 

10 32,07 11,77 56,16 

15 31,70 12,01 56,29 

20 29,79 11,96 58,24 

24 29,37 11,96 58,67 

Fonte: Elaboração Própria a partir dos resultados obtidos. 

 

Por fim, a tabela 7 destaca os resultados da DV para o Estado de Pernambuco. As evidências 

indicam que, num horizonte de cinco períodos a frente a explicação dos erros de previsão é 

representada em 17,12% pela dinâmica industrial do estado da Bahia e 7,33% pela indústria 

cearense; a partir do décimo período a magnitude desses valores tendem a ser majoradas. Para 

previsões de 24 períodos a frente, a indústria baiana é responsável por 48,17% enquanto a dinâmica 

industrial cearense explica 15,93% das variações do erro de previsão da atividade industrial de 

Pernambuco. 

Tabela 7: Decomposição de Variância – Pernambuco 

Variável/Período Ln(IPI_PE) Ln(IPI_CE) Ln(IPI_BA) 

5 75,55 7,33 17,12 

10 52,93 14,59 32,48 

15 46,61 14,42 38,97 

20 39,57 15,56 44,86 

24 35,90 15,93 48,17 

Fonte: Elaboração Própria a partir dos resultados obtidos. 
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 Em suma, os resultados de curto prazo fornecidos pelas FIR e pela DV parecem 

indicar que: i) a indústria da Bahia parece apresentar um maior grau de independência em relação 

aos demais estados; ii) a indústria cearense mostra-se mais influenciada pela de Pernambuco; iii) a 

dinâmica industrial de Pernambuco parece ter uma maior integração com o estado da Bahia. 

4.2 – DINÂMICA DE LONGO PRAZO 

As relações de longo prazo entre as produções industriais dos estados do Nordeste brasileiro 

foram examinadas a partir do vetor de cointegração estimado, e os resultados foram dispostos na 

tabela 8. Deve-se observar que os valores dos coeficientes estimados estão normalizados para a 

variável em questão (indicada pela linha da tabela) e que os sinais deles devem ser interpretados de 

forma inversa. Em termos gerais, todos os coeficientes estimados se mostraram estatisticamente 

significantes aos níveis usuais. 

Tabela 8: Relações de Longo Prazo - Vetor Normalizado  

Variável Ln(IPI_BA) Ln(IPI_CE) Ln(IPI_PE) 

Ln(IPI_BA) 1,00 -0,57 -0,64 

Ln(IPI_CE) -1,75 1,00 1,12 

Ln(IPI_PE) -1,56 0,89 1,00 

Fonte: Elaboração Própria a partir do modelo estimado 

Os resultados mostram que, majorando em 1% a produção industrial do Estado da Bahia, a 

indústria de Pernambuco e Ceará se expandirá em 1,56% e 1,75%, respectivamente; ou seja, 

impactos positivos da indústria baiana sobre o Nordeste parecem permanecer no longo prazo. 

A mesma análise para o Ceará releva que a indústria baiana crescerá em 0,57% e a produção 

industrial pernambucana sofrerá retração de 0,89%, em resposta a um aumento de 1% da produção 

da indústria cearense. 

Por fim, a relação de longo prazo para o estado de Pernambuco indica que um incremento de 

1% em sua produção industrial tem como consequência um impacto positivo na indústria baiana da 

ordem de 0,64% e uma repercussão negativa na ordem de 1,12% na indústria do estado do Ceará. 

Assim sendo, as evidencias de longo prazo confirmam que o estado da Bahia apresenta 

resultados mais elásticos sobre as indústrias dos demais estados, em especial sobre o estado do 

Ceará. A indústria cearense apresenta impactos de longo prazo positivos para a indústria baiana e 

resultados negativos para a indústria pernambucana. Já Pernambuco apresenta impacto positivo 

sobre o Estado da Bahia e negativo e elástico sobre o Ceará 
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Em suma, os resultados obtidos confirmam a importância da indústria baiana na produção de 

efeitos de espraiamento para toda a região Nordeste. Os estados do Ceará e de Pernambuco 

produzem efeitos de espraiamento em relação à Bahia, entretanto, produzem efeitos de 

retardamento entre si. Portanto, pode-se concluir que as evidências de curto prazo encontradas por 

Arruda e Tatiwa (2014) parecem se manter no de longo prazo. Assim, observa-se que o Nordeste 

brasileiro apresenta uma baixa integração industrial entre os estados no âmbito do longo prazo, já 

que, apresenta, para alguns, um resultado de transbordamento industrial e para outros um resultado 

de rivalidade inibindo, assim, o desenvolvimento regional. 
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5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O presente estudo busca analisar as relações de curto e longo prazo da dinâmica industrial 

do Nordeste brasileiro com dados entre Janeiro de 1995 e Julho de 2013 e vetores de correção de 

erros (VEC). Onde busca analisar se os efeitos encontrados pelos autores Arruda e Tatiwa (2014) no 

curto prazo prolongam-se no longo prazo ou são efeitos apenas de curto prazo. 

 Em termos gerais, a dinâmica de curto prazo via Função de Impulso Resposta parece 

corroborar os achados de Arruda e Tatiwa (2014), quais sejam, que apreciações na atividade 

industrial de Bahia e Ceará apresentam repercussões positivas sobre os demais estados, indicando 

um maior efeito complementar ou de espraiamento. Todavia, se a majoração ocorrer em 

Pernambuco, as repercussões tendem a serem negativas, apontando para a predominância de efeitos 

de rivalidade, ou de retardamento. 

 Dentre os principais resultados encontrados a partir da decomposição dos erros de previsão: 

i) Estado da Bahia se mostra mais independente, em termos de atividade industrial, uma vez que 

suas variações são fracamente influenciadas pelos demais estados; ii) A dinâmica industrial do 

Ceará parece ser mais afetada, ainda que negativamente, pela indústria de Pernambuco; e iii) As 

variações na indústria pernambucana se mostram mais associadas às variações da atividade 

industrial do Estado da Bahia. 

 Para o longo prazo observou-se que as elasticidades indicam: i) aumentos da ordem de 1% 

na produção industrial do Estado da Bahia repercutem de forma positiva em 1,56% e 1,75% sobre 

os estados de Pernambuco e Ceará, respectivamente; revelando que a indústria baiana apresenta 

repercussões elásticas sobre os demais estados do Nordeste; ii) majorando-se em 1% a atividade 

industrial cearense, observam-se repercussões positivas na Bahia, 0,57%, e negativas em 0,89% 

para o estado de Pernambuco; e iii) nas mesmas condições, se o aumento ocorresse na produção 

industrial de Pernambuco, haveria uma retração elástica de 1,12% na indústria cearense e uma 

expansão de 0,64% na dinâmica industrial do Estado da Bahia. 

 Assim, conclui-se que, de fato, o Estado da Bahia é o responsável pela condução da 

atividade industrial da região Nordeste, uma vez que este produz as mais elásticas e mais 

persistentes. Por outro lado, as evidências para Pernambuco e Ceará parecem indicar efeitos 

positivos destes sobre a Bahia; ou seja, um maior espraiamento; e certa rivalidade entre eles, uma 

vez que as evidências de curto e longo prazos apontam nessa direção. 
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 Conclui-se então que o Nordeste brasileiro se mostra uma região com uma indústria ainda 

incipiente, políticas voltadas para a expansão da indústria do Nordeste brasileiro devem considerar 

as evidências apresentadas nesse estudo de modo a minimizar os efeitos de retardamento e 

potencializar as ações de espraiamento dentro da região, maximizando, assim, os ganhos de 

aglomeração e localização geográfica para atenuar os efeitos das desigualdades regionais existentes 

no Brasil.  
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APÊNDICE A 

Tabela A1: Principais produtos Exportados e Importados do Ceará 

Exportações 

1999 2009 2013 

Posição 
Produtos 

selecionados 

Valor (US$ 

FOB) 

Part. 

(%) 
Posição 

Produtos 

selecionados 

Valor     

(US$ FOB) 

part. 

(%) 
Posição 

Produtos 

selecionados 

Valor     

(US$ FOB) 

Part. 

(%) 

1º Castanha de Cajú 115,786,483 31.19 1º Calçados 298,253,179 27.61 1º Óleo Combustível 239,145,932 16.84 

2º Calçados 71,651,803 19.3 2º Castanha de Cajú 187,028,687 17.31 2º Calçados 213,034,851 14.99 

3º Produtos têxteis 59,400,038 16 3º Couros e Peles 126,799,023 11.74 3º Castanha de Cajú 109,801,824 7.73 

4º Lagosta 29,638,317 7.98 4º Frutas 105,639,457 9.78 4º Couro e Peles 106,930,941 7.53 

5º Couros e Peles 23,941,416 6.45 5º Produtos Têxteis 60,372,113 5.59 5º Melões Frescos 88,714,408 6.25 

Importações 

1999 2009 2013 

Posição 
Produtos 

selecionados 

Valor     

(US$ FOB) 

Part. 

(%) 
Posição 

Produtos 

selecionados 

Valor     

(US$ FOB) 

Part. 

(%) 
Posição 

Produtos 

selecionados 

Valor     

(US$ FOB) 

Part. 

(%) 

1º Produtos Têxteis 162,667,207 28.37 1º 

Reatores nucleares 

maquinas e mat. 

Elétrico 

292,108,006 23.74 1º 
Gás Natural 

Liquefeito 
649,500,887 19.67 

2º 
Combustíveis e 

Minerais 
115,714,276 20.18 2º 

Produtos 

Metalúrgicos 
226,401,699 18.4 2º Trigo 321,298,981 9.73 

3º Trigo 94,732,886 16.52 3º Produtos Químicos 134,838,427 10.96 3º Turbinas à vapor 183,973,758 5.57 

4º 

Reatores 

nucleares, 

maquinas e mat. 

Elétrico 

62,185,358 10.84 4º Trigo 133,209,998 10.83 4º Ferro e aço 176,301,414 5.34 

5º 
Produtos 

Metalúrgicos 
37,099,019 6.47 5º Produtos Têxteis 129,047,995 10.49 5º Energia eólica 65,811,752 1.99 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados de SECEX/MDIC 
      



34 
 

 
 

Tabela A2: Principais produtos Exportados e Importados da Bahia 

Exportações 

1999 2009 2013 

Posição 
Produtos 

selecionados 

Valor     

(US$ FOB) 

Part. 

(%) 
Posição 

Produtos 

selecionados 

Valor     

(US$ FOB) 

Part. 

(%) 
Posição 

Produtos 

selecionados 

Valor (US$ 

FOB) 

Part. 

(%) 

1º 
Pasta quím. 

Madeira 
128,662,532 8,14 1º 

Pasta quím. 

Madeira 
943,490,704 13,46 1º Óleo combustível 1,402,619,570 13,9 

2º 
Óleo 

combustível 
114,901,816 7,27 2º 

Óleo 

combustível 
648,534,881 9,25 2º 

Pasta quím. 

Madeira 
1,226,527,466 12,15 

3º 
Manteiga e óleo 

de cacau 
67,196,098 4,25 3º Soja 644,817,828 9,2 3º Soja 844,609,306 8,37 

4º 
Fio de cobre 

refinado 
65,081,773 4,12 4º 

Catodos de 

cobre refinado 
417,181,847 5,94 4º Automóveis 693,648,844 6,87 

5º Papeis e Cartões 60,586,665 3,83 5º Automóveis 344,347,200 4,91 5º 
Catodos de cobre 

refinado 
631,386,877 6,26 

Importações 

1999 2009 2013 

Posição 
Produtos 

selecionados 

Valor (US$ 

FOB) 

Part. 

(%) 
Posição 

Produtos 

selecionados 

Valor (US$ 

FOB) 

Part. 

(%) 
Posição 

Produtos 

selecionados 

Valor (US$ 

FOB) 

Part. 

(%) 

1º 
Nafta para 

petroquímica 
726,514,163 15,75 1º 

Nafta para 

petroquímica 
575,839,205 25,53 1º 

Nafta para 

petroquímica 
1,552,146,757 17,46 

2º Automóveis 646,778,564 14,67 2º Automóveis 382,341,161 16,95 2º Automóveis 1,307,332,040 14,7 

3º 

Sulfetos de 

minério de 

Cobre 

624,226,848 13,53 3º 

Sulfetos de 

minério de 

Cobre 

264,167,525 11,71 3º 
Sulfetos de 

minério de Cobre 
1,061,836,334 11,94 

4º Cacau 178,461,865 3,87 4º Óleo Dísel 62,547,509 2,77 4º Catodos de cobre 334,075,503 3,76 

5º Óleo bruto 144,009,310 3,12 5º Cacau 60,142,845 2,67 5º Trigo 237,081,385 2,67 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da SECEX/MDIC 
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Tabela A3: Principais produtos Exportados e Importados do Pernambuco 

Exportações 

1999 2009 2013 

Posição 
Produtos 

selecionados 

Valor     

(US$ FOB) 

Part. 

(%) 
Posição 

Produtos 

selecionados 

Valor       

(US$ FOB) 

Part. 

(%) 
Posição 

Produtos 

selecionados 

Valor          

(US$ FOB) 

Part. 

(%) 

1º Açucares  73,699,948 25.95 1º Açucares  320,264,839 38.87 1º 
Plataformas de 

perfuração 
1,154,914,316 57.99 

2º 
Goiaba e 

mangas 
15,310,458 5,39 2º 

Terrefitalato de 

polietileno 
90,215,283 10,95 2º Açucares  226,858,943 11,39 

3º 
Camarões 

congelados 
13,292,826 4,68 3º Uvas 66,379,196 8,96 3º Ácido terrefitalino 100,536,596 5,05 

4º 
Acetato de 

Vilnila 
13,249,946 4,67 4º Mangas 26,550,094 3,22 4º Uva 73,018,411 3,67 

5º Lagosta 11,740,644 4,13 5º 
Acumuladore 

eletr. De chumbo 
24,997,261 3,03 5º 

Terrefitalato de 

polietileno 
50,972,414 2,56 

Importações 

1999 2009 2013 

Posição 
Produtos 

selecionados 

valor     

(US$ FOB) 

Part. 

(%) 
Posição 

Produtos 

selecionados 

Valor       

(US$ FOB) 

Part. 

(%) 
Posição 

Produtos 

selecionados 

Valor          

(US$ FOB) 

Part. 

(%) 

1º Óleo dísel 126,339,904 13,46 1º 
Ácido 

terrefitálico 
317,987,717 16,06 1º Óleo dísel 1,173,917,352 17,2 

2º 
Butanos 

Liquefeitos 
124,751,154 13,29 2º 

Propanos 

liquefeitos 
217,916,047 11,0 2º Propanos liquefeitos 672,016,734 9,85 

3º Propano bruto 60,654,187 6,46 3º Malte 124,995,452 6,31 3º Gasolina 621,439,522 9,11 

4º Trigo 52,160,130 5,56 4º Trigo 108,460,124 5,48 4º Ácido terrefitálico 434,757,712 6,37 

5º Milho 38,392,383 4,09 5º 
Eletrog de 

Energia Eólica 
70,503,496 3,56 5º 

Querosenes de 

aviação 
246,170,126 3,61 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da SECEX/MDIC 

        


