
 

 

 

 

 

DANIEL CAVALCANTE QUEIROZ DE LIMA 

 

 

 

 

 

 

 

REPERCUSSÕES DE CURTO E LONGO PRAZO  

NA INDÚSTRIA DO SUDESTE BRASILEIRO 

 

 

 

 

Monografia apresentada à Faculdade de Economia, 

Administração, Atuária, Contabilidade e Secretariado 

Executivo, como requisito parcial para obtenção do grau de 

Bacharel em Ciências Econômicas. 

 

Orientador: 

Prof. Elano Ferreira Arruda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA 

2015 

 



 

DANIEL CAVALCANTE QUEIROZ DE LIMA 

 

 

 

 

REPERCUSSÕES DE CURTO E LONGO PRAZO  

NA INDÚSTRIA DO SUDESTE BRASILEIRO 

 

 

 

 

 

 

 Esta monografia foi submetida à Coordenação do Curso de Ciências 

Econômicas, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Bacharel em 

Ciências Econômicas, outorgado pela Universidade Federal do Ceará – UFC e encontra-

se à disposição dos interessados na Biblioteca da referida Universidade. 

 A citação de qualquer trecho desta monografia é permitida, desde que feita de 

acordo com as normas de ética científica. 

 Data da aprovação ___/___/___ 

 

 

 

 

 

____________________________ 

Prof. Elano Ferreira Arruda 

Prof. Orientador 

 

____________________________ 

Prof. Glauber Marques Nojosa 

Membro da Banca Examinadora 

 

____________________________ 

Prof. Marcelo de Castro Callado 

Membro da Banca Examinadora 

  

Nota 

 

 

Nota 

 

 

Nota 



 

RESUMO 

 

O estudo analisa as repercussões de curto e de longo prazo da indústria do sudeste 

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 os Estados de 

São Paulo e do Rio de Janeiro apresentam maiores efeitos de espraiamento sobre os 

estados de Minas Gerais e Espírito Santo e que estes também apresentam efeitos 

positivos sobre crescimento industrial daqueles.  Todavia, há indícios de que existem 

maiores efeitos de retardamento, ou de rivalidade, entre as indústrias de São Paulo e Rio 

de Janeiro e de Minas Gerais e Espírito Santo. Assim, mesmo com importantes 

repercussões sobre as demais regiões, o potencial de aglomeração e de efeitos de 

espraiamento da região Sudeste parece ainda não ter sido explorado em toda a sua 

extensão, uma vez que se percebe certa desconexão entre os setores de atuação de 

alguns estados; ou seja, políticas voltadas para a expansão da indústria do Sudeste 

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. 

 

 

 

Palavras-chave: Dinâmica Industrial. Região Sudeste. VEC 

  



 

ABSTRACT 

 

This work analyzes the short and long-term relationships of the industry in the 

northeastern region of Brazil using monthly data from January 1995 to July 2013 and 

vector error correction models (VEC). Long-term elasticities indicate that São Paulo 

and Rio de Janeiro states have major spread effects on the states of Minas Gerais and 

Espirito Santo and they also have positive effects on industrial growth of those states. 

However, there are indications that there are major backwash effect, or rivalry, between 

the industries of São Paulo and Rio de Janeiro and of Minas Gerais and Espirito Santo. 

Thus, even with a major impact on other regions, the potential for spillovers and spread 

effect in the Southeast seems to have not yet been explored in its entire length as it 

perceives certain disconnect between some states operating sectors . Thus, policies 

aimed at the Brazilian Southeast industry expansion should consider the evidence 

presented in this study in order to minimize the backwash effect and enhance the spread 

effects within the region, thus maximize the agglomeration gains and geographic 

location. 
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1 – INTRODUÇÃO 

A análise das disparidades regionais de um país, e, consequentemente, as 

políticas econômicas adequadas para seu tratamento, é um tópico central na discussão 

do desenvolvimento regional. Essas disparidades podem ser melhor compreendidas com 

o entendimento das interdependências entre regiões. O desenvolvimento de uma região, 

por exemplo, em virtude de mudança no nível tecnológico, no clima, na política, entre 

outros, pode se concentrar apenas na região afetada ou ter um efeito em outras regiões 

vizinhas. 

Uma questão importante para a pesquisa e desenvolvimento de políticas públicas 

é entender como interdependências entre regiões levam a convergência ou divergência 

em desenvolvimento econômico entre as mesmas. Myrdal (1963) argumenta que efeitos 

antagônicos coexistem; por um lado há efeitos de espraiamento (spread effect), onde 

atividades econômicas são difundas entre unidades econômicas conectadas, mas 

também há efeitos de retardamento (backwash effect), onde o crescimento de uma 

região impacta negativamente seus vizinhos.  A magnitude e impacto destes efeitos, por 

sua vez, pode estar sujeito a outras variáveis. Williamson (1965) defendia que o efeito 

líquido dessas forças antagônicas dependeria do estágio de desenvolvimento da 

economia em questão.    

Nesse sentido, Tatiwa e Arruda (2011) realizam uma investigação, utilizando-se 

as funções de impulso resposta (FIR) de um modelo VAR restrito para entender a 

dinâmica inter-regional da indústria brasileira num contexto de curto prazo. Os autores 

destacam a importância da análise do setor externo nos modelos regionais e, 

considerando a dinâmica inter-regional, aponta a região Sudeste do Brasil como a 

principal geradora de repercussões no país. 

Posteriormente, e ainda sob a ótica de curto prazo, Arruda e Tatiwa (2014) 

examinam as interdependências intrarregionais das regiões brasileiras e encontram 

evidências, para o Sudeste do Brasil, que parecem indicar que o Estado de São Paulo se 

destaca com as maiores e mais persistentes repercussões. E, ainda, que São Paulo e 

Minas Gerais produzem maiores efeitos de espraiamento, ou impactos positivos, dentro 

da região, enquanto que o Estado do Rio de Janeiro parece produzir maiores efeitos de 
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retardamento, ou efeitos negativos sobre os demais. Os autores não incluíram o Estado 

do Espírito Santo no modelo. 

No entanto, apesar das evidências supramencionadas, a análise dos autores se dá 

apenas no âmbito do curto prazo com as FIR de um VAR restrito. O presente estudo 

pretende contribuir ao promover um exame mais aprofundado dessas relações 

intrarregionais no Sudeste do Brasil ao estimar um vetor de correção de erros (VEC), 

onde se pode examinar, no mesmo sistema, as relações de curto prazo, via FIR e 

decomposição da variância dos erros de previsão, e de longo prazo, onde se pode 

quantificar a magnitude das elasticidades de longo prazo das repercussões 

intrarregionais do Sudeste brasileiro; ou seja, os efeitos supramencionados permanecem 

no longo prazo, ou apenas indicam a existência de uma assimetria no ciclo da atividade 

industrial da região em curto prazo?  

 Para tal, utilizar-se-ão dados do índice de produção industrial, disponibilizados 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para os estados de São Paulo, 

Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, entre janeiro de 1995 e julho de 2013, e 

vetores de correção de erros (VEC). Além disso, serão utilizadas informações da 

Secretaria de Comércio Exterior do Ministério de Desenvolvimento Industria e 

Comércio (SECEX/MDIC) para traçar um perfil das atividades industriais desses 

estados e identificar as suas inter-relações.    

 A principal contribuição do presente estudo está em promover uma investigação 

dinâmica industrial intrarregional do Sudeste Brasileiro que possibilite a quantificação 

do tamanho de suas interdependências/elasticidades de longo prazo, exercício ainda não 

realizado, além de corroborar com evidências anteriores sobre suas relações de curto 

prazo, adicionando a elas os resultados da decomposição de variância do erro de 

previsão. 

Além dessa introdução, o presente estudo possui mais quatro seções. A próxima 

seção se reserva a apresentar aspectos teóricos e as principais evidências empíricas que 

versem sobre desenvolvimento regional e aplicações para as regiões brasileiras. Em 

seguida, apresentam-se os aspectos metodológicos, quais sejam, a descrição e análise do 

banco de dados e da estratégia econométrica. A seção quatro expõe e discute os 

resultados e, por fim, são tecidas as considerações finais do trabalho.  
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2 – REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 – Literatura teórica  

No último século, observou-se uma intensificação das disparidades econômicas 

entre países e regiões. Diante disso, novos modelos e teorias de desenvolvimento 

regional surgiram para explicar essas transformações econômicas e estruturais, do 

espectro global ao regional, em âmbitos como produtividade, renda per capita e capital 

humano. O debate em torno das causas de divergências regionais tem seu início em 

meados da década de 1950, a partir das ideias de Myrdal (1963) e contraponto de 

Williamson (1965). Myrdal diferia da visão econômica prevalente na academia de 

crescimento balanceado, isto é, que as economias cresceriam a mesma taxa. 

Myrdal argumentava que haviam dois efeitos antagônicos que, a partir de sua 

relação, resultaria na dinâmica de crescimento divergente e consequentemente níveis de 

desenvolvimento divergente. Um desses efeitos tem impacto negativo: o efeito de 

retardamento (backwash effect) é consequência do fato de que movimentos e 

transferências de capital e trabalho entre regiões possuem uma tendência natural de se 

concentrarem e se tornarem mais desiguais. Por exemplo, no setor de trabalho, uma 

região que esteja com sua economia aquecida vai atrair migração de trabalhadores de 

outras regiões, podendo causar uma falta de mão de obra em suas regiões de origem. Já 

o efeito de espraiamento (spread effect) age no sentido oposto, onde o desenvolvimento 

de uma região gera efeitos positivos em regiões vizinhas e, em alguns casos, até em 

regiões mais distantes, quando há nela condições mais favoráveis para a produção de 

matéria prima para as industrias dos centros em expansão mais acelerada. O autor 

ressalta, no entanto, que não há, pelo menos a curto prazo, expectativa de equilíbrio 

entre os efeitos e ele acreditava que os efeitos de retardamento predominavam. Mesmo 

quando os efeitos de espraiamento se sobressaiam, o problema da desigualdade entre as 

regiões persiste pois a taxa de crescimento entre as regiões é diferente.  

Williamson (1965), por outro lado, apresenta uma visão diferente argumentando 

que o efeito depende do nível de desenvolvimento do país. O autor argumenta que 

países menos desenvolvidos apresentam maiores desigualdades regionais. Portanto, a 

convergência econômica agiria como uma curva em que, nos momentos iniciais de 

crescimento econômico elas decresceria, atingiria um ponto máximo e, após isso, 

passaria a agir no sentido de diminuir as desigualdades entre as regiões. Logo 
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Williamson conclui que, por meio das forças do mercado, as economias apresentam 

uma tendência convergente ao longo prazo e as eventuais desigualdades regionais 

desapareceriam.  

Com conclusões em sentido oposto, Myrdal e Williamson apresentaram achados 

iniciais que serviram para acalorar a discussão a cerca do desenvolvimento regional e as 

consequentes disparidades desse processo. Logo após, vieram os modelos neoclássicos 

de crescimento regional com o intuito de aprofundar e cobrir tópicos não abordados 

pelos estudos anteriores. Nesse grupo, destacam-                      i      

        i        i                   i       i                 os modelos de 

aglomeração e economias de escala, doravante MAR spillovers; os modelos da Nova 

Geografia Econômica de Krugman (1991), Krugman e Vernables (1990, 1995); e o 

trabalho de Corrado, Martin e Weeks (2005). Além destes trabalhos neoclássicos, há 

outras abordagens para o estudo de disparidades regionais, como por exemplo o 

trabalho de clusters industriais de Porter, a economia geográfica e a complexidade 

econômica. 

Os modelos de aglomeração e economias de escala foram apresentadas por 

Marshall (1890), Arrow (1962) e Romer (1986), doravante MAR spillovers. Marshall 

estabeleceu uma tríade de externalidades que fazem vantajosa a aglomeração em uma 

localidade: i) aglomeração de um mercado de trabalho qualificado, ii) spillovers de 

tecnologia e conhecimento e iii) linkages na cadeia produtiva, através da disponibilidade 

de serviços e insumos especializados. Uma das dificuldades teóricas geradas por essa 

teoria é que há uma certa ―         i        j  ó i ‖ (path dependence) que faz a 

aglomeração estar sujeita a acidentes de história, aumentando imprevisibilidade e 

ocorrência de múltiplos equilíbrios no modelo de crescimento. 

Os modelos da Nova Geografia Econômica apresentados por Krugman (1991) e 

Krugman e Vernables (1990, 1995) tem como objetivo teórico a construção de uma base 

microeconômica que fundamente a organização espacial da produção, indo além dos 

modelos de aglomeração e economias de escala. Esse novo campo é baseado no 

argumento que comércio e especialização dependem mais de retornos crescentes, 

economias de escala e competição imperfeita do que retornos constantes, competição 

perfeita e vantagem comparativa.  
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A teoria de competitividade de Michael Porter (2008) tem como foco de estudo 

não as firmas individuais, mas sim as propriedades de regiões ou de redes de firmas 

localizadas numa região, os chamados clusters industriais. Ele discute clusters em 

termos de suas condições de demanda local, fatores específicos, estratégia e industrias 

relacionadas e argumenta que o aglomeramento geográfico de indústrias é um fator 

decisivo de competividade econômica.  Ao enfatizar a importância de cadeias 

produtivas locais, seu trabalho de certa forma desenvolve o conceito de backward 

linkages de Hirschman (1969), que é quando o investimento em um projeto incentiva o 

i v   i         ― ig çõ            ‖  i    é     i i i  iv           i                 

projeto.  

A teoria de economia geográfica busca explicar diferenças regionais a partir das 

diferenças em instituições e cultura, olham para redes de confiança, cooperação, 

competição e governança.  Esse âmbito acadêmico inclui por exemplo o trabalho de 

Fukuyama (1995) e Acemoglu e Robinson (2012).  Vale ressaltar que mesmo o Myrdal, 

que focava em questões abstratas de teoria pura, acreditava na a importância de contexto 

e instituições (Lundberg 1974). Martin (1999) nota que essa literatura é mais cética 

quanto aos modelos neoclássicos e sua busca por pontos de equilíbrio.  Autores nessa 

tradição acreditam, por exemplo, que importantes oscilações na economia estão mais 

ligadas a mudanças estruturais na organização do capitalismo, processo histórico, além 

do que os fatores endógenos estudados em modelos neoclássicos podem explicar.  

Outras teorias colocam mais ênfase no papel determinante da difusão de 

conhecimento para o progresso. Os trabalhos de Gertler (2003), Autio, Spaienza e 

Almeida (2000) diferenciam entre conhecimentos internos e externos à empresa. Os 

conhecimento internos são aqueles derivados do learning by doing, do capital humano e 

P&D, enquanto os externos são os produto da disseminação de conhecimento pelo 

mercado, como por exemplo, parcerias em P&D com setores externos. É importante 

destacar que grande parte conhecimento é assumido como tácito. Isso significa que co-

localização e limites geográficos são variáveis importantes para explicar o 

desenvolvimento econômico. 
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2.2 – Literatura empírica 

As teorias de Myrdal e Hirschman foram de maior parte descritivas, então 

precisaram ser desenvolvidos modelos empíricos para poder testar suas previsões.  São 

usados diferentes ferramentas e modelos para analisar os dados empíricos sobre 

disparidade regional.  Destacam-se os modelos espaciais e gravitacionais de comércio, 

os modelos de equilíbrio geral computável (MECG) e os modelos macroeconométricos.  

Nestes, incluem-se modelos que utilizam vetores auto-regressivos (VAR), que se 

mostram promissores em estudos de economia regional. 

Os modelos espaciais e gravitacionais foram criados para explicar fluxo 

comercial entre países.  Foi primeiro proposto independentemente por Tinbergen (1962) 

e Poyhonen (1963) e depois foi refinado por Linneman (1966). Krugman (1980) fez uso 

do modelo de Dixit e Stiglitz (1977), que assume competição monopolística e explica a 

presença de retornos crescentes. Krugman então adicionou um elemento de componente 

espacial e modelo gravitacional da física, modelando fluxo bilateral de comércio 

proporcional a renda e inversamente proporcional a distância.     

Há alguns trabalhos que analisam o desenvolvimento das regiões brasileiras por 

meio de modelos gravitacionais de comércio. Porto (2002) usou um modelo 

gravitacional para estudar o impacto do Mercosul nas diferentes regiões brasileiras.  O 

autor encontra que o acordo pode ter aumentado disparidades regionais, já que as 

regiões Sul e Sudeste foram as regiões com impacto mais significativo e positivo. 

Perobelli e Haddad (2006a) utilizam medidas de autocorrelação espacial tanto 

global quanto local no estudo do comércio entre as unidades da Federação de 1985 a 

1997. Os autores identificam diferenças regionais que se mantiveram estáveis no 

período estudado. Observam que clusters formados por valores de comércio alto na 

região Sul e Sudeste e clusters formados por valores abaixo da média no Norte e 

Nordeste 

Perobelli et all (2010) buscam calcular a interdependência de cadeias produtivas 

inter-regionais brasileiras, através de uma matriz interestadual de insumo-produto de  

1996 a 2002. Eles expandem a metodologia de insumo-produto para levar em 

consideração distância. Entre os resultados encontrados, destaca-se que: (i) na Região 

Norte, o Estado do Pará tem base produtiva a base do setor extrativo mineral e apresenta 
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baixa integração espacial, enquanto a Zona Franca de Manaus apresenta bastante 

importância para o Estado de Amazonas; (ii) no Sudeste, o Estado de São Paulo tem 

uma base industrial forte com encadeamento tanto para frente e trás, gerando um círculo 

―vi      ‖      formação de renda em outros setores; (iii) no Sul, identificaram 

resultados interessantes na desconcentração da interdependência produtiva e (v) no 

Centro-Oeste, o setor agrícola apresentou aumento do encadeamento com as regiões 

Norte e Nordeste no período analisado. 

Já entre os modelos de equilíbrio geral computável (MEGC), vale destacar dois 

estudos sobre o desenvolvimento do Brasil.  Perobelli e Haddad (2006b) fazem uso de 

MEGC para estudar fluxo do comércio estadual, olhando tanto para exportações 

internacionais quanto inter-regionais. Concluem que as regiões Norte, maioria do 

Nordeste e Centro-Oeste apresentam estrutura de interações inter-regionais incipientes, 

em contraste com a região Sul, Sudeste e o estado da Bahia. Concluem que um aumento 

de desigualdade regional será provável, beneficiando as regiões Sul e Sudeste que 

possuem maiores encadeamentos.  Já Haddad, Domingues e Perobelli (2002) 

identificam que os benefícios do comércio no Brasil dependem da base exportadora e 

são mais importantes para estados com melhor infraestrutura de comércio.  Como 

consequência, a integração econômica direcionada pelo governo poderia agravar as 

desigualdades regionais do país. 

Os modelos macroeconométricos buscam, numa perspectiva regional, maior 

integração entre a teoria econômica e a abordagem estatística. Esses modelos passaram 

por mudanças expressivas nos últimos 30 anos. Nos anos 1940, foi criado o programa 

de pesquisa Cowles Commission for Research in Economics, onde a comissão avaliava 

modelos compostos por centenas de equações e distinção entre variáveis endógenas e 

exógenas que eram estimadas por mínimos quadrados ordinários, ou pelo método de 

variáveis instrumentais.  Essa metodologia foi criticado por Sims (1980), o que abriu 

espaço para uma nova direção de estudo.  Os modelos macroeconométricos que 

utilizavam de vetores auto-regressivos (VAR) mostraram-se superiores em testes de 

desempenho de previsão. 

Os modelos de Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) são dinâmicos 

na dimensão de tempo e estocásticos na consideração de choques ao qual a economia 

pode ser submetida. Estes modelos surgiram a partir dos trabalhos de Kydland & 
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Prescott (1982) e Long & Plosser (1983) e posteriormente foram aproximados por um 

VAR restrito em diferentes trabalhos, como por exemplo Smets & Wounters (2003) e  

Christiano et al. (2005). 

Uma abordagem com perspectiva global levou Pesaran, Schuermann e Weiner 

(2004) e Pesaran e Smith (2005) a construírem a metodologia VAR global (GVAR), que 

permite modelar a influência da economia externa na economia doméstica assim como a 

influência da doméstica na externa.  

De acordo com Rickman (2010), o uso de modelos macroeconométricos usando 

metodologia VAR, DSGE e VAR Restrito para trabalhos de economia regional tem sido 

subutilizados. Acredita-se então que estes modelos, que foram frutíferos em estudos 

macroeconômicos, podem contribuir com respostas e evidências empíricas para os 

problemas de âmbito regional. 

O trabalho de Kuszczak e Murray (1986) foi pioneiro no uso de vetores auto-

regressivos para analisar interdependências regionais, mostrando como modelos 

macroeconômicos fechados podem oferecer visões distorcidas da eficácia de fatores 

gerando desenvolvimento econômico.  Os autores olharam para o papel do comércio 

exterior, analisando o movimento internacional dos ciclos de negócio nos países do G-7, 

com ênfase nos Estados Unidos e Canadá de 1964 a 1984, e encontraram que o setor 

externo tem influência significativa e estatisticamente robusta. 

Também destaca-se o trabalho de Cromwell (1992), que fez uso de modelos 

VAR para analisar a existência de spillovers entre o Estado da Califórnia e os seus 

vizinhos. Cromwell fez uso de dados trimestrais entre 1947 e 1991 para estudar como 

choques na atividade econômica da Califórnia se espalharam para os seus estados 

vizinhos. O autor encontra, entre outros resultados, que a economia da Califórnia tem 

repercussões importantes em outros estados da região oeste americana, especialmente 

aqueles mais próximos geograficamente. Os maiores efeitos foram encontrados no 

mercado de trabalho e na indústria. 

Já Groenewold (2007) usando modelos VAR e PIB regional para analisar 

spillovers de crescimento em regiões na China, encontra spillovers positivos da região 

Leste às regiões Central e Oeste e nenhum efeito saindo da Região Oeste para as regiões 
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Central ou Leste durante o período de 1953 a 2003. Como províncias Chinesas são áreas 

geográficas vastas, trabalhos subsequentes buscaram construir em cima desse trabalho 

olhando para diferentes escalas geográficas. Os autores Ke e Feser (2010) encontram 

que efeitos de spillover na região Central da China apresenta variância com a escala de 

cidades, com mega-cidades criando mais efeitos de retardamento enquanto cidades 

menores geram mais efeitos de espraiamento. 

 No Brasil, Tatiwa e Arruda (2011), utilizando-se as funções de impulso resposta 

(FIR) de um modelo VAR restrito, examinam a dinâmica inter-regional da indústria 

brasileira dentro de um contexto de curto prazo. Os autores mostram que há uma 

importante interdependência entre as regiões brasileiras em termos de atividade 

industrial e destas com o setor externo, com a região Sudeste destacando-se por 

apresentar as maiores e mais persistentes repercussões. Todavia, ao considerar a região 

Nordeste, observam repercussões negativas desta 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 

num contexto intrarregional, Arruda e Tatiwa (2014) promovem um exercício de modo 

a inferir sobre como se dá 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 repercussões positivas da indústria da 

Bahia e do Ceará; em detrimento de impactos negativos produzidos pela indústria 

pernambucana. Os estados da região Sul apresentaram o maior grau de 

integração/repercussão positiva intrarregional. Na região Sudeste, o Estado de São 

Paulo destacou-se por apresentar os maiores e mais persistentes impactos sobre os 

demais e, ainda, o Estado do Rio de Janeiro parece produzir maiores efeitos de 

retardamento, ou de concorrência, sobre os demais estados da região. 

 O presente estudo se propõe a contribuir nessa linha, examinando de maneira 

mais profunda a dinâmica industrial da região Sudeste do Brasil de modo a inferir sobre 

as suas interdependências industriais de curto e de longo prazo, uma vez que os autores 

acima trataram dessas questões apenas sobre o enfoque de curto prazo.   
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3 – ASPECTOS METODOLÓGICOS 

3.1 – Base de dados 

Para o exame das repercussões de curto e longo prazo da dinâmica industrial 

intrarreginal do Sudeste 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 abaixo 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 Sudeste 

do Brasil sob a ótica das exportações e importações. Inicialmente, analisou-se a 

composição das exportações e importações do Sudeste brasileiro pela definição de fator 

agregado. Nesse conceito, o produto é classificado como básico ou industrializado, 

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 um baixo grau de elaboração. São exemplos 

Quadro 1: Descrição das variáveis utilizadas. 

Variável Descrição 
Fonte dos 

dados 

LN_IPI_SP  

Logaritmo natural do índice de 

produção industrial do Estado de São 

Paulo 

IBGE 

LN_IPI_RJ 

Logaritmo natural do índice de 

produção industrial do Estado do Rio 

de Janeiro 

IBGE 

LN_IPI_MG 

Logaritmo natural do índice de 

produção industrial do Estado de 

Minas Gerais 

IBGE 

 LN_IPI_ES 

Logaritmo natural do índice de 

produção industrial do Estado do 

Espírito Santo 

IBGE 

Fonte: Elaboração Própria 
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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.). A tabela 1 sintetiza essas informações.
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Tabela 1: Evolução da Composição de Exportações e Importações por Fator Agregado nos estados do Sudeste (%) 

Ano 

São Paulo Rio de Janeiro Minas Gerais Espírito Santo 

Exportações Importações Exportações Importações Exportações Importações Exportações Importações 

Básicos Indus. Básicos Indus. Básicos Indus. Básicos Indus. Básicos Indus. Básicos Indus. Básicos Indus. Básicos Indus. 

1999 6.58 93.42 6.88 93.12 1.02 98.98 26.09 73.91 45.53 54.47 12.08 87.92 40.90 59.10 8.86 91.14 

2000 5.34 94.66 6.48 93.52 10.87 89.13 29.87 70.13 42.82 57.18 15.23 84.77 34.67 65.33 10.02 89.98 

2001 5.72 94.28 7.13 92.87 33.71 66.29 26.55 73.45 44.87 55.13 14.13 85.87 35.22 64.78 9.75 90.25 

2002 6.75 93.25 9.56 90.44 48.63 51.37 27.90 72.10 44.93 55.07 18.35 81.65 35.95 64.05 10.35 89.65 

2003 7.31 92.69 11.82 88.18 43.84 56.16 32.81 67.19 39.16 60.84 21.36 78.64 41.29 58.71 11.42 88.58 

2004 9.08 90.92 13.79 86.21 35.08 64.92 44.75 55.25 38.24 61.76 22.20 77.80 45.41 54.59 8.79 91.21 

2005 7.67 92.33 11.92 88.08 48.55 51.45 42.09 57.91 41.81 58.19 24.77 75.23 53.15 46.85 10.22 89.78 

2006 6.24 93.76 14.19 85.81 61.67 38.33 30.10 69.90 42.75 57.25 24.58 75.42 52.41 47.59 9.60 90.40 

2007 7.05 92.95 13.99 86.01 61.48 38.52 31.69 68.31 45.01 54.99 18.75 81.25 51.92 48.08 10.25 89.75 

2008 8.26 91.74 11.80 88.20 70.56 29.44 34.43 65.57 46.37 53.63 21.11 78.89 54.13 45.87 16.57 83.43 

2009 7.15 92.85 9.78 90.22 69.53 30.47 26.40 73.60 55.85 44.15 12.99 87.01 48.52 51.48 14.55 85.45 

2010 7.82 92.18 8.27 91.73 77.02 22.98 25.71 74.29 61.44 38.56 14.40 85.60 67.24 32.76 14.22 85.78 

2011 7.95 92.05 10.27 89.73 69.71 30.29 32.10 67.90 65.31 34.69 13.73 86.27 74.17 25.83 15.85 84.15 

2012 8.44 91.56 8.96 91.04 67.07 32.93 28.91 71.09 60.90 39.10 12.11 87.89 71.06 28.94 11.51 88.49 

2013 9.74 90.26 12.06 87.94 58.10 41.90 21.48 78.52 64.89 35.11 11.45 88.55 69.68 30.32 10.34 89.66 

Média 7.41 92.59 10.46 89.54 50.46 49.54 30.73 69.27 49.32 50.68 17.15 82.85 51.72 48.28 11.49 88.51 

Δ%  . .*  2.62 -0.23 3.74 -0.38 26.96 -5.73 -1.30 0.40 2.36 -2.93 -0.36 0.05 3.55 -4.45 1.03 -0.11 
              ç     ó  i        i                         . * Δ%  . .       -                  i       é i               i i  ç           i                   -2013 

definida por: {[𝑙𝑛(𝑡𝑓) − 𝑙𝑛(𝑡0) ]⁄𝑇}100, em que 𝑡0 e 𝑡𝑓 indicam a     i i  ç                 i  i        i                              iv                .  
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 Em termos gerais, pode-se destacar a participação majoritária dos produtos 

industrializados na composição das importações em todos os estados que representam, em sua 

maioria, insumos industriais. Nas mesmas condições, considerando as exportações, percebe-

se que apenas São Paulo e Minas Gerais apresentaram participações médias maiores para bens 

industrializados. Ao analisar a taxa de crescimento média ao ano dessas participações, 

percebe uma retração na participação de produtos da indústria nas exportações de todos os 

estados, com Rio de Janeiro e Espírito Santo apresentando as maiores quedas, 5.7% a.a e 

4.4% a.a, respectivamente.   

 Em seguida, analisou-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
1
. As informações estão sintetizadas na Tabela 2.  

       O Estado de São Paulo se destacou por apresentar a maior participação média de 

exportações de bens de capital e de equipamentos de transporte e uso industrial, 15.73% e 

11.51%, respectivamente. Esses valores representam principalmente as participações das 

indústrias aeronáuticas e automobilísticas. Suas importações concentraram-se principalmente 

em bens de capital e insumos industriais, 32.16% e 31.10%, respectivamente, representadas 

principalmente por máquinas e equipamentos e combustíveis e derivados.  

 Considerando o Rio de Janeiro, observa-se uma participação majoritária dos 

combustíveis e lubrificantes tanto nas exportações como nas importações, 69.9% e e 30.78%, 

seguida pelos insumos industriais 12.54% das exportações e 23.66% das importações.   

 Por fim, os estados de Minas Gerais e Espírito Santo apresentaram maiores 

participações de insumos industriais em sua composição de exportações, 68.52% e 86.38%, 

respectivamente; e importações, 32.23% e 28.87%, respectivamente.   

 

                                                           
1
 Participação percentual em relação ao total de exportações e importações de cada estado. Utilizou-se a média 

dos anos 2006 a 2013. 



22 

Tabela 2: Participação das Exportações          çõ                                                   i   i  (%) ( é i   00  - 2013)  

    
São Paulo 

Rio de 

Janeiro 

Minas 

Gerais 

Espírito 

Santo 

  EXP IMP EXP IMP EXP IMP EXP IMP 

BENS DE CAPITAL 

Bens de Capital 15.73 32.16 5.99 17.61 1.92 25.24 0.34 24.91 

Equipamentos de Transporte de 

uso industrial  
11.51 0.59 1.56 2.48 1.33 6.02 0.00 5.90 

BENS INTERMEDIÁRIOS 

Alimentos e Bebidas destinadas a 

i      i   
9.90 1.13 0.05 1.60 16.86 1.15 4.82 2.71 

Insumos Industriais 23.98 31.10 12.54 23.66 68.52 32.23 86.38 28.87 

  ç          ó i      

Equipamentos de Transporte  
11.08 10.74 2.27 9.45 2.81 11.66 0.02 4.65 

Bens Diversos 0.22 0.03 0.04 0.32 0.02 0.15 0.00 0.01 

BENS DE CONSUMO 
                    v i  4.21 2.38 1.69 5.43 3.53 9.33 0.03 11.91 

                        v i  17.32 9.65 1.86 8.67 4.88 4.18 2.26 9.95 

COMBUSTÍVEIS         v i        i i        2.62 12.23 69.93 30.78 0.08 10.10 4.62 11.10 

              ç     ó  i        i                         .  
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3.2 – Estratégia econométrica 

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

industrial num contexto intrarregional para o Sudeste 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     , 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 prazo2 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 

                                                           
2
 São cointegradas. 
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cointegração3, 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: 

             ∑            
 
                                                                                     (1) 

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

estados de São Paulo (LN_IPI_SP), Rio de Janeiro (LN_IPI_RJ), Minas Gerais (LN_IPI_MG) 

e Espírito Santo (LN_IPI_ES).  

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 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 

      i         R    i     ―hi ó            g    i    ‖                             z     

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 

                                                           
3
 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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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 prazos 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 do sudeste 

brasileiro, inicialmente procedeu-se a 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 

VARIÁVEL ADF PP KPSS 

LN_IPI_SP 

Nível 
-1.08 

[-2.87] 

-2.15 

[-2.87] 

2.18 

[0.46] 

Primeira 

diferença 

-5.54* 

[-2.87] 

-25.02* 

[-2.87] 

0.07* 

[0.46] 

LN_IPI_RJ 

Nível 
-1.28 

[-2.87] 

-1.85 

[-2.87] 

2.10 

[0.46] 

Primeira 

diferença 

-8.04* 

[-2.87] 

-41.02* 

[-2.87] 

0.12* 

[0.46] 

LN_IPI_MG 

Nível 
-1.20 

[-2.87] 

-2.44 

[-2.87] 

2.08 

[0.46] 

Primeira 

diferença 

-4.80* 

[-2.87] 

-23.86* 

[-2.87] 

0.06* 

[0.46] 

LN_IPI_ES 

Nível 
-0.91 

[-2.87] 

-1.64 

[-2.87] 

2.13 

[0.46] 

Primeira 

diferença 

-5.33* 

[-2.87] 

-21.97* 

[-2.87] 

0.05* 

[0.46] 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados obtidos. 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. 

 

 Os resultados indicam que todas variáveis utilizadas no presente estudo se mostram 

integradas de ordem 1, isto é, I(1). Após essa constatação, procedeu-se a análise dos testes de 

traço e de máximo autovalor para verificar a existência de cointegração entre essas variáveis. 

Os resultados estão 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 indicou 3 como o número ótimo de defasagens do VAR; ou seja, o modelo em 
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discussão será representado como VEC(3). As subseções seguintes apresentam uma síntese 

dos resultados para as dinâmicas de longo e de curto prazos. 

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  0.15 63.49  47.86  0.00 

No máximo 1 0.03 17.83 29.80 0.57 

No máximo 2 0.02 8.34  15.49 0.42 

Nº de vetores de 

cointegração 
Autovalor 

Estatística  

Máximo Autovalor 

Valor crítico 

Máximo Autovalor 
Valor-p 

Nenhum  0.15  45.66  27.58  0.00 

No máximo 1 0.03  9.48  21.13  0.79 

No máximo 2 0.02  6.60  14.26  0.53 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados obtidos. 

 

4.1 – Dinâmica de Curto Prazo 

 As repercussões de curto prazo da atividade industrial da região Sudeste do Brasil 

serão examinadas através da análise das funções de impulso resposta (FIR) e da 

decomposição de variância do erro de previsão. Vale destacar que, com vista a eliminar o 

problema de ordenação de variáveis no VAR, utilizar-se-á a FIR generalizada. 

 A figura 1 apresenta uma síntese dos gráficos das FIR. A primeira coluna de gráficos 

representa as respostas da indústria de SP, RJ, MG e ES a choques na atividade industrial de 

São Paulo; A segunda apresenta resultados semelhantes para impulsos no Rio de Janeiro; A 

coluna seguinte descreve tais repercussões a partir de choques em Minas Gerais e, por fim, a 

última coluna reflete essas evidências para choques no Estado do Espírito Santo.  

 Os gráficos revelam que um choque na atividade industrial do Estado de São Paulo 

repercute de forma positiva sobre todos os demais estados da região, com Minas Gerais 

apresentando a maior resposta inicial. Vale destacar que o Estado do Rio de Janeiro apresenta 

uma resposta negativa entre o sétimo e o décimo-primeiro mês após o choque. Nas mesmas 

condições, se o choque ocorresse no Rio de Janeiro, as repercussões também seriam 

inicialmente positivas para todos os estados. Vale destacar que, apesar de responder de forma 

positiva num primeiro momento, a resposta do Estado de São Paulo se torna negativa após o 
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quinto mês e permanece assim até que o efeito se dissipe. Por fim, choques na dinâmica 

industrial de Minas Gerais e Espirito Santo repercutem positivamente sobre todos os estados 

da região, com o Estado de São Paulo recebendo a maior repercussão em ambos os choques. 

 

Figura 1: Funções de Impulso Resposta Generalizadas 

 
Fonte: Elaboração Própria a partir dos resultados obtidos. 

 

 Em suma, as FIR parecem indicar a existência de efeitos iniciais positivos na interação 

da indústria do Sudeste brasileiro. Entretanto, a partir do quinto mês, os gráficos parecem 

indicar certa rivalidade ou concorrência entre São Paulo e Rio de Janeiro ou, ainda, uma 

assimetria nos ciclos industriais desses estados. As relações de longo prazo discutidas na 

subseção seguinte poderão confirmar se esse efeito permanece no longo prazo. Vale destacar 

que Arruda e Tatiwa (2014) encontram evidências que também apontam para a existência 

desse efeito concorrência, rivalidade ou retardamento, entre São Paulo e Rio de Janeiro. 

 Ainda numa perspectiva de curto prazo, procedeu-se a análise da Decomposição de 

Variância do Erro de Previsão (DV). Em termos gerais, observou-se uma forte interação da 

atividade industrial do Sudeste brasileiro. A tabela 5 apresenta a DV para o Estado de São 
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Paulo e os resultados indicam que, para previsões de 5 períodos a frente, a variância de seu 

erro de previsão é explicada em cerca de 18% pela dinâmica industrial de Minas Gerais e em 

15.4% pela do Espírito Santo e essas participações majoritárias permanecem para previsões 

de 24 períodos a frente com 46.6% e 26%, respectivamente; Ou seja, as oscilações da 

atividade industrial paulista se mostram fortemente relacionadas com os movimentos da 

indústria de Minas Gerais e Espírito Santo.    

Tabela 5: Decomposição de Variância – São Paulo (%)  

LN_IPI_SP 

Períodos LN_IPI_SP LN_IPI_RJ LN_IPI_MG LN_IPI_ES 

5 65.49 1.03 18.06 15.42 

10  42.68 0.93 34.88 21.51 

15 35.37 0.99 40.27 23.37 

24 26.35 1.02 46.64 25.99 

Fonte: Elaboração Própria a partir dos resultados obtidos. 

 Nas mesmas condições, a DV para o Rio de Janeiro (Tabela 6) mostra que, para 

previsões de 5 períodos à frente, 27% e 11.1% de suas variações são explicadas, 

respectivamente, pela produção industrial de São Paulo e Minas Gerais como mostra a tabela 

abaixo. Entretanto, a partir de um horizonte de 10 períodos a frente, a maior participação 

passa a ser de Minas Gerais sendo que, para 24 períodos adiante, a variância do erro de 

previsão da atividade industrial do Rio de Janeiro passa a ser explicada em cerca de 24.21% e 

9.3% por variações em Minas Gerais e São Paulo, respectivamente. Portanto, a dinâmica de 

curto prazo da indústria do Rio de Janeiro parece receber influências maiores da atividade 

industrial de Minas Gerais e de São Paulo.  
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Tabela 6: Decomposição de Variância Rio de Janeiro (%) 

LN_IPI_RJ 

Variáveis LN_IPI_SP LN_IPI_RJ LN_IPI_MG LN_IPI_ES 

5 27.07 56.23 11.10 5.60 

10  17.07 55.44 20.07 7.42 

15 13.12 57.55 21.96 7.37 

24 9.29 58.85 24.21 7.65 

Fonte: Elaboração Própria a partir dos resultados obtidos. 

 
 

 A tabela 7 destaca os resultados da DV para o Estado de Minas Gerais. As evidências 

indicam que, num horizonte de 5 períodos a frente, as oscilações de sua produção industrial 

são explicadas em cerca de 35.45% pela dinâmica industrial de São Paulo e em 7.26% pela do 

Espírito Santo e esses estados permanecem com maiores repercussões para previsões de 24 

períodos a frente com 9.7% e 8.3%, respectivamente; 

Tabela 7: Decomposição de Variância Minas Gerais (%)  

LN_IPI_MG 

Variáveis LN_IPI_SP LN_IPI_RJ LN_IPI_MG LN_IPI_ES 

5 35.45 0.64 56.64 7.26 

10  19.32 0.40 71.77 8.51 

15 14.38 0.32 77.06 8.24 

24 9.75 0.25 81.70 8.30 

Fonte: Elaboração Própria a partir dos resultados obtidos. 
 

 Por fim, a Tabela 8 apresenta a DV para o Estado do Espírito Santo. Os resultados 

estão sintetizados na tabela abaixo. As evidências apontam para uma maior participação da 

atividade industrial de Minas Gerais e de São Paulo, respectivamente, sobre a indústria do 

Espírito Santo. Para previsões de 5 e 24 períodos a frente, a variância de seu erro de previsão 

é explicada em 21.56% e 32.55%, respectivamente, por Minas Gerais e 21.26% e 7.23% pelo 

Estado de São Paulo. Assim, as variações de curto prazo na indústria do Espírito Santo 

parecem estar mais associadas a variações da produção industrial de Minas Gerais e São 

Paulo, respectivamente. 
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Tabela 8: Decomposição de Variância Espírito Santo (%)  

LN_IPI_ES 

Variáveis LN_IPI_SP LN_IPI_RJ LN_IPI_MG LN_IPI_ES 

5 21.26 1.33 21.56 55.85 

10  11.84 0.93 29.13 58.10 

15 9.22 0.81 31.02 58.95 

24 7.23 0.70 32.55 59.52 

Fonte: Elaboração Própria a partir dos resultados obtidos. 
 

 

 Em suma, os resultados de curto prazo fornecidos pelas FIR e pela DV parecem 

indicar que: i) a produção industrial de São Paulo parece estar mais ligada à de Minas Gerais 

e Espírito Santo; ii) a indústria do Estado do Rio de Janeiro se mostra mais afetada por São 

Paulo e Minas Gerais; iii) a dinâmica industrial de Minas Gerais parece mais interligada com 

a dos estados de São Paulo e Espírito Santo; e iv) a produção industrial do Espírito Santo 

recebe maiores repercussões dos estados de Minas Gerais e São Paulo. Assim, pode-se 

concluir que o Estado de São Paulo apresenta as maiores e mais persistentes repercussões 

sobre os demais estados do Sudeste do Brasil, evidências que corroboram os achados de 

Arruda e Tatiwa (2014) e Perobelli et all (2010). 

4.2 – Dinâmica de Longo Prazo 

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

brasileiro serão examinadas a partir do vetor de cointegração estimado. Os resultados estão 

sintetizados na tabela 9. 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. 

 As repercussões de longo prazo indicam que aumentos de 1% na produção industrial 

de Minas Gerais e do Espírito Santo repercutem, respectivamente, em incrementos de 0,5% e 

0,4% na atividade industrial do Estado de São Paulo. Todavia, majorando-se em 1% a 

produção industrial do Rio de Janeiro, tem-se um impacto negativo na indústria de São Paulo 

da ordem 0.29%.   
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Tabela 9: Relações de Longo Prazo   

Variáveis LN_IPI_SP LN_IPI_RJ LN_IPI_MG LN_IPI_ES 

LN_IPI_SP 

 

1.00 

[-] 

0.29 

[2.90] 

-0.52 

[-4.45] 

-0.40 

[-3.96] 

LN_IPI_RJ 

  

3.41 

[7.63] 

1.00 

[-] 

-1.76 

[-2.97] 

-1.37 

[-5.19] 

LN_IPI_MG 

  

-1.94 

[-11.34] 

-0.57 

[-2.87] 

1.00 

[-] 

0.77 

[4.31] 

LN_IPI_ES 

 

-2.50 

[-7.38] 

-0.73 

[-3.67] 

1.29 

[3.15] 

1.00 

[-] 

Fonte: Elaboração Própria a partir dos resultados obtidos. Relações de longo prazo para as variáveis descritas nas 

linhas da tabela. Estatística t entre colchetes.  

  

 Para o Estado do Rio de Janeiro, as repercussões de longo prazo de aumentos de 1% 

na produção industrial de Minas Gerais e Espírito Santo se mostraram positivas e elásticas na 

ordem de 1.76% e 1.37%, respectivamente. Nas mesmas condições, se o incremento for na 

atividade industrial de São Paulo, a produção industrial do Rio de Janeiro é reduzida em 

3.41%. 

 As relações de longo prazo indicam ainda que incrementos de 1% na produção 

industrial dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro apresentam impactos positivos da ordem 

de 1.94% e 0.57%, respectivamente, sobre a indústria de Minas Gerais. Essa repercussão é 

negativa em 0.77% ao majorar-se em 1% a produção industrial do Estado do Espírito Santo. 

 Por fim, aumentos de 1% na produção da indústria dos estados de São Paulo e do Rio 

de Janeiro apresentam repercussões positivas da ordem de 2.5% e 0.73%, respectivamente, 

sobre a atividade industrial do Espírito Santo. Nas mesmas condições, se o aumento for na 

indústria de Minas Gerais, a produção industrial do Espírito Santo é reduzida em 1.29%. 

 Portanto, as evidências de longo prazo confirmam que a indústria do Estado de São 

Paulo apresenta as repercussões mais elásticas sobre as indústrias dos demais estados. Esse 

resultado parece ser ilustrado pela tabela 1, que revela ser este o Estado com maior 

participação de bens industrializados em sua pauta de exportações; e pela tabela 2, que mostra 

que São Paulo possui a maior concentração de bens de capital em sua indústria revelando sua 

atuação em setores de maior valor agregado.  
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 E, ainda, os resultados parecem confirmar a existência de um efeito rivalidade ou 

concorrência entre a indústria dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Esta evidência 

também foi indicada pelas relações de curto prazo desse estudo, além de corroborar com os 

resultados de Arruda e Tatiwa (2014).  

Entretanto, apesar dos indícios de curto prazo desse trabalho apontarem para 

transbordamentos positivos entre as indústrias de Minas Gerais e Espírito Santo, o vetor de 

cointegração mostra que esse efeito se dá apenas no curto prazo, uma vez que este indica 

repercussões negativas entre esses estados no longo prazo; ou seja, as evidências também 

parecem indicar rivalidade entre Minas Gerais e Espírito Santo no longo prazo. De fato, as 

tabelas 1 e 2 mostram que esses estados atuam em setores semelhantes e, portanto, 

concorrentes; ou seja, o aumento na atividade industrial de um deles pode representar uma 

redução da demanda por insumos do outro promovendo, assim, uma retração na atividade 

industrial do vizinho. 
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5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O presente estudo se pautou na análise das repercussões de curto e de longo prazo da 

dinâmica industrial do Sudeste brasileiro com dados entre janeiro de 1995 e julho de 2013 e 

vetores de correção de erros (VEC). 

 Em termos gerais, a dinâmica de curto prazo via Função Impulso Resposta (FIR) 

parece corroborar os achados de Arruda e Tatiwa (2014), quais sejam, que a região Sudeste 

apresenta uma importante integração regional, com o Estado de São Paulo se destacando por 

apresentar as maiores e mais persistentes repercussões e, ainda, que os estados de São Paulo e 

Rio de Janeiro parecem produzir maiores efeitos de concorrência, ou de retardamento, entre 

si.    

 Conclui-se, a partir da decomposição de variância dos erros de previsão, que: o Estado 

de São Paulo se mostra mais interligado às indústrias de Minas Gerais e Espírito Santo; a 

atividade industrial do Espírito Santo recebe maiores influências dos estados de Minas Gerais 

e São Paulo; a produção industrial do Estado do Rio de Janeiro se mostra mais afetada por 

São Paulo e Minas Gerais; a indústria de Minas Gerais parece mais conectada com a dos 

estados de São Paulo e Espírito Santo; por fim, pode-se concluir que, corroborando com 

Arruda e Tatiwa (2014) e Perobelli et all (2010), o Estado de São Paulo parece ser o estado 

propulsor da atividade industrial da região, uma vez que apresentar as maiores influências 

sobre os demais estados do Sudeste do Brasil.  

 Já as elasticidades de longo prazo indicam que: i) aumentos de 1% na produção 

industrial de Minas Gerais e Espírito Santo apresentaram impactos positivos e elásticos na 

ordem de 1.76% e 1.37%, respectivamente, sobre o Rio de Janeiro; já se o aumento for na 

dinâmica industrial paulista, a indústria carioca apresenta uma retração de 3.41%; ii) 

incrementos de 1% na atividade industrial do Espírito Santo e Minas Gerais repercutem, 

respectivamente, em incrementos de 0.4% e 0.5% na industrial de São Paulo; por outro lado, 

se o aumento ocorrer no Rio de Janeiro, tem-se uma repercussão negativa em São Paulo na 

ordem 0.29%; iii) as elasticidades da atividade industrial de Minas Gerais em relação às 

indústrias de São Paulo e Rio de Janeiro se mostraram positivas e elásticas em 1.94% e 

0.57%, respectivamente, esse efeito é negativo em 0.77% ao majorar-se em 1% a produção 

industrial do Estado do Espírito Santo; iv) incrementos de 1% na indústria de São Paulo e do 

Rio de Janeiro apresentam impactos positivos da ordem de 2.5% e 0.73%, respectivamente, 
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sobre a atividade industrial do Espírito Santo; essa repercussão é negativa em 1.29% ao 

majorar-se em 1% a produção industrial do Estado de Minas Gerais. 

 Portanto, as evidências de longo prazo indicam que os estados de Minas Gerais e 

Espírito Santo apresentam maiores efeitos de espraiamento sobre os estados de São Paulo e do 

Rio de Janeiro e que estes também contribuem para o crescimento industrial daqueles. 

Todavia, há indícios de longo prazo que confirmam a existência maiores efeitos de 

retardamento, ou de concorrência, entre as indústrias de São Paulo e Rio de Janeiro, nos 

moldes de Arruda e Tatiwa (2014). E, ainda, que os Estados de Minas Gerais e Espírito Santo 

parecem produzir maiores efeitos rivais entre si. 

 Portanto, apesar do Sudeste brasileiro ser apresentado como a região propulsora de 

maiores repercussões positivas para as demais regiões do país (TATIWA e ARRUDA, 2011), 

as evidências aqui encontradas apontam para a existência de efeitos de retardamento entre São 

Paulo e Rio de Janeiro e entre Minas Gerais e Espírito Santo. Assim, pode-se concluir que, 

mesmo com importantes repercussões sobre as demais regiões, o potencial de aglomeração e 

de efeitos de espraiamento da região Sudeste parece ainda não ter sido explorado em toda a 

sua extensão, uma vez que percebe-se certa desconexão entre os setores de atuação de alguns 

estados; ou seja, políticas voltadas para a expansão da indústria do Sudeste 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.  
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