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Resumo 
 

 

 
Esta tese teve como objetivo verificar, por meio de três ensaios, como as economias de 

aglomeração afetam as decisões de localização das empresas, a mobilidade de trabalhadores e 

os salários nos municípios brasileiros. O primeiro ensaio analisa, com base no nascimento de 

firmas na Indústria de Transformação, como os mecanismos de aglomeração propostos por 

Marshall (1920) atuam como causas subjacentes das economias de localização e urbanização. 

Para tanto, foi realizando um procedimento em duas etapas: i) estimação de modelos de 

regressão para dados de contagem, Poisson e Binomial Negativo, os quais identificaram, para 

cada setor industrial considerado, qual tipo de economia de aglomeração contribui para a 

localização das novas empresas; e ii) utilizando-se os coeficientes obtidos no primeiro estágio, 

verificou-se quais características das indústrias relacionadas aos mecanismos de aglomeração 

de Marshall (1920) podem contribuir para as diferenças de intensidades dessas economias. 

Pelos resultados auferidos, as economias de localização e urbanização podem ser 

consideradas determinantes importantes das decisões de localização das firmas. As economias 

de localização são mais intensas nas indústrias que empregam trabalhadores com habilidades 

específicas do setor, podendo, assim, compartilhar um pooling comum de trabalhadores 

especializados. Da mesma forma, os spillovers de conhecimento atuam de forma a 

impulsionar as economias de localização, proporcionando um ambiente propício à 

transmissão de conhecimentos e novas ideias. Contudo, as economias de localização são 

menos intensas nas indústrias que possuem uma maior dependência por insumos 

manufaturados e dos setores primários e de fornecimento de energia em seus processos 

produtivos. Além disso, tendem a decrescer em indústrias mais intensivas tecnologicamente e 

a se elevar quanto maior o tamanho da empresa em termos de número de trabalhadores. As 

economias de urbanização estão negativamente relacionadas como o pooling do mercado de 

trabalho e os spillovers de conhecimento, indicando que as empresas em setores que utilizam 

trabalhadores com habilidades específicas da indústria e possuem altas proporções de 

trabalhadores qualificados tendem a apresentar baixas economias de urbanização. Por outro 

lado, os efeitos do compartilhamento de insumos (input sharing) e a dependência de insumos 

primários (input sharing setores primários e de energia) sobre as economias de urbanização 

são positivos e estatisticamente significantes, sugerindo a presença de elevadas economias de 

urbanização em indústrias que utilizam insumos manufaturados e dos setores primário e de 

fornecimento de energia mais intensamente. Ademais, as evidências indicam que as 

economias de urbanização são maiores em indústrias intensivas tecnologicamente e com 

menor tamanho, em termos de número de trabalhadores. O segundo ensaio teve como objetivo 

investigar como a densidade espacial do emprego afeta a mobilidade dos trabalhadores 

interfirma no mercado de trabalho brasileiro. Para tanto, foram produzidas evidências por 

meio de modelos Probit com efeitos aleatórios e Probit dinâmico aplicados a um painel de 

dados empregador-empregado que captura as diferenças regionais, além de características 

relacionadas aos trabalhadores e as empresas, construído por meio da RAIS identificada. Os 

resultados apontam que os indivíduos que trabalham em regiões mais densas são mais 

propensos à mobilidade interfirma. Em geral, a densidade do emprego afeta a mobilidade 

interfirma com maior intensidade se os trabalhadores estão na faixa etária entre 18 e 29 anos 

de idade e são mais qualificados. Além disso, os resultados obtidos para os modelos 

dinâmicos por meio dos estimadores de Heckman (1981) e Stewart (2006) apontam que a 

mobilidade interfirma defasada temporalmente é estatisticamente significante, sugerindo que 

a mobilidade interfirma no período t depende potencialmente da mobilidade interfirma no 
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período t-1. Contudo, essa relação é negativa, indicando que os indivíduos que mudaram de 

um emprego para outro no período t-1 são menos propensos a realizar nova mudança no 

período t. Por fim, o propósito do terceiro ensaio é verificar, por meio de equações salariais 

associadas à Economia Urbana e à Nova Geografia Econômica, como se comporta a relação 

entre economias de aglomeração e produtividade. O quadro teórico é fundamentado em 

Fingleton e Longhi (2013), e a estratégia empírica considera os diferentes níveis de agregação 

dos dados, assim como a possível evidência de autocorrelação espacial nos dados regionais, 

por meio da abordagem hierárquica espacial com formulação baseada em Morenoff (2003). 

Os resultados sugerem que os salários individuais tendem a ser maiores quanto a maior 

densidade do emprego e menor a distância ao centro econômico municipal (maior potencial 

de mercado). Além disso, a inclusão das defasagens espaciais dessas variáveis sugere que os 

salários médios podem ser influenciados também pela densidade do emprego e o potencial de 

mercado dos municípios vizinhos.  

 

Palavras-chave: Economias de aglomeração. Densidade do emprego. Produtividade. 
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Abstract 
 

 
This thesis aimed to verify, through three essays, how the economies of agglomeration affect 

the decisions of location of the companies, the mobility of workers and the salaries in the 

Brazilian municipalities. The first essay analyzes, based on the birth of firms in the 

Transformation Industry, how the agglomeration mechanisms proposed by Marshall (1920) 

act as underlying causes of the economies of location and urbanization. We use a two-step 

procedure was performed: i) estimation of regression models for Poisson and Negative 

Binomial counts, which identified, for each industrial sector, which type of agglomeration 

economy contributes to the location of the new companies; and ii) using the coefficients 

obtained in the first stage, it was verified which characteristics of the industries related to the 

mechanisms of agglomeration of Marshall (1920) can contribute to the differences of 

intensities of these economies. Based on the results obtained, economies of location and 

urbanization could be considered as important determinants of firms' localization decisions. 

Localization economies are more intense in industries employing workers with industry-

specific skills, thus being able to share a common pooling of skilled workers. In the same 

way, knowledge spillovers act in a way that boosts the economies of location, providing an 

environment conducive to the transmission of knowledge and new ideas. However, location 

economies are less intense in industries that have a greater dependence on manufactured 

inputs and the primary sectors and on energy supply in their production processes. In addition, 

they tend to decline in more technologically intensive industries and to rise the larger the size 

of the company in terms of the number of workers. Urbanization economies are negatively 

related, such as labor market pooling and knowledge spillovers, indicating that firms in 

sectors that employ workers with industry-specific skills and have high proportions of skilled 

workers tend to have low urbanization economies. On the other hand, the effects of input 

sharing and dependence on primary input and energy sectors on urbanization economies are 

positive and statistically significant, suggesting the presence of high urbanization economies 

in industries that use manufactured inputs and the primary and energy supply sectors more 

intensely. In addition, the evidence indicates that urbanization economies are larger in 

technologically intensive industries and smaller in terms of number of workers. The second 

essay aimed to investigate how the spatial density of employment affects the inter-firm 

mobility of workers in the Brazilian labor market. For this, we produced evidence using 

Probit models with random effects and dynamic Probit applied to an employer-employee data 

panel that captures regional differences, as well as characteristics related to workers and 

companies, built through the identified RAIS. The results indicate that individuals working in 

denser regions are more likely to inter-firm mobility. In general, employment density affects 

inter-firm mobility with greater intensity if workers are in the age group between 18 and 29 

years of age and are more skilled. In addition, the results obtained for the dynamic models 

using the Heckman (1981) and Stewart (2006) estimators indicate that the temporally lagged 

interphase mobility is statistically significant; suggesting that the inter-firm mobility in period 

t depends potentially on the inter-firm mobility in the period t-1. However, this relationship is 

negative, indicating that individuals who have moved from one job to another in period t-1 are 

less likely to make another change in period t. Finally, the purpose of the third essay is to 

verify, through wage equations associated with the Urban Economy and the New Economic 

Geography, how the relation between agglomeration economies and productivity behaves. 

The theoretical framework was based on Fingleton and Longhi (2013), and the empirical 

strategy considers the different levels of aggregation of data, as well as the possible evidence 
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of spatial autocorrelation in the regional data, through the spatial hierarchical approach with 

formulation based on Morenoff (2003). The results suggest that individual wages tend to be 

larger as the higher employment density and the lower the distance to the municipal economic 

center (the greater the market potential). In addition, the inclusion of the spatial lags of these 

variables suggests that the density of employment and the market potential of neighboring 

municipalities may also influence average wages. 

 
Keywords: Agglomeration economies. Density of employment. Productivity. 
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Introdução 

 

 
A relação entre a concentração espacial das atividades econômicas e a produtividade 

pertence às linhas clássicas de pesquisa em Economia Regional. De fato, apesar das 

reconhecidas dificuldades relacionadas à fundamentação econômica para explicar a existência 

de retornos crescentes, essa linha de investigação remonta desde o século XIX, com os 

escritos de Marshall (1920) acerca das economias externas como fatores determinantes da 

aglomeração. Contudo, o interesse por essa temática tem aumentado na década de 1990, a 

partir das contribuições iniciais da Nova Geografia Econômica no sentido de 

microfundamentar os argumentos teóricos anteriormente expostos por Marshall 

(KRUGMAN, 1991a, 1991b; VENABLES, 1996; FUJITA; KRUGMAN; VENABLES, 

2002).  

Nesse campo de pesquisa, aliados aos avanços teóricos, os estudos empíricos têm se 

voltado a investigar a natureza, fontes e escopo das economias de aglomeração 

(ROSENTHAL, STRANGE, 2004), utilizando diversas estratégias para quantificar os seus 

efeitos, tais como: i) a estimação direta da produtividade das empresas por meio de funções de 

produção (HENDERSON, 2003); ii)  o crescimento do emprego nas cidades (GLAESER et 

al., 1992; HENDERSON; KUNCORO; TUNER, 1995; DELGADO; PORTER; STERN, 

2014); iii) o estudo dos salários (GLAESER; MARÉ, 2001; WHEATON; LEWIS, 2002; 

FINGLETON, 2003, 2006; MION, 2004; COMBES; DURATON; OVERMAN, 2005; 

NIEBURHR, 2006; COMBES; DURANTON; GOBILLON, 2008; BRAKMAN; 

GARRETSEN; VAN MARREWIJK, 2009; FALLY; PAILLACAR; TERRA, 2010; 

GLEASER; RESSEGER, 2010; FINGLETON; LONGHI, 2013; GROOT; GROOT; SMIT, 

2014); iv) a análise dos diferenciais de aluguéis (ROBACK, 1982; DEKLE; EATON, 1999); 

v) e o nascimento de novas firmas (ROSENTHAL; STRANGE, 2001, 2003; GLAESER; 

KERR, 2009; ELLISON; GLAESER; KERR, 2010; JOFRE-MONSENY; MARÍN-LÓPES; 

VILADECANS-MARSAL, 2011, 2014). 

A concentração de pessoas e atividades econômicas em determinados espaços 

geográficos, sobretudo nas grandes cidades, é uma característica marcante tanto no âmbito 

internacional como no Brasil. Na década de 1990, por exemplo, as cinco principais regiões 

metropolitanas do Japão, Tokyo, Kanagawa, Aichi, Osaka e Hyogo, concentravam 33% da 

população, 40% do Produto Interno Bruto (PIB) e 31% do emprego industrial. Na Coreia do 

Sul, a região de Seul detinha 45,3% da população e 46,2% do PIB. Na França, a região 
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metropolitana de Paris reunia 18,9% da população e 30% do PIB do país (FUJITA; THISSE, 

2002). Mais recentemente, dados das Nações Unidas (2014) apontam que o percentual da 

população residindo em áreas predominantemente urbanas alcançou 80% na América do 

Norte, América Latina e Caribe e 73% na Europa.  Em 2050, estima-se que cerca de 70% dos 

países apresentem taxas de urbanização superiores a 60%. 

Esse padrão concentrado pode ser explicado tanto pelas atratividades oferecidas pelos 

grandes centros urbanos em termos de oferta de bens e serviços e oportunidades de emprego, 

quanto pela presença de economias de aglomeração decorrentes de externalidades positivas 

proporcionadas pela proximidade geográfica dos agentes econômicos em pontos específicos 

do espaço. Nesse último caso, os ganhos decorrentes das economias de aglomeração se 

materializam por meio da interação entre os agentes econômicos no que se refere à troca de 

informações e conhecimentos, o que pode impulsionar a produtividade de empresas e 

trabalhadores (ROSENTHAL, STRANGE, 2004; COMBES; GOBILLON, 2014). 

No Brasil, essa característica também é acentuada, o que resulta num padrão de 

desenvolvimento diferenciado, marcado por desigualdades regionais em termos de 

distribuição de população, emprego e renda. Sobre esse aspecto, as informações da Relação 

Anual de Informações Sociais (RAIS) 2015 apontam que o Sudeste, reconhecidamente a 

região brasileira com maior dinamismo em termos de atividade econômica, concentra 50% do 

total de empregos e 53% da soma de todos os salários pagos aos trabalhadores formais no 

Brasil. A região também detém 42% da população (Censo Demográfico 2010) e 55% do total 

do PIB do país (PIB municipal 2013). Diante desse cenário, compreender as causas 

subjacentes associadas ao processo aglomerativo é uma questão relevante, principalmente por 

oferecer indicações a respeito da necessidade de propostas estratégicas e instrumentos de 

intervenção que auxiliem a atenuar as disparidades econômicas, possibilitando um padrão de 

desenvolvimento regional mais equânime.  

Contemplando essa agenda de pesquisa, esta tese de doutorado desenvolve três 

ensaios, organizados em capítulos, alicerçados nos fundamentos da Economia Regional e 

Urbana. Especificamente, o estudo das economias de aglomeração nos municípios brasileiros 

é conduzido por meio da utilização de três abordagens: o nascimento de firmas, a mobilidade 

dos trabalhadores e o estudo dos salários. 

O primeiro capítulo aborda a localização de novas empresas na indústria de 

transformação dos municípios brasileiros, no período de 2011 a 2013, em função dos 

mecanismos de aglomeração propostos por Marshall (1920): pooling de mercado de trabalho, 
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relação cliente-fornecedor e spillovers de conhecimento. Para tanto, seguindo a metodologia 

de Jofre-Monseny, Marín-Lópes e Viladecans-Marsal (2014), é realizado um procedimento de 

estimação em dois estágios. Primeiramente, são estimados modelos de regressão para dados 

de contagem, Poisson e Binomial Negativo, que identificam, para cada setor, que tipo de 

economia de aglomeração contribui para a localização das novas empresas. Em seguida, 

utilizando os coeficientes obtidos no primeiro estágio, verificam-se, por meio do Método dos 

Momentos Generalizados (GMM) com controle da endogeneidade, quais características das 

indústrias relacionadas aos mecanimos de aglomeração de Marshall (1920) (pooling do 

mercado de trabalho, relação cliente-fornecedor e spillovers de conhecimento) determinam as 

diferenças de intensidades dessas economias. 

No segundo capítulo analisa-se como a densidade espacial do emprego no mercado de 

trabalho brasileiro afeta a mobilidade dos trabalhadores interfirmas. Para tanto, considera-se 

um painel de dados empregador-empregado que captura as diferenças regionais, além de 

características relacionadas aos trabalhadores e às empresas, para o período de 2003 a 2013. 

Seguindo a metodologia dos estudos de Finney e Kohlhase (2008) e Andersson e Thulin 

(2013), a análise empírica é realizada por meio de modelos de dados em painel balanceados 

de resposta binária, Probit com efeitos aleatórios, com variável dependente mensurada com 

base na escolha do trabalhador entre permanecer no mesmo vínculo empregatício ou mudar de 

empresa. Ademais, é realizada a estimação de versões dinâmicas dos modelos de dados em 

painel não linear, com formulação empírica baseada nos estudos de Heckman (1981) e 

Stewart (2006a, 2006b).  

Por fim, o terceiro capítulo tem como objetivo avaliar, por meio de equações salariais 

associadas à Economia Urbana e à Nova Geografia Econômica e formulação teórica baseada 

em Fingleton e Longhi (2013), como se comporta a relação entre economias de aglomeração e 

produtividade nos municípios brasileiros, no ano de 2013. A metodologia utilizada considera 

os diferentes níveis de agregação dos dados, assim como a possível evidência de 

autocorrelação espacial nos dados regionais, empregando, para tanto, uma abordagem 

hierárquica espacial, com formulação baseada em Morenoff (2003).  
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1 Relações interindustriais e as economias de aglomeração no 

Brasil: uma abordagem a partir do nascimento de firmas 
 

1.1 Introdução 

 

Um dos fatos estilizados na literatura acerca das economias de aglomeração se refere a 

possibilidade das empresas e trabalhadores desfrutarem de externalidades positivas 

provenientes da concentração geográfica das atividades econômicas, predominantemente nos 

grandes centros urbanos, nos quais encontram um ambiente mais diversificado e propenso à 

difusão de conhecimentos (GLAESER; GOTTLIEB, 2009). Nessa linha de investigação, dois 

tipos de economias de aglomeração são considerados: as economias de localização 

(MARSHALL, 1920), as quais são decorrentes dos benefícios gerados pela presença de 

empresas de um mesmo setor em determinadas regiões; e as economias de urbanização 

(JACOBS, 1969), em que os benefícios às empresas são proporcionados pela diversidade 

econômica, especialmente nas grandes cidades (JOFRE-MONSENY; MARÍN-LÓPES; 

VILADECANS-MARSAL, 2014).  

Dentre os metódos usualmente empregados para quantificar os efeitos das economias 

de aglomeração, a estratégia de investigação por meio do nascimento de novas firmas é uma 

abordagem pouco explorada, especialmente pelo fato de que as escolhas de localização das 

empresas envolvem muitos determinantes que muitas vezes são difíceis de mensurar, a 

exemplo do nível tecnológico da empresa e da eficiência dos trabalhadores (COMBES; 

GOBILLON, 2014). A hipótese nesses estudos é que os empresários instalam as suas plantas 

como função de uma análise de maximização de lucros. Nesse caso, se existir evidência de 

economias de aglomeração, estas induzem a ganhos de produtividades, favorecendo a 

concentração de firmas em pontos específicos do espaço (ROSENTHAL; STRANGE, 2004).  

Dumais, Ellison e Glaeser (2002), por exemplo, analisam o processo de concentração 

geográfica das indústrias de manufatura dos Estados Unidos a partir de uma abordagem 

dinâmica, decompondo-o em porções atribuíveis a nascimentos de novas firmas, expansões, 

contrações e do fechamento de empresas. Já Rosenthal e Strange (2003) abordam a natureza 

geográfica e organizacional das economias de aglomerações nos Estados Unidos por meio da 

análise do nascimento de novas firmas e do nível de emprego por elas determinado.  

A despeito da necessidade de se verificar a presença de economias de aglomeração, 
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uma preocupação teórica e empírica mais recente tem sido constatar quais as causas 

determinantes desse fenômeno. Assim, alinhados aos preceitos de Marshall (1920), que 

identifica nas economias externas um dos fatores determinantes para as aglomerações de 

firmas e pessoas, busca-se associar as economias de aglomeração com os fatores que 

influenciam a distribuição geográfica das atividades econômicas: 1) a formação de 

agrupamentos de trabalhadores especializados e a produção de novas ideias (pooling do 

mercado de trabalho); 2) as condições físicas da região, tais como o tipo de clima e solo, a 

disponibilidade e facilidade de acesso aos insumos necessários à produção e aos mercados 

consumidores (compartilhamento de insumos); e 3) a presença de transbordamentos ou 

spillovers de conhecimentos.  

Nessa linha de investigação, a literatura econômica tem documentado estudos que 

englobam aspectos teóricos e empíricos (ROSENTHAL; STRANGE, 2001; GLAESER; 

KERR, 2009; ELLISON; GLAESER; KERR, 2010; JOFRE-MONSENY; MARÍN-LÓPES; 

VILADECANS-MARSAL, 2011, 2014). Na literatura nacional, os trabalhos acerca das 

economias de aglomeração têm abordado predominantemente o estudo do crescimento do 

emprego industrial e dos efeitos sobre os salários, no entanto, existe uma lacuna na 

verificação desses mecanismos através do nascimento de empresas. Do ponto de vista das 

empresas, as análises para o caso brasileiro têm focado no estudo da clusterização e 

localização espacial das indústrias sem, contudo, mensurar a importância das economias de 

aglomeração para esse processo. Alguns exemplos são Garcia (2001), Britto e Albuquerque 

(2002), Rezende, Campolina e Paixão (2012) e Sobrinho e Azzoni (2015).  

Nesse contexto, o presente ensaio aborda a localização de novas empresas na indústria 

de transformação dos municípios brasileiros, no período de 2011 a 2013, em função dos 

mecanismos de aglomeração propostos por Marshall (1920): pooling de mercado de trabalho, 

relação cliente-fornecedor e spillovers de conhecimento. Para tanto, seguindo a metodologia 

de Jofre-Monseny, Marín-Lópes e Viladecans-Marsal (2014), é realizado um procedimento de 

estimação em dois estágios. Primeiramente, são estimados modelos de regressão para dados 

de contagem, Poisson e Binomial Negativo, que identificam, para cada setor, que tipo de 

economia de aglomeração contribui para a localização das novas empresas. Em seguida, 

utilizando os coeficientes obtidos no primeiro estágio, verificam-se, por meio do Método dos 

Momentos Generalizados (GMM) com controle da endogeneidade, quais características das 

indústrias relacionadas aos mecanimos de aglomeração de Marshall (1920) (pooling do 
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mercado de trabalho, relação cliente-fornecedor e spillovers de conhecimento) determinam as 

diferenças de intensidades dessas economias. 

Nesse sentido, o presente estudo avança em relação ao de Jofre-Monseny, Marín-

Lópes e Viladecans-Marsal (2014), o qual apresenta limitações principalmente no tocante a 

metodologia de análise empírica, empregando o método de Mínimos Quadrados Ponderados 

(MQP) para analisar o efeito dos mecanismos de aglomeração de Marshall (1920) sobre as 

economias de aglomeração sem considerar possíveis problemas de endogeneidade. Ademais, 

diferentemente do referido estudo, a análise realizada permite quantificar a importância 

relativa de cada mecanismo de aglomeração de Marshall, considerando-se a sua incidência em 

diferentes escalas geográficas, por meio de recortes amostrais por tamanho populacional. 

 Dessa forma, o presente ensaio contribui para literatura empírica acerca dos 

mecanismos de aglomeração que moldam a geografia das atividades econômicas, utilizando 

uma estratégia ainda não devidamente explorada, especialmente no Brasil: a verificação das 

economias de aglomeração por meio do nascimento de novas firmas. Outro diferencial desse 

estudo é a associação das economias de aglomeração aos fatores que influenciam a 

distribuição geográfica das atividades econômicas à luz dos mecanismos de aglomeração de 

Marshall (1920). Além disso, inicialmente as economias de aglomeração de localização e 

urbanização são mensuradas isoladamente para os distintos setores da Indústria de 

Transformação, permitindo identificar a variabilidade desses efeitos em nível setorial. 

Além desta introdução, o presente estudo encontra-se organizado da seguinte forma. A 

seção 1.2 descreve a estratégia empírica. A seção 1.3 apresenta a base de dados, bem como os 

tratamentos realizados. Na seção 1.4, é demonstrado como foram mensuradas as variáveis 

representativas dos mecanismos de aglomeração. Na seção 1.5 são discutidos os resultados 

empíricos e a seção 1.6 é reservada às considerações finais. 

 

1.2 Estratégia Empírica 

 

A ideia central do presente estudo é explorar a importância relativa de cada um dos 

mecanismos de aglomeração de Marshall (1920), pooling de mercado de trabalho, relação 

cliente-fornecedor e spillovers de conhecimento, analisando a localização de novas empresas 

nos setores que compõem a indústria de transformação no Brasil. Para esse fim, com base na 

metodologia proposta por Jofre-Monseny, Marín-Lópes e Viladecans-Marsal (2014), 



23 

 

inicialmente, investiga-se, para cada indústria, a possível influência das economias de 

aglomeração (localização e urbanização) na explicação do nascimento de novas empresas. 

Posteriormente, com base nos coeficientes obtidos nessas estimativas, analisam-se quais 

mecanismos de aglomeração de Marshall podem explicar as diferenças na intensidade dessas 

economias. 

No entanto, o estudo das economias de aglomeração por meio do nascimento de firmas 

possui vantagens e limitações. Uma das primeiras vantagens se refere ao fato de que, 

geralmente, nesse tipo de análise, os dados sobre o capital (por exemplo, estoque de capital, 

trabalho, equipamentos e terra) não são necessários, cujo acesso é notoriamente difícil. 

Ademais, os novos estabelecimentos não são limitados por decisões anteriores. Assim, a sua 

escolha de localização e de quanto trabalho contratar, com base no ambiente econômico 

vigente, é determinada exogenamente.  

As desvantagens principais são: 1) a possibilidade da ausência de qualquer nascimento 

de empresas em determinados locais, no período de tempo e setores analisados, o que pode 

gerar limitações na escolha dos métodos econométricos; 2) a tendência para que novas firmas 

sejam implantadas em áreas onde já exista certa concentração da atividade industrial. Esses 

fatos, por ocasionar a presença observações censuradas na amostra, limitam a escolha por 

métodos econométricos mais restritivos (ROSENTHAL; STRANGE, 2004; COMBES; 

GOBILLON, 2014).  Rosenthal e Strange (2003), por exemplo, analisam o escopo geográfico 

das economias de aglomeração, mensurando conjuntamente o nascimento de firmas e o nível 

de emprego associado através de modelos Tobit e Probit. Mais recentemente, Jofre-Monseny, 

Marín-Lópes e Viladecans-Marsal (2011, 2014) incluem modelo de contagens como 

regressões de Poisson na análise do nascimento de novas empresas. 

O processo de criação de empresas pode ser formalizado com base na abordagem da 

função de lucro aleatório proposta por Carlton (1983), supondo-se a seguinte função lucro 

esperado linearizada: 

 

𝜋𝑘𝑖𝑐 = 𝛽𝑙𝑜𝑐
𝑖 . 𝑒𝑚𝑝𝑖𝑐 + 𝛽𝑢𝑟𝑏

𝑖 . 𝑒𝑚𝑝−𝑖𝑐 + 𝜒𝑖𝑐
′ 𝛾′ + 휀𝑘𝑖𝑐                                                   (1.1) 

 

em que 𝜋𝑘𝑖𝑐 denota o lucro da firma 𝑘, na indústria 𝑖 e no município 𝑐. O lucro é determinado 

pelas seguintes variáveis: I) economias de localização, as  quais são mensuradas como o 

logaritmo do nível de emprego na indústria 𝑖 do município 𝑐 (𝑒𝑚𝑝𝑖𝑐); II) economias de 
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urbanização, mensuradas como o logaritmo do nível de emprego global no município 𝑐 menos 

o emprego na indústria 𝑖 (𝑒𝑚𝑝−𝑖𝑐); III) 𝜒𝑖𝑐
′  é o vetor com as demais variáveis de controle; IV)  

휀𝑘𝑖𝑐 é o termo de erro aleatório.  

Na prática, não é possível observar 𝜋𝑘𝑖𝑐. No entanto, é possível obter um modelo 

condicional Logit assumindo-se uma distribuição de Weibull para 휀𝑘𝑖𝑐  (DUMAIS; ELLISON; 

GLAESER, 2002). Dessa forma, a probabilidade de que a empresa 𝑘 esteja localizada na 

unidade geográfica 𝑐 tem a seguinte forma Logit condicional: 

 

Pr(𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 𝑘 𝑒𝑠𝑡á 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑚 𝑐) =
𝑒𝑥𝑝(𝛽𝑙𝑜𝑐

𝑖 .𝑒𝑚𝑝𝑖𝑐+𝛽𝑢𝑟𝑏
𝑖 .𝑒𝑚𝑝−𝑖𝑐+𝜒𝑖𝑐

′ 𝛾𝑖)

∑ (𝛽𝑙𝑜𝑐
𝑖 .𝑒𝑚𝑝𝑖𝑐+𝛽𝑢𝑟𝑏

𝑖 .𝑒𝑚𝑝−𝑖𝑐+𝜒𝑖𝑐
′ 𝛾𝑖)𝑐

             (1.2) 

 

No entanto, Guimarães, Figueiredo e Woodward (2003) alertam que a implementação 

da metodologia Logit condicional para modelar as decisões de localização de empresas 

apresenta problemas quando é necessário trabalhar com cenários de escolha complexa com 

um grande número de alternativas espaciais. Neste caso, o modelo Logit condicional pode ser 

estimado independentemente do número de escolhas, tendo por base uma relação de 

equivalência entre a função de verossimilhança do Logit condicional e a regressão de Poisson, 

da seguinte forma: 

 

𝐸(𝑁𝑖𝑐) = 𝑒𝑥𝑝(𝛽𝑙𝑜𝑐
𝑖 . 𝑒𝑚𝑝𝑖𝑐 + 𝛽𝑢𝑟𝑏

𝑖 . 𝑒𝑚𝑝−𝑖𝑐 + 𝜒𝑖𝑐
′ 𝛾′)                                                (1.3) 

 

em que a variável dependente (𝑁𝑖𝑐) é o número de nova firmas na indústria 𝑖 do município 𝑐. 

A distribuição de Poisson é apropriada para situações em que a variável dependente 

possui apenas valores inteiros não negativos, podendo ser utilizada para modelar o número de 

ocorrências de um evento (CAMERON; TRIVEDI, 2009). A distribuição de Poisson para 

uma determinada observação possui a seguinte probabilidade de ocorrência de uma contagem 

𝑦 em um determinado período, área ou região: 

 

𝑃𝑟 [𝑌 = 𝑦] = ℯ−𝜇𝜇𝑦 𝑦! ,              𝑦 = 0, 1, 2, … ,⁄                                                       (1.4) 
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em que 𝜇 é o número esperado de ocorrências ou a taxa média estimada de incidência de um 

determinado fenômeno para uma dada exposição e 𝑦 é um número não negativo, 

representando a quantidade de ocorrências da variável dependente. 

Uma vez que existe apenas um parâmetro na distribuição de Poisson, tem-se uma 

igualdade entre a média e a variância, ou seja,  𝐸(𝑌) = 𝜇 e 𝑉𝑎𝑟(𝑌) = 𝜇1, propriedade 

conhecida como equidispersão da distribuição Poisson.  

Porém, apesar do modelo de Poisson representar uma alternativa para estimação de 

dados de contagem, a suposição restritiva quanto à dispersão dos dados (equidispersão da 

distribuição de Poisson), geralmente não se verifica, uma vez que para os dados de contagem 

a variância tende a exceder a média2. Nesse caso, para este tipo de dado, a variância da 

variável dependente geralmente excede a sua média, uma característica chamada 

sobredispersão, o que pode ser atribuído à presença de heterogeneidade não observada nos 

dados. Assim, desconsiderar a existência de sobredispersão na estimação de um modelo de 

Poisson poderá gerar parâmetros viesados (CAMERON; TIVEDI, 2005). 

Como alternativa para tratar o problema de sobredispersão, tem-se o modelo Binomial 

Negativo3 que incorpora ao modelo de Poisson um componente aleatório (𝛼) , com 

distribuição Gama, tratando o processo de sobredispersão como resultado da heterogeneidade 

não observada (WOOLDRIDGE, 2002). Nesse caso, a função de densidade da distribuição 

binomial negativa será dada por: 

 

ℎ[𝑦|𝜇, 𝛿] =
Γ(𝛼−1 + 𝑦)

Γ(𝛼−1)Γ(𝛼−1 + 𝑦)
(

𝛼−1

𝛼−1 + 𝜇
)

𝛼−1

(
𝜇

𝜇 + 𝛼−1
)

𝑦

 

 

em que 𝛼 = 1 𝛿⁄  e representa o grau de dispersão dos dados e Γ indica uma função Gama 

padrão. O modelo Binomial Negativo é não linear, sendo comumente estimado pelo método 

de Máxima Verossimilhança. 

                                                 
1 A parametrização média padrão é 𝜇 = exp (𝑥′𝛽) para garantir que 𝜇 > 0. Isso implica que, com base na 

propriedade de equidispersão da distribuição Poisson, o modelo é intrinsecamente heteroscedástico CAMERON; 

TRIVEDI, 2009).  
2 A sobredispersão tem consequências qualitativamente semelhantes à falha da propriedade de 

homocedasticidade no modelo de regressão linear (CAMERON; TRIVEDI, 2005). 
3 Quando, além da sobredispersão, a variável dependente apresentar excesso de zeros o modelo indicado é o 

Binomial Negativo Inflado de Zeros. 

(1.5) 
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Assim, optou-se por estimar a possível influência das economias de aglomeração na 

explicação do nascimento de novas empresas utilizando-se os modelos de Poisson e Binomial 

Negativo. Dessa forma é possível verificar a sensibilidade dos resultados considerando-se 

modelos de contagem distintos.  

Para avaliar o grau de ajuste do modelo de regressão de Poisson foi realizado o teste 

qui-quadrado “Goodness-of-fit” (CAMERON; TRIVEDI, 2009). Quando o referido teste não 

é estatisticamente significativo é possível concluir que o modelo tem um bom ajuste à 

distribuição de Poisson, caso contrário, haverá fortes indícios de que possa existir um 

problema de dispersão nos dados, sendo mais aconselhável a utilização do modelo binomial 

negativo. Ademais, conforme afirmado anteriormente, a segunda etapa da pesquisa tem por 

objetivo identificar quais características da indústria podem explicar os diferenciais 

interindustrias na importância das economias de localização e urbanização, tendo por base a 

teoria de aglomeração de Marshall. Para tanto, a equação estimada será: 

 

�̂�𝐿𝑜𝑐 𝑜𝑢 𝑈𝑟𝑏 = 𝛼 + 𝛽𝑖𝑋𝑖 + 𝜑𝑖𝛾𝑖 + 휀𝑖                                                                           (1.6) 

 

em que 𝑋𝑖 é um vetor de variáveis explicativas que mensuram os fatores de aglomeração de 

Marshall, ou seja, pooling do mercado de trabalho, spillovers de conhecimento e 

compartilhamento de insumo, respectivamente; 𝛾𝑖 é um conjunto de variáveis de controle; e 휀𝑖 

um termo de erro aleatório. Essa equação será estimada para duas variáveis dependentes 

distintas: os coeficientes das economias de localização (�̂�𝑙𝑜𝑐
𝑖 ) e urbanização (�̂�𝑢𝑟𝑏

𝑖 ) obtidos a 

partir da estimação da Equação (1.3). 

Porém, como destaca Combes e Gobillon (2014), praticamente todas as variáveis 

locais que explicam as escolhas de localização das firmas podem ser consideradas endógenas, 

o que ainda é pouco explorado nas pesquisas empíricas acerca dessa temática.  Em Ellison, 

Glaeser e Kerr (2010), por exemplo, são construídas variáveis instrumentais representativas 

das medidas de relações interindustriais com base em dados do Reino Unido, as quais são 

utilizadas para instrumentalizar as suas correspondentes para os Estados Unidos.  No entanto, 

os autores admitem que esses instrumentos só vão mitigar o viés de simultaneidade se houver 

semelhanças na maneira em que os mecanismos de aglomeração impulsionam a localização 

de indústrias no Reino Unido e nos Estados Unidos, o que é pouco provável.  

Nesse contexto, para estimação desses parâmetros foi utilizado o Método dos 

Momentos Generalizados (GMM) para a correção de possíveis problemas de endogeneidade 
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entre os coeficientes obtidos para as economias de localização e urbanização, variáveis 

dependentes do modelo, e os mecanismos de aglomeração de Marshall, variáveis explicativas.  

Como instrumentos para os mecanismos de aglomeração de Marshall foram utilizados os 

valores defasados em um e dois períodos (𝑡 − 1, 𝑡 − 2) dessas variáveis explicativas. Como 

destaca Wooldridge (2002), além de ser utilizado para correção da endogeneidade, o GMM 

pertence a uma classe de estimadores que incorporam os principais métodos de estimação 

generalizados dos parâmetros de modelos lineares e não lineares, superando problemas de 

autocorrelação, heterocedasticidade e multicolinearidade.  

A despeito das vantagens mencionadas acerca do GMM, é importante ressaltar que a 

eficiência do mesmo está sujeita ao seguinte conjunto de restrições: I) as variáveis 

instrumentais incluídas devem ser correlacionadas com as variáveis endógenas; e II) as 

variáveis instrumentais devem ser ortogonais ao termo de erro aleatório. Nesse contexto, para 

verificar a validade das variáveis instrumentais foram utilizados o teste de endogeneidade 

através da estatística C, ou estatística “diferença-em-Sargan” e o teste robusto de Hansen 

(1982) (CAMERON; TRIVEDI, 2009). 

  

1.3 Base de dados e descrição das variáveis 

 

O banco de dados utilizado foi construído a partir de dados secundários extraídos da 

Relação Anual de Informações Sociais identificada (RAIS identificada), disponibilizada pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), para os anos de 2011, 2012 e 2013. A RAIS 

identificada possibilita acompanhar a empresa ao longo dos anos por meio do seu Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), além de possuir informações importantes para 

elaboração do presente estudo, tais como data de abertura e de encerramento de atividade das 

empresas, localização, estoque de emprego e setor de atividade.  

Alguns recortes amostrais foram realizados. Inicialmente, retiraram-se da amostra as 

empresas com mais de uma filial, eliminando-se, dessa forma, a contabilização de 

nascimentos decorrentes da expansão de empresas já existente. Também excluíram as 

empresas que possuíam vínculos empregatícios estatutários, excluindo da análise a empresa 

pública. Assim, foram mantidas na amostra apenas as empresas criadas que exerceram 

atividade no ano de referência.  
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Uma vez que a segunda etapa da análise envolve a construção de variáveis 

representativas dos mecanismos de aglomeração e, entre elas, o compartilhamento de 

insumos, foi necessário realizar um procedimento de compatibilização entre os setores 

industriais da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) e as atividades da 

Matriz de Insumo-Produto, conforme correspondência entre os Grupos CNAE 2.0 e 

Atividades disponibilizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Esse 

procedimento de compatibilização resultou num total de 30 setores industriais, conforme 

Tabela A1, em apêndice. 

Para estimação dos parâmetros indicativos das economias de localização e 

urbanização, a variável dependente é definida como o número de firmas criadas nos anos de 

2011, 2012 e 2013, por setor e localização. Os dados coletados junto a RAIS são da Indústria 

de Transformação em nível de Grupo, ou seja, código de três dígitos, conforme a CNAE 2.0. 

Para evitar simultaneidade, as variáveis explicativas são mensuradas utilizando-se dados para 

o ano de 2010. Além disso, todas estas são expressas em logaritmo. 

Conforme demonstrado na Equação 1.3, o vetor de variáveis explicativas é composto 

por três dimensões: 1) economias de localização, as quais são mensuradas como o logaritmo 

do nível de emprego na indústria 𝑖 do município 𝑐; 2) economias de urbanização, mensuradas 

como o logaritmo do nível de emprego global no município 𝑐 menos o emprego na indústria 𝑖; 

e 3) conjunto de variáveis de controle para as características geográficas ou de localização.  

As variáveis de controle incluem o logaritmo da área do município e dummies 

regionais (Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste). Para alguns pares de indústria e 

municípios o número de emprego é zero, o que inviabiliza a transformação das variáveis em 

logaritmo. Para contornar esse problema, adotou-se a metodologia proposta por Crépon e 

Duguet (1997), em que é criada uma variável dummy com valor 1 se o emprego é zero em 

determinado par de indústrias e município e 0, caso contrário. A variável dummy é então 

somada ao nível e emprego e, posteriormente, essa soma é transformada em logaritmo. Nas 

estimativas, a variável dummy criada é incluída como um regressor. 

A Equação 1.3 é estimada separadamente para os 30 setores industriais analisados. 

Dessa forma, obtém-se estimativas dos coeficientes das economias de localização (�̂�𝑙𝑜𝑐
𝑖 ) e 

urbanização (�̂�𝑢𝑟𝑏
𝑖 )  para cada setor.  Após estimar a influência das economias de localização 

e urbanização sobre a localização de novas empresas, a próxima etapa é verificar como 
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algumas características industriais afetam os padrões das economias de localização e 

urbanização no espaço geográfico das novas empresas.  

Para esse fim, as estimativas dos coeficientes das economias de localização (�̂�𝑙𝑜𝑐
𝑖 ) e 

urbanização (�̂�𝑢𝑟𝑏
𝑖 ) são regredidas sobre as variáveis que mensuram as características da 

indústria. Especificamente, testa-se a hipótese de que as indústrias cuja incidência de 

economias de localização e /ou urbanização é elevada são as que: 1) possuem trabalhadores 

com habilidades específicas da indústria (pooling de mercado de trabalho); 2) são intensivas 

no uso de insumos manufaturados (compartilhamento de insumos); 3) são intensivas no uso 

de conhecimento (spillovers de conhecimento). Dessa forma é possível avaliar quais dessas 

três características da indústria são mais relevantes para explicar por que as empresas 

preferem se localizar onde há uma presença maior de empresas de um mesmo setor 

(economias de localização) ou em ambientes setoriais mais diversificados (economias de 

urbanização) (JOFRE-MONSENY; MARÍN-LÓPES; VILADECANS-MARSAL, 2014).  

 

1.4 Mensuração dos mecanismos de aglomeração 

 

As variáveis representativas da característica da indústria descrevem os mecanismos 

de aglomeração de Marshall, sendo calculadas da seguinte forma: 

 

Pooling do mercado de trabalho (𝑝𝑜𝑜𝑙𝑖𝑛𝑔): Variável representativa das vantagens 

que as firmas e trabalhadores obtêm em se localizar em um mercado concentrado. Dessa 

forma, se o pooling do mercado de trabalho é uma teoria de aglomeração relevante, os 

incentivos gerados para que empresas e trabalhadores de um mesmo setor localizem-se 

próximos uns dos outros no espaço, dada a existência de trabalhadores com competências 

específicas do setor, serão mais fortes (ROSENTHAL; STRANGE, 2001). 

De forma similar a Bacolo, Blum e Strange (2010), Ellison, Glaeser e Kerr (2010), 

Jofre-Monseny, Marín-Lópes e Viladecans-Marsal (2014), a variável Proxy para o pooling do 

mercado de trabalho foi calculada utilizando-se a ocupação dos trabalhadores para representar 

as suas habilidades. Para tanto, foi utilizada a Classificação Brasileira de Ocupações de 2002 

(CBO 2002) do IBGE, em nível de subgrupos, com 192 ocupações, disponibilizada nos 

registros estatísticos da RAIS considerando a sua distribuição por estoque de emprego. 

Segundo o IBGE, a CBO descreve e ordena as ocupações dentro de uma estrutura 
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hierarquizada, permitindo a agregação de informações acerca da força de trabalho, com base 

nas suas características ocupacionais, tais como funções, tarefas e obrigações, assim como ao 

conteúdo do trabalho, ou seja, conhecimentos, habilidades, atributos pessoais, entre outros. 

Portanto, o objetivo é criar uma proxy que mensure o quanto específico são os 

trabalhadores de cada setor em termos de habilidades. Isso foi realizado calculando-se uma 

medida de dissimilaridade ocupacional entre essa indústria e o resto da economia, o índice de 

dissimilaridade de Duncan e Duncan (1955), o qual compara a estrutura ocupacional de cada 

indústria com o resto da economia, da seguinte forma: 

 

𝑃𝑜𝑜𝑙𝑖𝑛𝑔𝑖𝑐 =
1

2
∑ |

𝐿𝑜𝑖

𝐿𝑖
−

𝐿𝑜−𝑖

𝐿 −𝑖
|

𝑜

 

 

em que 𝑜 é o índice de ocupação; 𝐿𝑜𝑖 representa o número de trabalhadores na ocupação 𝑜 da 

indústria 𝑖; 𝐿𝑖 o número de trabalhadores na indústria 𝑖, 𝐿𝑜−𝑖 o número de trabalhadores na 

ocupação 𝑜 menos o emprego total da indústria 𝑖 e 𝐿 −𝑖 o emprego total da economia menos o 

emprego na indústria  𝑖. Essa variável assume valores entre 0 e 1 e pode ser interpretado como 

a proporção de trabalhadores da indústria 𝑖 que precisa mudar de ocupação para simular a 

estrutura ocupacional da economia. Dessa forma, quanto mais diferenciada for a estrutura 

ocupacional, valores mais próximos de um, mais específica será a indústria em termos de 

competências dos trabalhadores (JOFRE-MONSENY; MARÍN-LÓPES; VILADECANS-

MARSAL, 2014). 

 

Spillovers de conhecimento (𝑠𝑝𝑖𝑙𝑙𝑜𝑣𝑒𝑟𝑠): referem-se à facilidade com que empresas 

e trabalhadores localizados nas proximidades estabelecem relações informais entre si, 

propriciando a troca de conhecimento e ideias relevantes para o melhoramento de produtos e 

processos da indústria (MARSHALL, 1920). No presente estudo, parte-se da hipótese de que 

os spillovers de conhecimento são mais importantes nas indústria intensivas em 

conhecimento, ou seja, com maiores necessidades de capital humano (JOFRE-MONSENY; 

MARÍN-LÓPES; VILADECANS-MARSAL, 2014).  

Para testar esse mecanismo de aglomeração, outras duas linha de investigação 

complementares podem ser encontradas: i) o relacionamento entre o crescimento da cidade e a 

inovação (DURATON; PUGA, 2001; JAFFE; TRAJTENBERG; HENDERSON, 1993; 

CARLINO; CHATTERJEE; HUNT, 2007); ii) o crescimento e as habilidades nas cidades 

(1.7) 
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(GLAESER; RESSENGER, 2010). No entanto, essas estratégias são de difícil mensuração, 

especialmente no que diz respeito ao cálculo de variáveis representativas das inovações e 

habilidades. Dessa forma, a variável spillovers de conhecimento é mesurada como a 

participação dos trabalhadores da indútria que possuem em diploma universitário. A variável 

foi construida com base na distribuição de trabalhadores, por nível de instrução, 

disponibilizada na RAIS, sendo mensurada da seguinte forma: 

 

𝑠𝑝𝑖𝑙𝑙𝑜𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑐 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠𝑖

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠𝑖
 

 

A hipótese de que as indústrias de um mesmo setor se co-localizam para desfrutar dos 

benefícios dos spillovers de conhecimento é consistente com a ideia de que os efeitos de 

localização são mais importantes nas indústrias com proporções elevadas de trabalhadores 

qualificados. Da mesma forma, elevados níveis de economia de urbanização em indústrias de 

conhecimento intensivo sugerem que as empresas se co-localizam em grandes aréas urbanas a 

fim de se beneficiar de alguma forma do conhecimento tácito dos trabalhadores (JOFRE-

MONSENY; MARÍN-LÓPES; VILADECANS-MARSAL, 2014).  

 

Compartilhamento de insumos (𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔): referem-se às vantagens que a 

concentração de empresas gera no que diz respeito ao compartilhamento de uma base maior 

de fornecedores e, ao mesmo tempo, de clientes. De acordo com essa premissa, as empresas 

serão mais eficientes quando localizadas nas proximidades dos fornecedores de insumos, uma 

vez que poderão minimizar seus custos de transporte. Ademais, quanto maior a dependência 

de insumos maior será o estímulo para que essas empresas se localizem em áreas 

aglomeradas. Para quantificar essa variável foi utilizado o Sistema de Matrizes de Insumo-

Produto para o Brasil, ano base 2010, com 68 setores ou atividades e 128 produtos.  

Essa matriz foi construída com base nas Contas Nacionais publicadas pelo IBGE, 

segundo a metodologia apresentada em Guilhoto e Sesso Filho (2005, 2010). Conforme 

afirmado anteriormente, foi necessário realizar um procedimento de compatibilização entre os 

setores industriais da CNAE e as atividades da Matriz de Insumo-Produto, segundo 

correspondência entre os Grupos CNAE 2.0 do IBGE. Ademais, destaca-se que essa matriz 

foi escolhida por apresentar dados mais atualizados e compatíveis com o período abordado 

nesse estudo. 

(1.8) 
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A variável que mensura a importância relativa dos insumos manufaturados para a 

indústria foi construída como em Rosenthal e Strange (2001) e Jofre-Monseny, Marín-Lópes 

e Viladecans-Marsal (2014), dividindo os insumos manufaturados comprados pelo total de 

vendas de cada setor industrial analisado: 

 

 

𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔𝑖𝑐 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡𝑠𝑖

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠𝑖
 

 

Dessa forma, se as indústrias com evidências de economia de localização utilizam 

intensivamente insumos manufaturados, é possível afirmar que um dos motivos para que estas 

se localizem em ambientes econômicos especializados é a maior facilidade de compartilhar 

fornecedores de insumos. Por outro lado, se as indústrias com elevadas economias de 

urbanização tendem a utilizar intensivamente insumos manufaturados, o compartilhamento de 

insumos seria uma razão para que estas se localizarem nas grandes cidades (JOFRE-

MONSENY, MARÍN-LÓPES; VILADECANS-MARSAL, 2014). 

Além das variáveis representativas dos mecanismos de aglomeração de Marshall, foi 

utilizada como variável de controle o que é documentado como as vantagens naturais (natural 

advantage) que afetam a localização das atividades econômicas, tais como a abundância de 

recursos naturais e custo da energia (ELLISON; GLAESER, 1999). A intuição é que se 

determinada localidade pode proporcionar facilidades relacionadas à oferta de recursos 

naturais e energia, a localização das indústrias que utilizam mais intensivamente esses fatores 

de produção também tenderá a ser geograficamente concentrada.  

Utilizando-se novamente o Sistema de Matrizes de Insumo-Produto para o Brasil, ano 

base 2010, define-se a variável Natural Advantage como a soma dos insumos comprados dos 

setores de Energia e Primário, dividido pelo total de vendas de cada setor industrial analisado. 

Para o cálculo dessa variável, consideraram-se como primários os seguintes setores da Matriz 

de Insumo-Produto: Agricultura, inclusive o apoio à agricultura e a pós-colheita; Pecuária, 

inclusive o apoio à pecuária; Produção florestal; pesca e aquicultura; Extração de carvão 

mineral e de minerais não metálicos; Extração de petróleo e gás, inclusive as atividades de 

apoio; Extração de minério de ferro, inclusive beneficiamentos e a aglomeração; e Extração 

de minerais metálicos não ferrosos, inclusive beneficiamentos. Como fornecedor de energia 

foi considerado o setor de Energia elétrica, gás natural e outras utilidades. 

(1.9) 
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Também foi empregado um conjunto de variáveis binárias características da 

localidade, as grandes regiões, e do setor, tamanho do estabelecimento e intensidade 

tecnológica. A variável de intensidade tecnológica foi calculada conforme a classificação da 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), a qual agrupa os 

setores da indústria de transformação de acordo com sua intensidade tecnológica: alta, média-

alta, média-baixa e baixa. Assim, a variável assume os valores 0, 1, 2 e 3 se a indústria possui 

intensidade tecnológica baixa, média-baixa, média-alta e alta, respectivamente. A Tabela A.2 

em apêndice contém a classificação por intensidade tecnológica dos setores em estudo. 

 

1.5 Resultados 

 

1.5.1 Análise descritiva da amostra 

 

A amostra utilizada é formada por um total de 106.395 firmas (nascimentos) entre os 

anos de 2011 e 2013, distribuídos setorialmente conforme a Tabela 1.1. A Tabela 1.1 

apresenta o número máximo de empresas criadas em cada setor, considerando-se a sua 

localização geográfica, assim como o percentual de municípios com zero nascimentos. Nas 

indústrias de Fabricação de biocombustíveis e Refino de petróleo e coquerias, por exemplo, 

não foram criadas novas empresas em cerca de 99% dos municípios brasileiros, durante o 

período em estudo. 

Os dados também permitem observar a predominância na criação de novas empresas 

nos setores de Confecção de artefatos do vestuário e acessórios (23.466), Manutenção, 

reparação e instalação de máquinas e equipamentos (12.862), Fabricação de produtos de 

metal, exceto máquinas e equipamentos (12.676), Fabricação de móveis e de produtos de 

indústrias diversas (11.695) e Outros produtos alimentares (10.447), respectivamente.  

Por outro lado, Refino de petróleo e coquerias (32), Fabricação de produtos do fumo 

(44), Fabricação de biocombustíveis (47), Fabricação e refino de açúcar (54) e Fabricação de 

produtos farmoquímicos e farmacêuticos (79), foram os setores que apresentaram o menor 

número de nascimento de firmas. Ressalta-se a concentração geográfica verificada na criação 

de novas empresas. O município de São Paulo, por exemplo, detém o maior número de 

nascimentos em praticamente todos os setores.  
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Tabela 1. 1 – Brasil:  Empresas criadas na Indústria de Transformação. 2011-2013 

Setores 
Novas 

Firmas 

Novas 

Firmas 

(%) 

Máximo 

Municípios 

com zero 

nascimentos 

(%) 

1. Abate e produtos de carne, inclusive os produtos 

do laticínio e da pesca 2.092 1,97 38 (Brasília-DF) 78,53 

2. Fabricação e refino de açúcar 54 0,05 4 (Catanduva-SP) 99,16 

3. Outros produtos alimentares 10.447 9,82 355 (São Paulo-SP) 52,45 

4. Fabricação de bebidas 422 0,40 33 (Brasília -DF) 94,47 

5. Fabricação de produtos do fumo 44 0,04 8 (Santa Cruz do Sul-RS) 99,46 

6. Fabricação de produtos têxteis 3.376 3,17 265 (São Paulo-SP) 83,23 

7. Confecção de artefatos do vestuário e acessórios 23.466 22,06 3933 (São Paulo-SP) 58,62 

8. Fabricação de calçados e de artefatos de couro 4.114 3,87 547 (Franca-SP) 87,40 

9. Fabricação de produtos da madeira 3.473 3,26 64 (São Paulo-SP) 74,52 

10. Fabricação de celulose, papel e produtos de 

papel 898 0,84 100 (São Paulo-SP) 92,15 

11. Impressão e reprodução de gravações 4.776 4,49 853 (São Paulo-SP) 79,89 

12. Refino de petróleo e coquerias 32 0,03 

2 (Cascavel-PR, 

Fortaleza-CE, Diadema-

SP e Araucária-PR) 99,46 

13. Fabricação de biocombustíveis 47 0,04 3 (Jataí-GO) 99,26 

14. Fabricação de químicos orgânicos e 

inorgânicos, resinas e elastômeros 339 0,32 15 (São Paulo-SP) 95,99 

15. Fabricação de defensivos, desinfetantes, tintas e 

químicos diversos 513 0,48 18 (São Paulo-SP) 94,25 

16. Fabricação de produtos de limpeza, 

cosméticos/perfumaria e higiene pessoal 553 0,52 51 (São Paulo-SP) 93,84 

17. Fabricação de produtos farmoquímicos e 

farmacêuticos 79 0,07 10 (São Paulo-SP) 98,94 

18.Fabricação de produtos de borracha e de 

material plástico 2.228 2,09 192 (São Paulo-SP) 86,34 

19. Fabricação de produtos de minerais não 

metálicos 6.801 6,39 

125 (Cachoeiro de 

Itapemirim-ES) 60,93 

20. Produção de ferro-gusa/ferroligas, siderurgia e 

tubos de aço sem costura 148 0,14 17 (São Paulo-SP) 97,97 

21. Metalurgia de metais não ferrosos e a fundição 

de metais 376 0,35 26 (São Paulo-SP) 95,87 

22. Fabricação de produtos de metal, exceto 

máquinas e equipamentos 12.676 11,91 556 (São Paulo-SP) 57,25 

23. Fabricação de equipamentos de informática, 

produtos eletrônicos e ópticos 628 0,59 77 (São Paulo-SP) 95,90 

24. Fabricação de máquinas e equipamentos 

elétricos 679 0,64 98 (São Paulo-SP) 94,90 

25.Fabricação de máquinas e equipamentos 

mecânicos 2.172 2,04 142 (São Paulo-SP) 87,78 

26. Fabricação de automóveis, caminhões e ônibus, 

exceto peças 399 0,38 20 (Goiânia-GO) 95,42 

27. Fabricação de peças e acessórios para veículos 

automotores 736 0,69 80 (São Paulo-SP) 93,84 

28. Fabricação de outros equipamentos de 

transporte, exceto veículos automotores 270 0,25 25 (Manaus-AM) 96,86 

29. Fabricação de móveis e de produtos de 

indústrias diversas 11.695 10,99 635 (São Paulo-SP) 61,11 

30. Manutenção, reparação e instalação de 

máquinas e equipamentos 12.862 12,09 1463 (São Paulo-SP) 69,79 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da RAIS.  
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A Tabela 1.2 apresenta as estatísticas descritivas das variáveis utilizadas na 

mensuração do papel dos mecanismos de aglomeração na explicação das fontes das 

economias de localização e urbanização. Os dados apontam que o maior percentual de 

empresas criadas está localizado nas regiões Sudeste e Sul, 45,25% e 27,74%, 

respectivamente. Em 97,60% das indústrias há entre 0 e 19 trabalhadores, predominantemente 

localizadas em grandes cidades, com população superior a 100.000 habitantes.   

O pooling do mercado de trabalho refletirá as possíveis vantagens obtidas pelas 

empresas e trabalhadores por estarem localizados em regiões que possuem mercados de 

trabalho densos. Nesse caso, se este é um mecanismo de aglomeração relevante, as indústrias 

que utilizam trabalhadores similares devem ser concentradas, beneficiando-se da transmissão 

de conhecimento gerada pela mobilidade dos trabalhadores entre as indústrias. Quanto mais 

próximo de um, maiores serão os efeitos do pooling na geração de economias de 

aglomeração. O pooling do mercado de trabalho médio é 0,61, sendo a indústria de 

Fabricação de calçados e de artefatos de couro o setor que emprega trabalhadores com 

competências mais específicas, com um pooling de 0,77. Já o setor que emprega trabalhadores 

menos especializados é o de Refino de petróleo e coquerias, com um pooling de 0,49.  

A proporção média de trabalhadores graduados, proxy para variável spillovers de 

conhecimento, mecanismo de aglomeração que mesurará a difusão de conhecimento e ideias 

que pode ocorre entre empresas e trabalhadores localizados nas proximidades, é de 0,05. A 

indústria de Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos possui a maior proporção 

de trabalhadores qualificados, com um spillover de 0,31, enquanto a de Fabricação de 

calçados e de artefatos de couro detém a menor participação, 0,01 

Para a variável input sharing, que reflete as vantagens decorrentes de uma maior 

possibilidade de compartilhamento de fornecedores e clientes proporcionadas por ambientes 

economicamente concentrados, o valor médio é de 0,28. A indústria de Fabricação de 

automóveis, caminhões e ônibus, exceto peças, utiliza mais intensamente insumos 

manufaturados, 0,38, enquanto a indústria de Fabricação e refino de açúcar possui a menor 

intensidade, 0,09. Ademais, a utilização de insumos primário e de energia em relação as 

vendas, Natural Advantage, é maior na indústria de Fabricação de químicos orgânicos e 

inorgânicos, resinas e elastômeros, 0,22, sendo o valor médio 0,03.  

 

 

 



36 

 

Tabela 1.2 - Brasil: Estatística descritivas da base de dados: média, valor mínimo e valor 

máximo. 2011-2013 

 Variáveis Média Valor Mínimo Valor Máximo 

Mecanismos de Aglomeração    
Pooling 0,61 0,49 0,77 

Spillovers 0,05 0,01 0,31 

Input Sharing 0,28 0,09 0,38 

Fatores naturais de aglomeração     

Natural Advantage  0,03 0,00 0,22 

Características da empresa    

De 0 a 19 trabalhadores*  97,60 0 1 

De 20 a 99 trabalhadores*  2,02 0 1 

De 100 a 499 trabalhadores* 0,31 0 1 

500 ou mais trabalhadores* 0,08 0 1 

Intensidade Tecnológica 0,46 0 3 

Características da localização    

Norte*  3,03 0 1 

Nordeste* 15,23 0 1 

Sudeste* 45,25 0 1 

Sul* 27,74 0 1 
Centro-Oeste* 8,75 0 1 

Até 5.000*  34,27 0 1 

De 50.001 até 100.000* 13,96 0 1 

De 100.001 até 500.000* 30,65 0 1 

Mais de 500.000* 27,52 0 1 

Observações                                    106.395   
 Fonte: Elaboração própria a partir de dados da RAIS. 

 Nota: *Representa variável binária. Entre as variáveis binárias, a média deve ser interpretada como a                 

proporção. 

 

1.5.2 Localização de novas firmas e economias de aglomeração 

 

A etapa seguinte tem como objetivo identificar para cada um dos setores a influência 

das economias de aglomeração (localização e urbanização) na explicação do nascimento de 

novas empresas. A Tabela 1.3, apresenta um resumo descritivo das 30 estimativas realizadas 

para cada setor industrial analisado, considerando-se os resultados obtidos por meio dos 

modelos de Poisson e binomial negativo. A variável dependente é a contagem de novas 

empresas por setor e localização. As variáveis explicativas são o emprego na indústria 

(economia de localização) e o emprego industrial menos o emprego no setor (economias de 

urbanização). As colunas (1) e (2) destacam os resultados obtidos por meio do modelo de 

Poisson, com e sem controles, respectivamente, enquanto a coluna (3) destaca as estimativas 
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do modelo binomial negativo. As variáveis de controle incluem efeitos fixos regionais 

(dummies para cada uma das cinco regiões brasileiras) e a área do município em km².  

Embora a magnitude dos parâmetros estimados varie um pouco entre as duas primeiras 

especificações, a significância estatística, assim como os sinais dos parâmetros não se alteram. 

As Tabelas A.3 e A.4, no apêndice, apresentam as estimativas, assim como os erros padrão 

robustos, das economias de localização e urbanização para todos os setores, obtidas por meio 

do modelo de Poisson, enquanto a Tabela A.6 destaca os resultados do modelo binomial 

negativo. Para avaliar o grau de ajuste do modelo de regressão de Poisson foi realizado o teste 

qui-quadrado “Goodness-of-fit” (CAMERON; TRIVEDI, 2009), que se apresentou 

estatisticamente significativo para todos os setores analisados, indicando a existência de 

diferenças estatisticamente significantes entre os valores previstos e observados da variável 

dependente, nascimento de firmas, ou seja, os dados não se ajustam bem ao modelo de 

Poisson. Dessa forma, é possível sugerir que as estimativas obtidas por meio do modelo 

binomial negativo são mais robustas, uma vez que estes modelos são mais indicados na 

presença de sobredispersão.  

Assim, considerando-se as estimativas do modelo binomial negativo com controles da 

área e regiões, para as economias de localização, o valor médio dos parâmetros é 0,0262, com 

um desvio padrão de 0,2205. Para 28 das 30 indústrias, o coeficiente estimado é 

estatisticamente significativo, sendo a grande maioria positivo, ou seja, as economias de 

localização podem afetar positivamente o nascimento de novas firmas. As estimativas médias 

da elasticidade de localização variam de -0,2852, na indústria de Manutenção, reparação e 

instalação de máquinas e equipamentos, a 0,3609, na indústria de Confecção de artefatos do 

vestuário e acessórios.  

Para as indústrias de transformação Abate e produtos de carne, inclusive os produtos 

do laticínio e da pesca; Outros produtos alimentares; Fabricação de bebidas; Fabricação de 

produtos de minerais não metálicos; Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e 

equipamentos; Fabricação de máquinas e equipamentos mecânicos; Fabricação de móveis e 

de produtos de indústrias diversas e Manutenção, reparação e instalação de máquinas e 

equipamentos, a incidência das economias de localização sobre a decisão acerca do local de 

instalação de novas empresas é significantemente negativa. Para as indústrias de Fabricação 

de produtos da madeira e Fabricação de químicos orgânicos e inorgânicos, resinas e 

elastômeros, o efeito das economias de localização sobre o nascimento de novas firmas não 

foi significativo.  
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Por outro lado, para as economias de urbanização, o valor médio dos parâmetros é 

0,6728, com um desvio padrão de 0,2222. Ademais, o coeficiente estimado das economias de 

urbanização é positivo e estatisticamente significante para todas as indústrias analisadas. O 

menor coeficiente estimado é 0,3331, para a indústria de Confecção de artefatos do vestuário 

e acessórios, enquanto os três maiores coeficientes são encontrados nas indústrias de 

Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos (1,0058), Fabricação de 

produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos (0,8715) e Fabricação de máquinas e 

equipamentos mecânicos (0,7702), respectivamente. Assim, em média, as economias de 

urbanização são maiores do que as economias de localização, possuindo um maior impacto 

sobre a localização de novas firmas. 

 

Tabela 1. 3 – Brasil: Estatística descritivas das estimativas dos coeficiente das economia de 

aglomeração. 2011-2013 

  Poisson Binomial 

Negativo 
 

Sem Controles Com Controles 

  (1) (2) (3) 

Economias de Localização 

Média 0,1116 0,1703 0,0262 

Desvio Padrão 0,3521 0,374 0,2205 

Mínimo -0,6615 -0,6944 -0,2852 

Máximo 0,5457 0,5954 0,3609 

Coeficiente Significantes a 5% 29/30 29/30 28/30 

Economias de Urbanização 

Média 0,7368 0,6751 0,6728 

Desvio Padrão 0,372 0,4082 0,2222 

Mínimo 0,2784 0,2032 0,3331 

Máximo 1,563 1,6235 1,0058 

Coeficiente Significantes a 5% 30/30 30/30 30/30 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da RAIS. 

 

Com relação ao efeito conjunto das economias de aglomeração e urbanização, a 

literatura documenta uma possível correlação negativa (DURANTON; PUGA, 2000; JOFRE-

MONSENY; MARÍN-LÓPES; VILADECANS-MARSAL, 2014). Uma explicação para essa 

correlação negativa seria o fato de que as cidades especializadas (com maiores economias de 

localização) tendem a ser territorialmente menores, implicando que, em certa medida, as 

empresas necessitam escolher entre ganhos de especialização (economias de localização) e 

tamanho da cidade (economias de urbanização), ou seja, a magnitude dos efeitos dessas 
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economias não seria uniforme. De fato, as evidências encontradas no presente estudo apontam 

que as estimativas de localização para os três setores com maiores economias de urbanização 

são negativas. 

Os resultados aqui relatados sugerem a validade de três achados anteriormente 

reportados na literatura emprírica sobre economias de aglomeração e revisados por Rosenthal 

e Strange (2004) e Combes e Gobillon (2014). Em primeiro lugar, as economias de 

aglomeração podem ser consideradas um determinante importante das decisões de localização 

das firmas, assim como de sua produtividade. Além disso, ambos os tipos de economias de 

aglomeração, localização e urbanização, são importantes determinantes das escolhas de 

localização de novas firmas. E, por fim, a importância das economias de localização e 

urbanização pode variar substancial entre distintas indústrias.  

 

1.5.3 O papel dos mecanismos de aglomeração na explicação das fontes das economias de 

localização e urbanização 

 

Nesse ponto, com base nos coeficientes obtidos na subseção anterior, analisam-se 

quais mecanismos de aglomeração de Marshall (1920) podem explicar as diferenças na 

intensidade das economias de localização e urbanização. As Tabelas 1.4 e 1.5 demonstram 

quais características da indústria podem explicar os diferenciais interindustriais na 

importância das economias de localização e urbanização, respectivamente. Nas referidas 

Tabelas, as colunas de 1 e 2 mostram os resultados obtidos por meio do método de Mínimos 

Quadrados Ordinários (MQO), enquanto a coluna 3 destaca as estimativas do GMM com 

controle para endogeneidade.  

Foram estimados modelos com diferentes especificações. Partindo da especificação 

mais parcimoniosa, na coluna 1 têm-se os resultados da regressão obtidos quando os 

diferentes mecanismos de aglomeração são empregados simultaneamente, sem a utilização de 

variáveis de controle. Nas colunas 2 e 3 encontra-se os resultados obtidos por MQO e GMM, 

respectivamente, quando são acrescentadas as variáveis que controlam a utilização de 

recursos naturais, a intensidade tecnológica, o tamanho médio da empresa e as regiões. 

Considerando-se essa última especificação, é possível verificar que as estimativas obtidas por 

MQO e GMM não variam consideravelmente em termos de magnitude, sinais dos parâmetros 

e desvios padrão. No entanto, conforme discutido anteriormente, a literatura alerta para a 
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existência de uma provável endogeneidade entre as economias de aglomeração e os seus 

mecanismos de existência, o que sugere a necessidade de um método de estimação que leve 

em consideração essa característica, como o GMM. Ademais, a robustez das estimações 

obtidas por meio do GMM pode ser constatada pelos resultados dos testes de endogeneidade, 

o qual atesta a exogeneidade das variáveis do modelo após a inclusão das variáveis 

instrumentais, e de Hansen, o qual sugere não rejeitar a hipótese nula de exogeneidade das 

variáveis instrumentais utilizadas. 

Na Tabela 1.4, quando a variável dependente é as economias de aglomeração, a 

variável especificidade do mercado de trabalho (pooling) apresenta um resultado positivo para 

todas as especificações, com um coeficiente estimado de 2,4400 para o modelo GMM. Isso 

indica que os efeitos as economias de localização tendem a ser mais importantes em indústrias 

que empregam trabalhadores cujas habilidades são mais específicas do setor, ou seja, os 

resultados sugerem que empresas de um mesmo setor buscam se aglomerar para compartilhar 

um pooling de trabalhadores especializados. De fato, o pooling do mercado de trabalho tem se 

apresentado como um dos mecanismos de aglomeração mais relevantes, como verificado, por 

exemplo, em Rosenthal e Strange (2001), Gleaser e Kerr (2009) e Jofre-Monseny, Marín-

Lópes e Viladecans-Marsal (2011). 

Da mesma forma, os spillovers de conhecimento também apresentam uma relação 

significativa e positiva com as economias de localização, apresentando um coeficiente de 

1,9378 no modelo GMM. Nesse caso, as empresas de um mesmo setor também seriam 

propensas a se localizar em ambientes econômicos especializados, compartilhando, assim, os 

benefícios gerados pela possibilidade de transmissão de conhecimentos e ideias. No que se 

refere à relação entre os efeitos das economias de localização, o compartilhamento de 

insumos (Input sharing) e a dependência de insumos primários (input sharing setores 

primários e de energia), verifica-se um efeito negativo e estatisticamente significante, 

indicando, assim, a baixa presença de economias de localização em indústrias que utilizam 

mais intensamente insumos manufaturados e dos setores primário e de fornecimento de 

energia, sugerindo que as empresas não se localizam em ambientes especializados para 

compartilhar insumos. No que se refere às demais variáveis de controle, cabe destacar que os 

resultados apontam que as economias de localização tendem a decrescer em indústrias mais 

intensivas tecnologicamente e a se elevar quanto maior o tamanho da empresa em termos de 

número de trabalhadores.  
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Com relação aos spillovers de conhecimento e o input sharing, trabalhos empíricos 

têm encontrado resultados divergentes. Jofre-Monseny, Marín-Lópes e Viladecans-Marsal 

(2011), por exemplo, encontra evidências de que o efeito dos spillovers de conhecimento 

sobre a criação de novas empresas é relativamente pequeno e restrito a uma escala geográfica 

mais limitada, enquanto o efeito do compartilhamento de insumos é mais intenso. Ellison, 

Glaeser e Kerr (2010) também atestam a importância do compartilhamento de insumos como 

mecanismo de aglomeração. Por outro lado, em estudo mais recente, Jofre-Monseny, Marín-

Lópes e Viladecans-Marsal (2014) sugerem que os spillovers de conhecimento influenciam 

negativamente as decisões de localização das empresas de um mesmo setor, enquanto o 

compartilhamento de insumos não apresentou significância estatística.  

 

Tabela 1.4 – Brasil: As economias de localização na indústria de transformação. 2011-2013 
  MQO GMM 

 (1) (2) (3) 

Pooling 2,6855*** 2,4384**** 2,4400*** 

 

(0,0075) (0,0101) (0,0101) 

Knowledge spillovers 0,3709*** 1,9326*** 1,9378*** 

 

(0,0224)   (0,0276) (0,0277) 

Input sharing -1,8711*** -1,1998*** -1,2027*** 

 

(0,0133) (0,0125) (0,0125) 

Input sharing (Setores primários e de Energia)  -0,8715***   -0,8716*** 

 
 

(0,0201)    (0,0201)   

Intensidade Tecnológica 

 

-0,1060*** -0,1061*** 

  (0,0010)    (0,0010) 

De 0 a 19 trabalhadores  0,1581*** 0,1582*** 

  (0,0184) (0,0184)   

De 20 a 99 trabalhadores  0,1478*** 0,1478*** 

  (0,0185) (0,0185)   

De 100 a 499 trabalhadores  0,1074*** 0,1073*** 

  

(0,0203) (0,0203)   

Nordeste 

 

0,0301*** 0,0301*** 

 
 

(0,0019)    (0,0019) 

Sudeste 
 

0,0240***   0,0240*** 

 
 

(0,0018)    (0,0018) 

Sul 
 

0,0152*** 0,0152*** 

 
 

(0,0019) (0,0019) 

Centro Oeste 
 

0,0177*** 0,0177*** 

 
 

(0,0021) (0,0021)    

R² 0,7388 0,8023 0,8023    

Observações 106.393 106.393 106.393 

Teste de endogeneidade 
  

  

chi2(3) =  5,3323 

 
 

 

(p = 0,1490) 

Teste de Hansen 
 

chi2(3) = 5,84337 

      (p = 0,1195) 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da RAIS. 

Notas: 1. ***Valores significativos a 1%. 2. Os erros-padrão robustos são destacados entre parênteses. 
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Em relação à Tabela 1.5, os resultados sugerem que as economias de urbanização 

estão negativamente relacionadas com o pooling do mercado de trabalho e os spillovers de 

conhecimento, indicando que as empresas em setores que utilizam trabalhadores com 

habilidades específicas da indústria e possuem altas proporções de trabalhadores qualificados 

tendem a apresentar baixas economias de urbanização, as quais costumam se materializar com 

maior intensidade nas grandes cidades. Considerando-se o pooling do mercado de trabalho, 

esse resultado é similar ao verificado no estudo de Jofre-Monseny, Marín-Lópes e 

Viladecans-Marsal (2014) para a Espanha. Em contraste, esse mesmo encontra efeitos 

positivos dos spillovers de conhecimento sobre as economias de urbanização. 

 

Tabela 1.5 – Brasil: As economias de urbanização na indústria de transformação. 2011-2013 
 MQO GMM 

  (1) (2) (3) 

Pooling -2,5325*** -2,2573*** -2,2591*** 

 

(0,0078)   (0,0110)   (0,0110) 

Knowledge spillovers -0,0947***   -1,4359*** -1,4412*** 

 

(0,0229) (0,0291) (0,0292) 

Input sharing 1,9863*** 1,3230*** 1,3268*** 

 

(0,0135) (0,0128) (0,0128)    

Input sharing (Setores primários e de Energia) 
 

0,9900*** 0,9901*** 

 
 

(0,0217)   (0,0217) 

Intensidade Tecnológica 

 

0,1002*** 0,1002*** 

  

(0,0011) (0,0011) 

De 0 a 19 trabalhadores  -0,1643*** -0,1635*** 

  (0,0194) (0,0194)    

De 20 a 99 trabalhadores  -0,1514*** -0,1505*** 

  (0,0196) (0,0196) 

De 100 a 499 trabalhadores  -0,1089*** -0,1078*** 

  (0,0214) (0,0214) 

Nordeste 

 

-0,0333*** -0,0333*** 

  

(0,0020) (0,0022)    

Sudeste 

 

  -0,0248*** -0,0249*** 

  

(0,0019) (0,0019) 

Sul 

 

-0,0155*** -0,0156*** 

  

(0,0019) (0,0019) 

Centro Oeste 

 

-0,0208*** -0,0209*** 

  

(0,0021) (0,0021) 

R² 0,7211 0,7842 0,7843 

Observações 106.393 106.393 106.393 

Teste de endogeneidade 

 

chi2(3) =  7,42953 

   

(p = 0,0594) 

Teste de Hansen 

 

chi2(3) =  7,52626 

      (p = 0,0569) 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da RAIS. 

Notas: 1. ***Valores significativos a 1%. 2. Os erros-padrão robustos são destacados entre parênteses. 

 

No que se refere aos efeitos do compartilhamento de insumos (input sharing) e a 

dependência de insumos primários (input sharing setores primários e de energia) sobre as 
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economias de urbanização, a Tabela 1.5 destaca um efeito positivo e estatisticamente 

significante, indicando, assim, a presença de elevadas economias de urbanização em 

indústrias que utilizam insumos manufaturados e dos setores primários e de fornecimento de 

energia mais intensamente, sugerindo que as empresas se localizam em ambientes 

econômicos mais diversificados para compartilhar insumos. Para as demais variáveis de 

controle, os resultados indicam que as economias de urbanização tendem a se elevar em 

indústrias mais intensivas tecnologicamente e com menor tamanho da empresa, em termos de 

número de trabalhadores.  

Por fim, a Tabelas 1.6 explora até que ponto os resultados são robustos a 

especificações alternativas, as quais consideram os efeitos dos mecanismos de aglomeração 

sobre as economias de localização e urbanização, tendo em vista o tamanho populacional. 

Ademais, a análise realizada permite quantificar a importância relativa de cada mecanismo de 

aglomeração de Marshall (1920), considerando-se a sua incidência em diferentes escalas 

geográficas por meio de recortes amostrais distintos. Nesse caso, as estimativas apresentadas 

foram obtidas por GMM. 

Inicialmente é possível observar que o teor geral dos resultados não se altera quando 

comparado com as análises realizadas anteriormente para a amostra geral. Esse resultado é 

similar, por exemplo, ao encontrado em Jofre-Monseny, Marín-Lópes e Viladecans-Marsal 

(2011), quando os autores analisam os efeitos dos mecanismos de aglomeração sobre a 

localização de novas empresas na Espanha, considerando recortes populacionais distintos. 

Para as economias de localização, os resultados destacados na Tabela 1.6 apontam que 

o pooling e o spillover de conhecimento parecem ser os mecanismos de aglomeração mais 

relevantes, influenciando positivamente o efeito dessas economias. Com relação às economias 

de urbanização, as variáveis relacionadas ao fornecimento de insumos, input sharing e input 

sharing (Setores primários e de Energia), são as que impactam positivamente os seus efeitos. 

Também é possível observar que os efeitos dos mecanismos de aglomeração são 

potencialmente maiores na medida em que o ambiente econômico se torna mais denso em 

termos populacionais. 
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Tabela 1. 6 – Brasil: As economias de localização e urbanização por tamanho da população. 2011-2013 

  Até 50.000  De 50.001 até 100.000 De 100.001 até 500.000 Mais de 500.000  

 

Localização Urbanização Localização Urbanização Localização Urbanização Localização Urbanização 

Pooling 2.3443*** -2.1377*** 2.1886*** -1.9696*** 2.4529*** -2.2761*** 2.7332*** -2.6080*** 

 

(0.0176) (0.0193) (0.0260) (0.0283) (0.0177) (0.0193) (0.0216) (0.0233) 

Knowledge spillovers 1.7880*** -1.2429*** 1.7022*** -1.2185*** 2.0524*** -1.5909*** 2.1042*** -1.6447*** 

 

(0.0484) (0.0519) (0.0708) (0.0749) (0.0490) (0.0504) (0.0627) (0.0657) 

Input sharing -0.9930*** 1.0798*** -1.1775*** 1.2859*** -1.3698*** 1.5084*** -1.3214*** 1.4700*** 

 

(0.0219) (0.0223) (0.0327) (0.0342) (0.0239) (0.0245) (0.0255) (0.0258) 

Input sharing (Setores 

primários e de Energia) -0.8089*** 0.9353*** -0.9755*** 1.1305*** -0.8002*** 0.9029*** -0.7699*** 0.8548*** 

 

(0.0417) (0.0417) (0.0566) (0.0566) (0.0339) (0.0339) (0.0378) (0.0378) 

R² 0.7668 0.7366 0.7693 0.7384 0.8039 0.7871 0.8693 0.8690 

Observações 34.268 34.268 13.958 13.958 30.653 30.653 27.516 27.516 

Teste de endogeneidade chi2(3) =  3.89403  chi2(3) =    3.91368 chi2(3) =  3.32955  chi2(3) =  3.11314  chi2(3) =  2.49053   chi2(3) = 4.83065  chi2(3) =    3.50365 chi2(3) =  2.01861 

 
(p =  0.2731) (p =   0.2709) (p = 0.3436) (p = 0.3745) (p =  0.4770) (p =  0.1846) (p =  0.3203) (p =  0.5686) 

Teste de Hansen chi2(3) =   2.90461 chi2(3) = 5.60533 chi2(3) = 4.18619 chi2(3) =  4.2818  chi2(3) = 4.88921  chi2(3) = 4.29918 chi2(3) =   1.87791 chi2(3) =  3.98397 

  (p = 0.4066) (p = 0.1325) (p =0.2420) (p = 0.2326) (p =0.1801) (p = 0.2309) (p =  0.5981) (p =  0.2632) 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da RAIS. 

Notas: 1. ***Valores significativos a 1%. 2. Os erros-padrão robustos são destacados entre parênteses. 3. As estimações foram controladas pelas mesmas covariáveis das 

Tabelas 4 e 5. 
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De fato, embora divergindo em termos de magnitude e influência de cada fator 

aglomerativo, a literatura tem evidenciado efeitos significantes dos mecanismos de 

aglomeração de Marshall (1920) sobre a localização das empresas. Em Rosenthal e Strange 

(2001), por exemplo, há evidências de que o pooling do mercado de trabalho seria o efeito 

mais robusto, influenciando positivamente as decisões de localização das empresas. Já 

Ellison, Glaeser e Kerr (2010), encontram evidências significativas dos três mecanismos de 

aglomeração, dentre os quais o compartilhamento de insumos apresentou o efeito mais forte. 

Da mesma forma, Jofre-Monseny, Marín-Lópes e Viladecans-Marsal (2011) encontra 

evidências significativas de todos os três mecanismos de aglomeração, sendo o pooling do 

mercado de trabalho o mecanismo de aglomeração mais relevante. Nessa linha de 

investigação, considerando-se as economias de localização e urbanização, o presente estudo 

encontra evidências significativas dos três mecanismos de aglomeração de Marshall (1920), 

utilizando a análise da localização ou nascimento de novas empresas, uma estratégia de 

investigação pouco explorada nos estudos acerca dessa temática em nível nacional e até 

mesmo internacional. 

 

1.6 Considerações Finais 

 

Este capítulo teve como objetivo verificar, com base na análise do nascimento de 

firmas na Indústria de Transformação dos municípios brasileiros, como os mecanismos de 

aglomeração propostos por Marshall (1920), pooling do mercado de trabalho, relação cliente-

fornecedor ou compartilhamento de insumos e spillovers de conhecimento, atuam como 

causas subjacentes das economias de localização e urbanização. Para tanto, a análise seguiu a 

metodologia apresentada em Jofre-Monseny, Marín-Lópes e Viladecans-Marsal (2014), 

realizando um procedimento de estimação em duas etapas: 1) estimação de modelos de 

regressão para dados de contagem, Poisson e Binomial Negativo, os quais identificaram, para 

cada setor industrial considerado, qual tipo de economia de aglomeração contribui para a 

localização das novas empresas; e 2) utilizando-se os coeficientes obtidos no primeiro estágio, 

verificou-se, por meio do Método dos Momentos Generalizados com controle da 

endogeneidade, quais características das indústrias relacionadas aos mecanimos de 

aglomeração de Marshall (1920) podem contribuir para as diferenças de intensidades dessas 

economias.  
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As evidências iniciais indicam que ambas as economias de aglomeração, localização e 

urbanização, podem ser consideradas determinantes importantes das decisões de localização 

das firmas, assim como de sua produtividade. Além disso, a importância relativas dessas 

economias pode variar substancial entre distintas indústrias.  As economias de localização são 

mais intensas nas indústrias que empregam trabalhadores com habilidades específicas do 

setor, podendo, assim, compartilhar um pooling comum de trabalhadores especializados. Da 

mesma forma, os spillovers de conhecimento atuam de forma a impulsionar as economias de 

localização, proporcionando um ambiente propício à transmissão de conhecimentos e novas 

ideias. Por outro lado, as economias de localização são menos intensas nas indústrias que 

possuem uma maior dependência por insumos manufaturados e dos setores primários e de 

fornecimento de energia em seus processos produtivos. Além disso, tendem a decrescer em 

indústrias mais intensivas tecnologicamente e a se elevar quanto maior o tamanho da empresa 

em termos de número de trabalhadores.   

Já as economias de urbanização estão negativamente relacionadas como o pooling do 

mercado de trabalho e os spillovers de conhecimento, indicando que as empresas em setores 

que utilizam trabalhadores com habilidades específicas da indústria e possuem altas 

proporções de trabalhadores qualificados tendem a apresentar baixas economias de 

urbanização, as quais costumam se materializar com maior intensidade nas grandes cidades, 

comumente mais diversificadas em termos de atividades econômicas. Por outro lado, os 

efeitos do compartilhamento de insumos (input sharing) e a dependência de insumos 

primários (input sharing setores primários e de energia) sobre as economias de urbanização 

são positivos e estatisticamente significantes, sugerindo a presença de elevadas economias de 

urbanização em indústrias que utilizam insumos manufaturados e dos setores primário e de 

fornecimento de energia mais intensamente. Nesse caso, as empresas seriam propensas a se 

localizam em ambientes econômicos mais diversificados para compartilhar insumos, 

reduzindo, assim, os custos da obtenção de insumos e transporte de mercadorias. Ademais, as 

evidências indicam que as economias de urbanização são maiores em indústrias intensivas 

tecnologicamente e com menor tamanho, em termos de número de trabalhadores.  

Ressalta-se ainda que os resultados são robustos a especificações alternativas, as quais 

consideram os efeitos dos mecanismos de aglomeração sobre as economias de localização e 

urbanização, tendo em vista o tamanho populacional. Assim, para as economias de 

localização, o pooling e o spillover de conhecimento parecem ser os mecanismos de 

aglomeração mais relevantes, influenciando positivamente o efeito dessas economias. Com 
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relação às economias de urbanização, as variáveis relacionadas ao fornecimento de insumos, 

input sharing e input sharing (Setores primários e de Energia), são as que impactam 

positivamente os seus efeitos. Além disso, é possível observar que a influência dos 

mecanismos de aglomeração é potencialmente maior na medida em que o ambiente 

econômico se torna mais denso em termos populacionais. 

Dessa forma, o estudo contribui para a literatura empírica acerca dos mecanismos de 

aglomeração que moldam a geografia das atividades econômicas, cuja compreensão pode ser 

importante para a aplicação final de políticas de desenvolvimento local. Ao se constatar que 

os efeitos das economias de localização são mais expressivos nas indústrias intensivas em 

spillovers de conhecimento e com expressivo pooling no mercado de trabalho, por exemplo, 

os resultados sugerem que iniciativas públicas no sentido de promover a especialização local 

das atividades econômicas seriam mais eficazes se direcionadas a setores tradicionais, onde a 

especialização local pode gerar vantagens com a formação de pooling compartilhado de 

trabalhadores especializados, ou à atividades intensivas em conhecimento. Por outro lado, os 

incentivos às economias de urbanização deveriam considerar melhorias da infraestrutura 

urbana e de acessibilidade, as quais possibilitam a ampliação dos benefícios gerados por meio 

do compartilhamento de insumos e da relação cliente-fornecedor. 
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2 A densidade espacial do emprego estimula a mobilidade de 

trabalhadores interfirma? Uma análise para os municípios 

brasileiros  
 

 

2.1 Introdução 
 

Uma regularidade teórica e empírica estabelecida na ciência econômica é que regiões 

mais densas tendem a ser mais produtivas (DURANTON; PUGA, 2004; PUGA, 2010). 

Porém, a despeito das evidências realizadas no sentido de verificar quais as razões para o 

elevado grau de concentração de pessoas e atividades econômicas em poucos espaços 

geográficos, os estudos acerca das fontes das vantagens da produtividade decorrentes desse 

padrão ainda são escassos (ROSENTHAL; STRANGE, 2004; COMBES; GOBILLON, 

2014). Um dos argumentos teóricos lançados infere que a concentração de pessoas e empresas 

em determinados espaços geográficos diminuiria os custos das transações no mercado de 

trabalho, favorecendo uma melhor combinação (matching) ou interação entre as habilidades 

de trabalhadores que estão desempregados ou procurando melhores oportunidades de 

emprego e empregadores (HELSLEY; STRANGE, 1990; SATO, 2001; WHEELER, 2008). 

Além disso, os mercados de trabalho urbanos, dotados de mão de obra qualificada, seriam 

capazes de gerar externalidades de capital humano que não existiriam em regiões menos 

densamente povoadas (RAUCH, 1993; GLEASER; MARÉ, 2001; MORETTI, 2004). Dessa 

forma, a mobilidade laboral interfirma poderia ser vista como um canal para as vantagens da 

produtividade decorrentes da densidade espacial do emprego. 

Para Marshall (1920), os principais fatores influenciam a distribuição geográfica das 

atividades econômicas no espaço são: 1) a formação de um constante agrupamento de 

trabalhadores especializados e a produção de novas ideias; 2) as condições físicas da região, 

tais como o tipo de clima e solo, a disponibilidade e facilidade de acesso aos insumos 

necessários à produção e aos mercados consumidores; e 3) a presença de transbordamentos ou 

spillovers de conhecimentos. Desses três microfundamentos das economias de aglomeração 

reportados por Marshall (1920), a relação entre mobilidade do trabalho e densidade pode ser 

associada a dois, sumarizados por Duranton e Puga (2004) da seguinte forma: a aprendizagem 

ou transbordamentos de conhecimento, por ser um mecanismo de difusão e produção de 

novas ideias que é estimulado pela maior facilidade proporcionada pela proximidade 

geográfica à troca de informações técnicas e organizacionais entre trabalhadores, conhecidas 
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também por interações face-to-face; e o matching, uma vez que facilita o processo de 

harmonização eficiente entre trabalhadores e empregadores pelo fato de oferecer um mercado 

constante para mão de obra especializada, o que também pode também contribuir para mitigar 

os conflitos entre estes (ANDERSSON; THULIN, 2013). Sendo assim, esses argumentos 

sugerem que a mudança interfirma dos trabalhadores, tipicamente realizada com maior 

frequência nas regiões mais densas, pode ser considerada um mecanismo por meio do qual os 

efeitos da aprendizagem e do matching podem se materializar, impulsionando a produtividade 

decorrente das economias ou ganhos proporcionados pela aglomeração das atividades 

econômicas. 

Contudo, apesar da mobilidade do trabalho interfirma ser uma conduta provável para a 

relação entre densidade e produtividade, ainda são poucos os trabalhos que exploram essa 

relação (COMBES; GOBILLON, 2014). Dentre os estudos publicados destacam-se os de 

Almeida e Kogut (1999), Fallick, Fleischman e Rebitzer (2006), Finney e Kohlhase (2008), 

Wheeler (2008), Freedman (2008), Bleakley e Lin (2012), Andersson e Thulin (2013).  

No Brasil, grande parte dos trabalhos que estudam a mobilidade tem com foco 

principal os determinantes individuais e regionais da migração geográfica e a mobilidade 

espacial dos trabalhadores, como, por exemplo, Lameira, Gonçalves e Freguglia (2012, 2015), 

Freguglia, Gonçalves e Silva (2014), Tavares e Almeida (2014), Gonçalves, Freguglia e Silva 

(2015), Almeida, Bessarria e Rocha (2016). A exceção é Mendes, Gonçalves e Freguglia 

(2012) que aborda especificamente os determinantes da mobilidade de trabalhadores 

interfirma.  

Diante desse contexto, o objetivo desse estudo é analisar como a densidade espacial do 

emprego no mercado de trabalho brasileiro afeta a mobilidade dos trabalhadores interfirmas. 

Para tanto, considera-se um painel de dados empregador-empregado que captura as diferenças 

regionais, além de características relacionadas aos trabalhadores e às empresas, para o período 

de 2003 a 2013, construído a partir dos dados da Relação Anual de Informações Sociais 

identificada (RAIS identificada). 

 Seguindo a metodologia de Finney e Kohlhase (2008) e Andersson e Thulin (2013), a 

análise empírica é realizada por meio de modelos de dados em painel balanceadosde resposta 

binária, Probit com efeitos aleatórios, com variável dependente mensurada com base na 

escolha do trabalhador entre permanecer no mesmo vínculo empregatício ou mudar de 

empresa. Dessa forma, a mudança de emprego está sempre associada ao movimento entre 

diferentes empresas. Com o intuito de dirimir os problemas relacionados a possíveis efeitos de 
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seleção, as estimativas também são realizadas considerando-se grupos de idade, níveis de 

instrução e setor de atividade. Isso pode ocorrer pelo fato de que as regiões densas podem 

atrair trabalhadores inerentemente mais propensos à mobilidade (positivamente selecionados), 

de modo que a mobilidade nessas regiões pode refletir um efeito de seletividade, ao invés de 

um resultado proveniente do relacionamento entre densidade e mobilidade dos trabalhadores 

(ANDERSSON; THULIN, 2013). 

No entanto, é possível que haja uma dinâmica temporal da mobilidade, uma vez que 

um trabalhador que mudou de emprego num determinado período, pode ser mais ou menos 

propenso a realizar uma nova mudança. Tendo isso em vista, outra contribuição desse estudo 

se refere à estimação de versões dinâmicas dos modelos de dados em painel não linear, com 

formulação empírica baseada nos estudos de Heckman (1981) e Stewart (2006a, 2006b). 

Alguns estudos têm utilizado as versões dinâmicas dos modelos de dados em painel não linear 

em diferentes aplicações. Alguns exemplos são: participação da força de trabalho (HYSLOP, 

1999); persistência do desemprego (ARULAMPALAM; BOOTH; TAYLOR, 2000); a 

dinâmica do trabalho por conta própria (HENLEY, 2004); desemprego e dinâmica dos 

salários (STEWART, 2007); e pobreza intertemporal (LIMANLI, 2015). No entanto, a 

aplicação desse modelo em análises da mobilidade interfirma ainda é escassa, um exemplo 

encontrado na literatura é o trabalho de Buchinsky, et al. (2010), que investiga a as relações 

entre mobilidade interfirma, os salários e os retornos à duração do emprego e à experiência 

nos Estados Unidos. 

A partir dessa análise é possível observar se a mobilidade interfirma apresenta 

persistência, a mobilidade em anos precedentes tenderia a favorecer uma nova mudança no 

período atual, ou se essa correlação defasada é negativa, indicando se os indivíduos que 

mudaram de empresa no período anterior seriam menos propensos a manter a incidência desse 

fenômeno no momento atual. Além disso, ao explorar a dimensão temporal dos dados, os 

modelos dinâmicos permitem tratar com maior eficiência problemas como endogeneidade e 

heterogeneidade não observada (WOOLDRIDGE, 2002). Dessa forma, o estudo avança em 

questões importantes que não têm sido exploradas com profundidade, sobretudo, no Brasil. 

Para atingir tais objetivos, além desta introdução, a pesquisa encontra-se organizada da 

seguinte forma. A seção 2.2 descreve a estratégia empírica. A seção 2.3 apresenta a base de 

dados e a construção das variáveis. Na seção 2.4 são discutidos os resultados empíricos e a 

seção 2.5 é reservada às conclusões. 
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2.2 Estratégia empírica 

 

A influência da densidade espacial do emprego sobre a probabilidade de um indivíduo 

mudar de empregador nos municípios brasileiros será investigada considerando um painel de 

dados empregador-empregado que captura as diferenças regionais, além de características 

relacionadas ao indivíduo e ao seu vínculo empregatício. Dessa forma, tendo como base em 

Finney e Kohlhase (2008) e Andersson e Thulin (2013), a metodologia assume, inicialmente, 

a seguinte especificação para modelos de dados em painel com resposta binária:  

 

Pr(𝑦𝑖𝑡
∗ = 1|𝑋𝑖,𝑡) = Φ(𝛼 + 𝒓′𝛽 + 𝒛𝑖,𝑡

′ 𝛾 + 𝒘𝑖,𝑡
′ 𝜃 + 휀𝑖,𝑡)                                           (2.1) 

  𝑖 = 1, … , 𝑁; 𝑡 = 1, … , 𝑇                               

                               

em que 𝑦𝑖𝑡
∗  é uma variável dependente binária que assume o valor igual a 1 se o indivíduo 𝑖 

mudou de empregador entre os anos 𝑡 e 𝑡 + 1; e 𝑥𝑖,𝑡
′  é um vetor de variáveis explanatórias 

exógenas das quais, 𝑟 é um vetor de variáveis regionais; 𝑧 é um vetor de características do 

indivíduo 𝑖; 𝑤 é um vetor de características do empregador no período 𝑡. Ademais, 휀𝑖,𝑡 é um 

termo de erro aleatório, a priori, sem autocorrelação no tempo. 

No entanto, a especificação apresentada na Equação (2.1) não permite capturar uma 

possível dinâmica temporal da mobilidade, uma vez que um trabalhador que mudou de 

emprego num determinado período, pode ser mais ou menos propenso a realizar uma nova 

mudança. A partir de um conjunto de dados em painel é possível explorar a dimensão 

temporal. Assim, considere a seguinte versão dinâmica da Equação (2.1): 

 

𝑦𝑖𝑡
∗ = 𝛾𝑦𝑖,𝑡−1 + 𝒓′𝛽 + 𝒛𝑖,𝑡

′ 𝛾 + 𝑤𝑖,𝑡
′ 𝜃 + 𝜈𝑖,𝑡, 𝑖 = 1, … , 𝑁; 𝑡 = 1, … , 𝑇                      (2.2) 

𝜈𝑖,𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝑢𝑖,𝑡  

 

em que 𝑦𝑖𝑡−1 é a mobilidade interfirma do trabalhador no período 𝑡 − 1; 𝛾 é um parâmetro 

restrito ao intervalo |𝛾| < 1; 𝛼𝑖 é um termo que capta as características individuais que são 

invariantes no tempo, ou seja, a heterogeneidade individual omitida; e 𝑢𝑖,𝑡~𝑁(0, 𝜎𝑢
2).  

Conforme Cameron e Trivedi (2005), a introdução da variável 𝑦𝑖𝑡−1 no modelo torna-o 

autorregressivo, permitindo capturar a dinâmica temporal da mobilidade interfirma, sob a 



53 

 

ausência de autocorrelação serial do termo de erro 𝜈𝑖,𝑡. Se 𝑢𝑖,𝑡 é normalmente distribuído, a 

probabilidade de transição para o indivíduo  𝑖 no tempo 𝑇, dado 𝛼𝑖, será dada por: 

 

𝑃𝑟(𝑦𝑖,𝑡|𝑥𝑖,𝑡, 𝑦𝑖,𝑡−1, 𝛼𝑖 ) = Φ{(𝛾𝑦𝑖,𝑡−1 + 𝑥𝑖𝑡
′ 𝛽 + 𝛼𝑖)(2𝑦𝑖,𝑡 − 1}                                (2.3) 

 

em que 𝑥𝑖𝑡
′ 𝛽 é o vetor de variáveis explicativas. 

Entretanto, conforme Stewart (2006a), a estimativa desse modelo requer a suposição 

de exogeneidade entre as condições iniciais, ou seja, o valor da variável dependente no início 

do período, 𝑦𝑖1, e o termo 𝛼𝑖. Além disso, conforme destaca Cameron e Trivedi (2005), o 

vetor de variáveis explicativas pode incluir alguns componentes interdependentes da 

mobilidade interfirma. O tempo de emprego, por exemplo, é um caso típico. Sabe-se que essa 

variável desempenha um papel importante na determinação da mobilidade laboral. Por outro 

lado, o tempo que o trabalhador permanece em determinado vínculo empregatício também 

pode ser afetado pelas mudanças de emprego. Assim, na presença dessa potencial 

endogeneidade, as estimativas podem gerar como resultado parâmetros tendenciosos. 

Sob a hipótese de ausência de autocorrelação serial do termo de erro, o modelo 

especificado em (2.2) pode, sob certas condições, ser estimado consistentemente por um 

estimador de máxima verossimilhança proposto por Heckman (1981). Na literatura, é possível 

encontrar métodos alternativos ao de Heckman (1981) para estimação de modelos dinâmicos 

para dados em painel com variável dependente binária, tais como os sugeridos por Orme 

(1997, 2001) e Wooldridge (2005). No entanto, estudos como os de Miranda (2007) e 

Arulampalam e Stewart (2009) têm comprovado a superioridade do estimador de Heckman 

(1981) quanto à precisão na estimação dos coeficientes, apesar deste ser um método 

computacionalmente mais intensivo. Similarmente aos estimadores padrão para modelos 

probit com efeitos aleatórios, a avaliação da probabilidade do estimador de Heckman (1981) é 

baseada na aproximação de quadratura de Gauss-Hermite (Stewart, 2006a). A especificação 

econométrica do estimador de Heckman (1981) parte de um modelo probit dinâmico com 

efeitos aleatórios, com uma equação na forma reduzida linearizada para o valor inicial da 

variável latente, da seguinte forma: 

 

𝑦𝑖1
∗ = 𝑧𝑖1

′ 𝜋 + 𝜂𝑖, 𝑖 = 1, … , 𝑁                                                                                     (2.4) 

𝜂𝑖 = 𝜃𝛼𝑖 + 𝑢𝑖1  
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em que 𝑧𝑖1 é um vetor de instrumentos exógenos, incluindo 𝑥𝑖1, e 𝜂𝑖 é correlacionado com 𝛼𝑖, 

mas não correlacionado com 𝑢𝑖𝑡. Ademais, 𝜃 > 0, com 𝛼𝑖 e 𝑢𝑖1 independentes. Portanto, a 

forma reduzida linearizada para variável latente no período inicial pode ser especificada 

como:  

 

𝑦𝑖1
∗ = 𝑧𝑖1

′ 𝜋 + 𝜃𝛼𝑖 + 𝑢𝑖1, 𝑖 = 1, … , 𝑁                                                                         (2.5)     

 

em que 𝑧 inclui como instrumentos valores no período inicial de variáveis contidas em 𝑥.  

Todavia, se o termo de erro for autocorrelacionado, o estimador de Heckman é 

inconsistente. Nesse contexto, Stewart (2006a) sugere uma extensão para o estimador de 

Heckman (1981), introduzindo um modelo probit dinâmico com efeitos aleatórios para o caso 

em que os erros são autocorrelacionados, o que envolve a utilização de estimadores de 

Máxima Verossimilhança Simulada (MVS) desenvolvidos por Geweke (1991), Hajivassilion 

e Mcfadden (1998) e Keane (1994).  

A rotina de estimação por MVS fornece um estimador consistente do vetor de 

parâmetros cujo número de simulações tende ao infinito, sendo assintoticamente equivalente 

ao estimador de máxima verossimilhança. O modelo utilizado nesse caso é definido como na 

Equação (2.5), no entanto, o termo de erro agora segue um processo autorregressivo de 

primeira ordem [AR(1)] com média móvel [MA(1)]. Utilizando a decomposição de 

Cholesky, Stewart (2006a) apresenta a seguinte versão para o modelo com variável 

dependente latente: 

 

               𝑦𝑖1
∗ = 𝜇𝑖𝑡 + ∑ 𝑐𝑡𝑗𝜂𝑖𝑗

𝑡

𝑗=1

 

 

em que 𝜇𝑖𝑡 = 𝛾𝑦𝑖𝑡−1 + 𝑥𝑖𝑡
′ 𝛽 para 𝑡 ≥ 2 e 𝜇𝑖1 = 𝑧𝑖1

′ 𝜋, em que 𝑧 incluirá como instrumentos  

valores no período inicial de variáveis contidas em 𝑥. A probabilidade de uma sequência 

observada de 𝑦′𝑠 é dada por:  

 

 𝑃𝑟𝑖 = Φ{(𝑦𝑖1 − 1)𝑎𝑖1} × ∫ Φ{(𝑦𝑖2 − 1)𝑎𝑖2}𝜙(𝜂𝑖1)
𝑈𝑖1

𝐿𝑖1
 

× ∫ ∫ Φ{(𝑦𝑖3 − 1)𝑎𝑖3}𝜙(𝜂𝑖1)𝜙(𝜂𝑖2)𝑑𝜂𝑖2𝑑𝜂𝑖1

𝑈𝑖2

𝐿𝑖2

𝑈𝑖𝑡

𝐿𝑖𝑡

 

(2.7) 

(2.6) 
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em que 𝑎𝑖1 = 𝜇𝑖1 𝑐11⁄ , 𝑎𝑖2 = (𝜇𝑖2 + 𝑐21𝜂𝑖1) 𝑐22⁄ , 𝑎𝑖3 = (𝜇𝑖3 + 𝑐31𝜂𝑖1 + 𝑐32𝜂𝑖2) 𝑐33⁄ , e assim 

sucessivamente; e (𝐿𝑖𝑡, 𝑈𝑖𝑡) = (−𝑎𝑖𝑡, ∞) se 𝑦𝑖1 = 1 ou (−∞, −𝑎𝑖𝑡) se 𝑦𝑖1 = 0.  

Ademais, a estimação dos modelos probit dinâmicos requer a utilização de um painel 

balanceado, ou seja, o número de observações de tempo, para cada unidade cross-section deve 

ser o mesmo. 

 

2.3 Base de dados e descrição das variáveis 

 

Os dados utilizados no modelo empírico são oriundos da Relação Anual de 

Informações Sociais identificada (RAIS identificada), a qual permite o acompanhamento da 

trajetória ocupacional dos trabalhadores através do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), em 

nível de agregação municipal. A partir da RAIS identificada foi possível construir um painel 

de dados que captura características relacionadas aos indivíduos, além de aspectos regionais e 

do vínculo empregatício.  

A análise contempla o período de 2003 a 2013. O ano de 2013 foi escolhido como ano 

final por possuir as informações mais recentes da RAIS identificada disponíveis no momento 

da realização do presente estudo. Já o ano de 2003, é o primeiro ano disponível no banco de 

dados que contém todas as variáveis necessárias à estimação econométrica do modelo. O total 

de registro no banco de dados varia entre 41.969.162, no ano de 2003, e 75.400.510, em 2013, 

considerando os vínculos ativos e desligados em 31 de dezembro de cada ano, conforme a 

Tabela 2.1.  

 

Tabela 2. 1– Brasil: Distribuição dos registros de emprego. 2003-2013 
Ano Desligados Ativos em 31/12 Total 

2003 12.424.235 29.544.927 41.969.162 

2004 13.276.334 31.407.576 44.683.910 

2005 14.418.482 33.238.617 47.657.099 

2006 15.545.778 35.155.249 50.701.027 

2007 17.041.703 37.607.430 54.649.133 

2008 20.264.853 39.441.566 59.706.419 

2009 19.919.350 41.207.546 61.126.896 

2010 22.678.947 44.068.355 66.747.302 

2011 24.660.494 46.310.631 70.971.125 

2012 25.867.773 47.458.712 73.326.485 

2013 26.452.077 48.948.433 75.400.510 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da RAIS. 
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A partir desse conjunto de dados original, foram realizados alguns filtros. Em primeiro 

lugar, a amostra é restrita aos trabalhadores do setor privado, excluindo-se as entidades 

públicas e de economia mista. Ademais, mantiveram-se apenas os indivíduos com idade entre 

18 e 64 anos e apenas um vínculo empregatício. Tendo em vista os trabalhadores ativos, a 

manutenção de apenas um vínculo no ano levou em consideração o critério de maior salário e 

tempo de emprego, supondo que esta possa ser a renda principal do trabalhador.  

Foram desconsiderados os trabalhadores cujo motivo de desligamento é registrado 

como proveniente de aposentadoria, falecimento, término de contrato (contrato temporário) e 

transferência. Ademais, foram excluídos os vínculos decorrentes de contratos temporários ou 

por tempo determinado, além dos registrados como aprendiz. Visando eliminar observações 

discrepantes, ou outliers, foram mantidos apenas os trabalhadores cujo salário real no mês de 

dezembro não ultrapassou R$ 50.000,00. Além dos controles mencionados, foram eliminados 

os registros com erros de declaração ou omissão de dados, identificados como observações 

repetidas para um mesmo trabalhador, informações ausentes ou com código de identificação 

ignorado, assim como mudanças no valor da variável representativa do gênero do trabalhador 

ao longo do painel de dados.  

Quanto à mensuração das variáveis, a dependente, mobilidade interfirma, é definida 

como a mudança de empresa realizada por um indivíduo entre dois anos consecutivos, cujo 

cálculo levou em consideração 10 subperíodos: 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-

2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013. A variável 

dependente foi, então, construída para cada subperíodo, assumindo valor igual a 1 se o 

indivíduo 𝑖 mudou de empregador entre os anos 𝑡 e 𝑡 + 1, e 0, caso contrário. Após o cálculo 

da variável dependente, mantiveram-se em cada subperíodo as informações das variáveis 

explicativas correspondentes ao ano inicial. A Tabela 2.2 apresenta o número de observações 

disponíveis em cada subperíodo após a realização dos filtros. 

 

Tabela 2. 2 – Brasil: Distribuição dos registros de emprego por subperíodo. 2003-2013 
Subperíodos Registros de Emprego 

2003-2004 10.471.240 

2004-2005 10.972.820 

2005-2006 11.259.260 

2006-2007 11.055.840 

2007-2008 11.848.480 

2008-2009 12.263.600 

2009-2010 12.147.000 

2010-2011 12.399.600 

2011-2012 12.428.840 

2012-2013 12.403.160 

         Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da RAIS. 



57 

 

Para construção de um painel de dados balanceado, mantiveram-se apenas os 

indivíduos cujas informações estão disponíveis para todos os anos da amostra, ou seja, 

11.937.600 indivíduos. Devido ao elevado número de observações individuais, assim como 

visando a operacionalização do modelo econométrico, foi selecionada, aleatoriamente, uma 

amostra de 5%. Assim, a base de dados final totalizou 596.880 observações, permitindo 

acompanhar o comportamento de 59.688 indivíduos ao longo de 10 períodos. Conforme 

mencionado anteriormente, as variáveis explicativas são definidas no ano inicial de cada 

subperíodo e destacam informações relacionadas aos trabalhadores e a sua ocupação, atributos 

do empregador ou das empresas e características regionais.  

Entre as variáveis explicativas, as que mensuram as características regionais são as de 

maior interesse nesse artigo, especialmente no que se refere à densidade do emprego, a qual é 

utilizada como Proxy para as economias de aglomeração. No presente estudo, é empregada 

uma medida padrão de densidade, comumente usada na literatura empírica, calculada como o 

logaritmo da razão entre o total de trabalhadores e a área urbana (em Km²). Os dados 

referentes à área urbana municipal são resultados de medições e estimativas de áreas urbanas 

no Brasil, publicados pela Embrapa Monitoramento por Satélite do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA).  

A metodologia utilizada pela Embrapa para estimação da área urbanizada consistiu de 

um levantamento de dados censitários da população urbana no Brasil, imagens de satélite, 

procedimentos estatísticos e de geoprocessamento. A variável densidade do emprego está 

relacionada ao porte das cidades, bem como a sua capacidade em gerar externalidades 

positivas decorrentes, por exemplo, de uma maior disponibilidade de serviços e emprego. 

Ademais, com ressaltado por Jacob (1969), as características próprias de um centro urbano 

diversificado favorecem a troca de informações e experiências, impulsionando, assim a 

inovação e o crescimento econômico. Nesse sentido, espera-se que a densidade do emprego 

possua uma influência positiva sobre a probabilidade de mudança de trabalho interfirmas, ou 

seja, os indivíduos são mais propensos a se mover para regiões mais urbanizadas. Ademais, 

utilizou-se como unidade geográfica para construção de variáveis dummies de controle para 

regiões as cinco macrorregiões brasileiras: Norte (categoria omitida), Nordeste, Sul, Sudeste e 

Centro-Oeste. 
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Para as características dos trabalhadores e de sua ocupação, estão inclusas as seguintes 

variáveis de controle: idade (em anos), gênero, tempo de emprego e grau de instrução. Em 

geral, espera-se que os indivíduos mais jovens, assim como os homens apresentem maior 

probabilidade de mobilidade (JOHANSSON; KLAESSON; OLSSON, 2002; FAGGIAN; 

MCCANN; SHEPPARD, 2007). A variável tempo de emprego representa uma Proxy para 

experiência do trabalhador e se refere ao tempo de emprego, em meses, no mesmo vínculo 

empregatício. Quanto maior o tempo de emprego, menor tende a ser a probabilidade de 

mobilidade (FABER, 1994). Um conjunto de variáveis binárias subdivididas em três 

categorias são usadas como controle para o tempo de emprego: de 0 a 11.9 meses (categoria 

omitida); de 12.0 a 59.9 meses e de 60.0 meses ou mais.  

No que se refere à escolaridade, a literatura aponta que indivíduos mais qualificados 

tendem a apresentar uma maior mobilidade (MACHIN; PELKONEN; SALVANES, 2008). 

Para mensurar o nível de instrução dos trabalhadores, utilizou-se dummies construídas a partir 

da variável níveis de instrução disponível na RAIS, a qual foi ajustada em sete divisões que 

compõem as etapas do ciclo educacional: Sem Instrução (categoria omitida); Fundamental 

Incompleto; Fundamental Completo; Ensino Médio Incompleto; Ensino Médio Completo; 

Ensino Superior Incompleto e Ensino Superior Completo.  

Como características da empresa, foram incluídas variáveis dummies para diferentes 

classes de tamanho do estabelecimento. A construção dessa variável segue a classificação do 

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) que divide o tamanho da 

empresa por número de trabalhadores da seguinte forma: de 0 a 19 trabalhadores; de 20 a 99 

trabalhadores; de 100 a 499 trabalhadores e 500 ou mais trabalhadores.  

Nesse caso, espera-se uma maior probabilidade de mudança de trabalho quanto menor 

o porte ou tamanho da empresa (BALTZOPOULOS; BRAUNERHJELM; TIKOUDIS, 

2012). Outra característica do empregador incluída como controle é o setor econômico da 

empresa. Os setores de atividade foram definidos conforme a classificação de atividades 

econômicas em grandes setores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

sendo, então, construídas variáveis dummies representativas dos seguintes setores: 

Agropecuária (categoria omitida); Indústria; Construção Civil; Comércio e Serviços.  
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2.4 Resultados 

 

2.4.1 Análise descritiva da amostra 

 

As estatísticas descritivas das variáveis utilizadas na estimação do modelo empírico 

deste artigo estão sintetizadas na Tabela 2.3. A base de dados contempla 596.880 

observações, permitindo acompanhar o comportamento de 59.688 indivíduos ao longo de 10 

períodos (2003-2013), no mercado de trabalho formal brasileiro. Essa amostra é composta por 

trabalhadores que possuem, em média, 36 anos de idade, dos quais a grande maioria são 

homens (aproximadamente 78%), possuem alta escolaridade e tempo de emprego e trabalham 

no setor industrial (aproximadamente 41%) da região Sudeste (aproximadamente 72%). 

 

Tabela 2.3 – Brasil: Estatísticas descritivas da amostra. 2003-2013 
Variáveis Média Proporção Mínimo Máximo 

Mobilidade 
 

 

0 1 

Permaneceu no mesmo vínculo 
 

85,84 
  

Mudou de vínculo 
 

14,16 
  

Densidade do emprego* 6,8964 
 

 -0,6054 11,8039 

Homem 
 

77,98 
  

Mulher 
 

22,02 
  

Idade 36,2220 

 

18 64 

Nível Educacional 

    Sem Instrução 

 

0,39 0 1 

Fundamental Incompleto 

 

20,51 0 1 

Fundamental Completo 

 

17,59 0 1 

Ensino Médio Incompleto 

 

8,93 0 1 

Ensino Médio Completo 

 

36,93 0 1 

Ensino Superior Incompleto 

 

4,07 0 1 

Ensino Superior Completo 

 

11,58 0 1 

Tempo de Emprego 

    De 0 a 11,9 meses  

 

17,32 0 1 

De 12,0 a 59,9 meses 

 

38,71 0 1 

60,0 meses ou mais 

 

43,98 0 1 

Setores 

    Agropecuária 

 

1,40 0 1 

Indústria 

 

40,92 0 1 

Construção 

 

4,63 0 1 

Comércio 

 

23,29 0 1 

Serviços 

 

29,76 0 1 

Tamanho do Estabelecimento 

    De 0 a 19 trabalhadores 

 

25,53 0 1 

De 20 a 99 trabalhadores 

 

24,29 0 1 

De 100 a 499 trabalhadores 

 

22,44 0 1 

500 ou mais trabalhadores 

 

27,73 0 1 

Variáveis regionais 

    Norte 

 

0,74 0 1 

Nordeste 

 

7,68 0 1 

Sudeste 

 

71,84 0 1 

Sul 

 

17,56 0 1 

Centro Oeste  2,18 0 1 

Total de Observações  596.880 

Total de indivíduos  59.688 

     Fonte: Elaboração própria a partir de dados da RAIS. Nota: *Variável em logaritmo. 
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Conforme afirmado anteriormente, na Economia Regional um dos determinantes da 

mobilidade interfirma é a densidade do emprego. Especificamente, a mobilidade interfirma 

dos trabalhadores ocorreria com maior frequência em regiões mais densas em termos de 

atividades econômicas e mercado de trabalho. Tendo isso em vista, o Gráfico 2.1 fornece 

outra análise dos dados, descrevendo a média da densidade do emprego nos municípios de 

localização da empresa dos trabalhadores que mudaram de vínculo, nos subperíodos 

considerados no presente estudo. Percebe-se que a média da densidade do emprego é 

relativamente crescente ao longo do tempo, com seu valor variando de 6,74 (2003-2004) a 

6,96 (2012-2013). 

 

Gráfico 2.1– Brasil: Média da densidade do emprego para os trabalhadores que mudaram de 

vínculo. 2003 a 2013 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da RAIS. 

Nota 1: Para a construção desse gráfico foram consideradas as características dos colaboradores no ano inicial de 

cada subperíodo. 

 

Características inerentes aos indivíduos podem ser determinantes para se verificar o 

padrão da mobilidade interfirma em regiões densas. Nesse sentido, os Gráficos 2.2, 2.3 e 2.4 

destacam a taxa de mobilidade (quadrante a) e a média da densidade do emprego nos 

municípios de localização da empresa para os trabalhadores que mudaram de vínculo 

(quadrante b), considerando-se distintas faixas de idade, níveis de escolaridade e setores.  

A taxa de mobilidade foi computada com base no total de mudanças de vínculo, 

normalizada pelo número total de trabalhadores em cada categoria. Inicialmente, no Gráfico 

2.2, percebe-se que os indivíduos mais jovens, na faixa etária de 18 a 29 anos, são aqueles que 

possuem a maior taxa de mobilidade, 21%. No entanto, os trabalhadores na faixa etária de 30 

a 49 anos são os que apresentaram a maior média da densidade do emprego nos municípios de 

localização das empresas onde ocorreram as mudanças de vínculo, 6,97. 
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Gráfico 2.2 – Brasil: Taxa de mobilidade e média da densidade do emprego para os 

trabalhadores que mudaram de vínculo, por faixa etária. 2003-2013 
 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da RAIS. 
 

Considerando-se os diferentes níveis educacionais, o Gráfico 2.3 demonstra que a taxa 

de mobilidade (quadrante a) varia de 11%, para indivíduos com ensino superior completo, a 

16%, para trabalhadores com ensino médio incompleto. Ademais, percebe-se que o gráfico da 

taxa de mobilidade por níveis educacionais apresenta um formato não linear, em que a taxa de 

mobilidade é maior para os trabalhadores com níveis educacionais intermediários, do ensino 

fundamental completo ao superior incompleto, e menor para os trabalhadores localizados nos 

extremos dessa subdivisão, fundamental incompleto e ensino superior completo. Quanto à 

média da densidade do emprego nos municípios de localização da empresa (quadrante b), 

percebe-se que esta é crescente na medida em que se eleva o nível educacional dos 

trabalhadores, alcançando uma média de 7,05 para os indivíduos com ensino superior 

completo. 

 

Gráfico 2.3 - Brasil: Taxa de mobilidade e média da densidade do emprego para os 

trabalhadores que mudaram de vínculo, por nível de escolaridade. 2003-2013 
 

 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da RAIS. 
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Analisando-se a composição da amostra por atividade econômica, Gráfico 4, abaixo, 

pode-se perceber que a maior taxa de mobilidade (quadrante a) é verificada no setor da 

Construção Civil, 27%, e a menor na Indústria, 10%. Ainda no Gráfico 2.4, é possível 

observar que a densidade média nos municípios de localização da empresa para os 

trabalhadores que mudaram de vínculo foi maior para os indivíduos empregados no setor de 

Serviços, embora esse valor não seja muito superior em relação aos demais setores, em termos 

de magnitude.  

 

Gráfico 2.4 - Brasil: Taxa de mobilidade e média da densidade do emprego para os 

trabalhadores que mudaram de vínculo, por setor.2003-2013 
 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da RAIS. 

 

2.4.2 Análise da mobilidade de trabalhadores interfirma 

 

Inicialmente, é apresentado um primeiro conjunto de evidências em que se procura 

explorar o efeito da densidade do emprego sobre a probabilidade de mobilidade interfirma, 

considerando-se cada um dos subperíodos utilizados na montagem do painel de dados. A 

finalidade é verificar a sensibilidade dos resultados ao longo do tempo, assim como o 

comportamento da densidade do emprego quanto à magnitude e significância dos coeficientes 

estimados. Nesse sentido, a Tabela 2.4 destaca os coeficientes obtidos por meio de estimativas 

Probit padrão para o principal regressor desse estudo, a variável densidade do emprego, para 

cada subperíodo. As variáveis de controle utilizadas são: sexo, idade, escolaridade, tempo de 

emprego, tamanho do estabelecimento, setor e regiões. 

Os resultados apontam que a densidade espacial do emprego na região em que a 

empresa está inserida afeta positivamente a probabilidade de mudança de vínculo dos 

trabalhadores, considerando todos os subperíodos analisados. De maneira geral, os 

coeficientes estimados são bastante similares com relação à intensidade dos parâmetros entre 
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os diferentes subperíodos, variando de 0,0477 (2009-2010) a 0,0305 (2008-2009). Além 

disso, não apresentam diferenças quanto ao sinal e nível de significância estatística.  

 

Tabela 2. 4 – Brasil: Coeficientes do modelo de regressão Probit: efeito da densidade do 

emprego sobre a probabilidade de mobilidade interfirma. 2003-2013 

Subperíodos 
Densidade do Emprego 

Observações 
Coeficientes Desvio Padrão 

2003-2004 0,0417*** (0,0029)    523.562 

2004-2005 0,0347*** (0,0028)    548.641 

2005-2006 0,0414*** (0,0028)    562.963 

2006-2007 0,0390*** (0,0027)    552.792 

2007-2008 0,0379*** (0,0026)    592.424 

2008-2009 0,0305*** (0,0026)    613.180 

2009-2010 0,0477*** (0,0025)    607.350 

2010-2011 0,0420*** (0,0024)    619.980 

2011-2012 0,0381*** (0,0024)    621.442 

2012-2013 0,0456*** (0,0024)    620.158 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da RAIS. 

Notas: 1. Desvios padrão robustos à heteroscedasticidade entre parênteses. 2. *** Estatisticamente significativo a 

1%. 3. Os coeficientes estimados para todas as variáveis do modelo empírico podem ser consultados na Tabela 9, 

no Apêndice B.1 

 

Na Tabela 2.5 considera-se a estrutura em painel dos dados. Nesse caso, as estimativas 

dos determinantes da mobilidade interfirma apresentadas foram obtidas por meio de regressão 

Pooling Probit e Probit com efeitos aleatórios, com base em atributos dos trabalhadores, das 

empresas e fatores locacionais ou regionais. De maneira geral, as estimativas dos parâmetros 

obtidas para a influência de características observáveis dos trabalhadores e das empresas 

sobre a mobilidade são vistas como controles para a avaliação do impacto das características 

regionais, especificamente, da densidade urbana, sobre a mobilidade dos trabalhadores. 

Inicialmente, os sinais e a significância estatística das variáveis explicativas apresentam o 

mesmo padrão para todas as especificações, variando apenas em magnitude.  

A densidade do emprego apresentou sinal esperado e coeficiente estatisticamente 

significante a 1%. Especificamente, nota-se que quando a mobilidade é controlada pelas 

características observáveis dos trabalhadores e das empresas, os indivíduos que trabalham em 

regiões mais densas, ou seja, com maior densidade do emprego, são mais propensos à 

mobilidade interfirma. Resultado semelhante é encontrado no estudo de Finney e Kohlhase 

(2008), o qual sugere que as áreas urbanas estão associadas a uma maior mobilidade do 
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trabalho no início da carreira; e em Andersson e Thulin (2013), que encontram um efeito 

positivo e significativo da densidade espacial do emprego sobre a probabilidade de um 

trabalhador mudar de empresa nos setores industriais e de serviços da Suécia. 

  

Tabela 2.5 – Brasil: Efeito da densidade do emprego sobre a probabilidade de mobilidade 

interfirma (regressão Probit e Probit com efeitos aleatórios).2003-2013 

 (1) (2) 

 Variáveis Pooling Probit Probit com Efeitos Aleatórios 

Densidade do emprego 0,0338*** (0,0030) 0,0346*** (0,0036)    

Características do indivíduo     

Gênero 0,1155*** (0,0054) 0,1392*** (0,0072)    

Idade -0,0153*** (0,0003) -0,0202*** (0,0004)    

Fundamental Incompleto -0,1029*** (0,0329) -0,1209*** (0,0432)    

Fundamental Completo -0,0753** (0,0330) -0,0945**  (0,0434)    

Médio Incompleto -0,0784** (0,0334) -0,1033**  (0,0437)    

Médio Completo -0,1066*** (0,0328) -0,1462*** (0,0432)    

Superior Incompleto -0,1186*** (0,0344) -0,1702*** (0,0449)    

Superior Completo -0,1040*** (0,0334) -0,1825*** (0,0440)    

De 12,0 a 59,9 meses -0,3249*** (0,0053) -0,1762*** (0,0060)    

60,0 meses ou mais -0,7677*** (0,0060) -0,4726*** (0,0087)    

Característica da empresa     

Indústria -0,2328*** (0,0172) -0,2707*** (0,0214)    

Construção 0,2538*** (0,0187) 0,2588*** (0,0237)    

Comércio -0,1157*** (0,0175) -0,1300*** (0,0218)    

Serviços 0,0152 (0,0173) 0,0069    (0,0215)    

De 20 a 99 trabalhadores -0,0809*** (0,0059) -0,1372*** (0,0070)    

De 100 a 499 trabalhadores -0,1145*** (0,0064) -0,1955*** (0,0078)    

500 ou mais trabalhadores -0,1939*** (0,0065) -0,2875*** (0,0080)    

Fatores regionais     

Nordeste -0,1257*** (0,0266) -0,1289*** (0,0339)    

Sudeste -0,0601** (0,0256) -0,0634*   (0,0328)    

Sul -0,0207 (0,0260) -0,0157    (0,0334)    

Centro Oeste 0,0668** (0,0285) 0,0911**  (0,0367)    

Intercepto -0,1153** (0,0486) -0,1262**  (0,0623)   

Observações 596.880 596.880 

Indivíduos 59.688 59.688 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da RAIS. 

Notas: 1. Desvios padrão robustos à heteroscedasticidade entre parênteses. 2. *** Estatisticamente significativo a 

1%. ** Estatisticamente significativo a 5%. *Estatisticamente significativo a 10%. 
 

De fato, um dos fatos estilizados da economia se refere à concentração de pessoas e 

atividades econômicas em determinados espaços geográficos e que essas regiões densamente 

povoadas tendem a ser mais produtivas. Isso por que, como preconizado teoricamente, as 

vantagens decorrentes do processo aglomerativo, tais como maior oferta de serviços, fontes de 

matérias-primas e postos de trabalho, ao atrair um número maior de indivíduos, estimula o 

aumento da produtividade, por meio da troca de informações de conhecimentos 

(MARSHALL, 1920). Ademais, os trabalhadores e as empresas localizadas em regiões densas 

possuem alta acessibilidade a um grande conjunto de potenciais empregados e empregadores, 
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o que pode reduzir os custos associados à busca por novos postos de trabalho, assim com a 

contratação de novos funcionários, do ponto de vista das empresas. 

No que diz respeito às variáveis de controle, em geral, os resultados foram 

semelhantes aos da literatura acerca dessa temática, os quais reforçam a importância de 

variáveis como idade, nível de escolaridade, tempo de emprego, setor econômico e região 

para a determinação da mobilidade interfirma (FALLICK; FLEISCHMAN; REBITZER, 

2006; FINNEY; KOHLHASE, 2008; WHEELER, 2008; ANDERSSON; THULIN, 2013). 

Quanto ao primeiro grupo de variáveis, atributos gerais dos trabalhadores, pontua-se que o 

efeito da idade indica que os trabalhadores mais velhos tendem a ter uma menor mobilidade 

interfirma.  

De fato, como pontua Borjas (2012), considerando-se a mobilidade como um 

investimento em capital humano, os trabalhadores mais velhos possuirão um período de 

tempo mais curto para se beneficiar dos possíveis retornos oriundos dos investimentos 

realizados na transferência de firma, reduzindo assim, a probabilidade de mobilidade. O 

mesmo é verdade para aqueles que têm maior tempo de emprego, indicando que a mobilidade 

interfirma é maior quanto menor o tempo de emprego. O efeito da idade e do tempo de 

emprego pode ser explicado conjuntamente pela tendência de maior estabilidade no emprego 

(carreira profissional) e, consequentemente, menor necessidade de buscar outro emprego 

quanto maior a idade e o tempo de vínculo empregatício. No que diz respeito à relação entre a 

variável gênero e a mobilidade, identifica-se uma relação direta e significativa (0,1392), 

assim, os homens são, em média, mais propensos a mudar de emprego em relação às 

mulheres. 

Com relação ao nível de instrução, todas as variáveis dummies são negativas, 

indicando que, para o caso brasileiro, uma maior mobilidade interfirma tenderia a ser 

verificada em trabalhadores com menor nível de instrução. Conforme afirmado anteriormente, 

teoricamente, haveria uma maior propensão maior para que indivíduos mais qualificados 

sejam relativamente mais móveis.  O fato de que os trabalhadores com nível de escolaridade 

mais elevado apresentem uma maior probabilidade de mobilidade interfirma pode estar 

associado ao aumento das oportunidades no mercado de trabalho para indivíduos com uma 

maior qualificação. Por outro lado, a falta de informação, menores habilidades, restrição de 

crédito ou outras características não observadas correlacionadas com uma qualificação menor 

podem ser apontadas como possíveis limitações à mobilidade interfirma dos indivíduos 

menos educados (MACHIN; PELKONEN; SALVANES, 2008).  
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No entanto, para Sahota (1968), em artigo seminal sobre a migração interna no Brasil, 

a priori, não é possível prever a influência da educação de uma forma direta. Assim, a 

mobilidade não será necessariamente mais elevada entre os indivíduos com maior 

escolaridade, uma vez que outros fatores podem influenciar essa decisão, tais como a 

quantidade de indivíduos educados na região de destino, considerando-se o grau de 

competição por novos postos de trabalho, assim como a comparação entre os retornos 

financeiros oferecidos pelas regiões de origem e destino. Esse resultado também pode 

encontrar respaldo em estudos que encontram resultados distintos acerca dos determinantes da 

mobilidade interfirma quando se consideram na análise distintas amostras por níveis de 

escolaridade, tais como Finney e Kohlhase (2008) e Andersson e Thulin (2013). 

Quanto às características da empresa, os resultados sugerem que os trabalhadores 

tendem a ser mais propenso a mudar de empregador se eles trabalham em empresas de menor 

dimensão em termos de número de funcionários. No tocante à mobilidade entre os diferentes 

setores econômicos, verifica-se que está se comporta de maneira distinta. Os resultados 

sugerem que está empregado em setores como indústria e comércio reduz a probabilidade de 

mobilidade, comparativamente à categoria setorial base (Agropecuária), enquanto trabalhar na 

Construção Civil aumenta a possibilidade de mudança de vínculo. No que se refere ao 

Comércio, os coeficientes não se mostram estatisticamente significativos. Ademais, uma vez 

que a mobilidade interfirma pode ser afetada de maneira distinta, dadas as características do 

mercado de trabalho entre as diferentes regiões brasileiras, foram incluídas variáveis dummies 

de controle para as regiões Norte (categoria omitida), Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, 

as quais se mostraram estatisticamente significantes, a exceção da região Sul. 

Uma vez discutidas essas evidencias iniciais, foram realizados alguns recortes na base 

de dados, com o intuito de verificar como os possíveis determinantes da mobilidade interfirma 

se comportam supondo diferentes faixas etárias, níveis de escolaridade e setores. Esses 

recortes permitem analisar como o efeito da densidade do emprego sobre a mobilidade pode 

ser distinto, dadas as características de cada grupo analisado individualmente. De fato, uma 

das questões que deve ser consideradas na identificação do efeito da densidade sobre a 

mobilidade do trabalho é a seleção amostral, a qual surge da possibilidade de classificação 

espacial não aleatória de trabalhadores sobre as características individuais associadas à sua 

mobilidade (ANDERSSON; THULIN, 2013). Assim, regiões densas podem atrair 

trabalhadores inerentemente móveis, de modo que a maior mobilidade nessas localidades 
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poderá refletir um efeito de classificação ao invés de um efeito da densidade sobre os 

trabalhadores (COMBES et al., 2012). 

Dessa forma, a identificação da influência da densidade das cidades sobre a 

mobilidade do trabalhador realizada até o momento não permite verificar a natureza dessas 

influências, tendo em vista que pode existir a possibilidade de que as vantagens decorrentes 

da aglomeração de pessoas e atividades econômicas no espaço, mensuradas por meio da 

densidade do emprego, resultem do maior estímulo ao aprendizado, por meio da difusão de 

conhecimentos e ideias, o que acontece devido a um maior contato entre diferentes 

indivíduos. Destarte, caso esse aprendizado esteja condicionado a características individuais, 

tais como idade e nível educacional, é possível que os efeitos da densidade do emprego 

distribuam-se de forma diferenciada entre os indivíduos. 

Para investigar tais possibilidades, a Tabelas 2.6 apresenta os resultados do modelo 

Probit com efeitos aleatórios em que a variável dependente, mobilidade interfirma, foi 

computada considerando diferentes faixas de idade, níveis de instrução e setores. De maneira 

geral, os achados apontam que a densidade do emprego afeta a mobilidade interfirma com 

maior intensidade se os trabalhadores estão na faixa etária entre 18 e 29 anos de idade. Em 

particular, a relação entre densidade do emprego e a mobilidade interfirma dos trabalhadores 

nessa faixa etária é positiva e estatisticamente significante, sugerindo que a densidade é um 

fator mais importante para mobilidade se os trabalhadores são mais jovens. Para a faixa etária 

de 30 a 49 anos de idade, o coeficiente da densidade do emprego também é positivo e 

estatisticamente significante, porém menor em magnitude em relação à faixa etária de menor 

idade. Já para os trabalhadores entre 49 e 64 anos, o coeficiente obtido para a densidade do 

emprego não foi estatisticamente significante. A variação do efeito da densidade sobre a 

mobilidade interfirma para diferentes faixas de idade já é um resultado bem estabelecido na 

literatura, sendo verificado, por exemplo, em Bleakley e Lin (2012). 

Ao se comparar as regressões realizadas por faixa de instrução pode-se verificar que a 

magnitude dos coeficientes da densidade do emprego aumenta na medida em que as 

estimações são realizadas para indivíduos mais instruídos. Contudo, para os trabalhadores 

com ensino superior incompleto e completo, o coeficiente da densidade não é estatisticamente 

significante. Tais evidências sugerem que, a despeito das regiões menos urbanizadas, 

municípios com maior densidade do emprego podem produzir vantagens ou externalidade 

positivas para trabalhadores mais qualificados, tais como maior acesso a serviços e 

oportunidades de trabalho.  
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Por fim, destacam-se os resultados obtidos por atividade econômica, considerando-se 

os setores com maior representatividade no banco de dados em termos de número de 

observações, especificamente, Indústria, Comércio e Serviços. Para todos os setores 

analisados, o coeficiente da densidade do emprego é positivo e estatisticamente significativo, 

resultado semelhante aos encontrado por Andersson e Thulin (2013) quando analisam a 

Indústria de Transformação e o setor de Serviços. Percebe-se, ainda, que a magnitude do 

coeficiente da densidade do emprego para a Indústria e o Comércio é relativamente maior em 

relação ao setor de Serviços. Ademais, comprando os resultados da Tabela 2.6 com os 

destacados na Tabela 2.5, em que os efeitos da densidade do emprego sobre a mobilidade 

foram obtidos para o conjunto das atividades econômicas, verifica-se que os coeficientes dos 

modelos estimados para a Indústria e o Comércio são maior em termos de magnitude, o que 

reforça a suposição de que os retornos provenientes das economias de aglomeração, aqui 

mensuradas pela variável densidade do emprego, tendem a ser melhor percebidos quando o 

setor industrial é analisado isoladamente. 

 

Tabela 2.6 – Brasil: Coeficientes Probit com efeitos aleatórios por faixa etária, nível de 

instrução e setor.2003 -2013 
Faixa Etária 

  De 18 a 29 anos De 30 a 49 anos De 49 a 64 anos 

Densidade do emprego 0,0449***  (0,0047) 0,0185*** (0,0058) -0,0423   (0,0288)    

Observações 163.098 379.510 54.272 

Indivíduos 16.310 37.951 5.427 

Nível de Escolaridade 

  

Fundamental 

Incompleto 

Fundamental 

Completo 

Médio 

Incompleto 

Médio 

Completo 

Superior 

Incompleto 

Superior 

Completo 

Densidade do emprego 0,0294*** 0,0277*** 0,0281*** 0,0490*** 0,0225 0,0065    

  (0,0067) (0,0077) (0,0107) (0,0064) (0,0241) (0,0171)    

Observações 122.406 104.988 53.272 220.445 24.278 69.146 

Indivíduos 12.241 10.499 5.327 22.045 2.428 6.915 

Setor 

  Indústria Comércio Serviços 

Densidade do emprego 0,0444*** (0,0063) 0,0463*** (0,0066) 0,0324*** (0,0069)    

Observações 237.780 146.260 177.420 

Indivíduos 23.778 14.626 17.742 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da RAIS. 

Notas: 1. Desvios padrão robustos à heteroscedasticidade entre parênteses. 2. *** Estatisticamente significativo a 

1%. ** Estatisticamente significativo a 5%.  *Estatisticamente significativo a 10%. 3. As estimações foram 

controladas pelas mesmas covariáveis da Tabela 2.5. 

 

Assim, é possível inferir que os resultados apontam diferenças importantes entre os 

coeficientes estimados para a densidade do emprego por grupos de idade, nível de 

escolaridade e setor, indicando que evidências mais robustas acerca dos determinantes da 
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mobilidade interfirmas devem considerar os efeitos da seletividade amostral entre diferentes 

grupos.  

 

2.4.3 Dinâmica temporal da mobilidade interfirma 

 

Essa subseção analisa uma possível dinâmica temporal da mobilidade interfirma, 

verificando-se a hipótese de que um trabalhador localizado numa região densa, que mudou de 

emprego num determinado período, pode ser mais ou menos propenso a realizar uma nova 

mudança. Conforme discutido anteriormente, ao explorar a dimensão temporal dos dados, os 

modelos dinâmicos para dados em painel não lineares permitem tratar com maior eficiência 

problemas de endogeneidade e heterogeneidade não observada. 

 Nesse sentido, na Tabela 2.7 a coluna 1 apresenta os resultados obtidos com a 

utilização do estimador de Heckman (1981) que assume a não correlação do termo de erro. Na 

coluna 2, tem-se os resultados obtidos por meio do modelo probit dinâmico de efeitos 

aleatórios, uma extensão do modelo de Heckman (1981) proposta por Stewart (2006) para os 

casos em que os erros são autocorrelacionados. 

Inicialmente é possível observar que a significância estatística e o sinal dos parâmetros 

estimados se assemelham aos verificados anteriormente para a versão não dinâmica do 

modelo Probit com efeitos aleatórios, apresentada anteriormente na coluna 2 da Tabela 2.5.  

A exceção são os parâmetros para as dummies de educação que, nesse caso, não são 

estatisticamente significativos para os trabalhadores com ensino fundamental completo e 

médio incompleto. Em termos de magnitudes, os coeficientes estimados para a versão 

dinâmica são ligeiramente menores em relação a versão não dinâmica. Portanto, os resultados 

revelam que os coeficientes estimados nessa analise são, em geral, consistentes com aqueles 

obtidos para a amostra geral de mobilidade interfirma por meio da versão não dinâmica do 

modelo Probit com efeitos aleatórios. 

Os coeficientes obtidos para os estimadores de Heckman (1981) e Stewart (2006) 

similares com relação ao sinal dos parâmetros e a significância estatística, porém os primeiros 

são mais elevados no que diz respeito a magnitude. Assim, em conformidade com os 

resultados destacados anteriormente, as evidências aqui reportadas demonstram que a 

mobilidade interfirma no Brasil pode estar associada às características do trabalhador, tais 

como idade, gênero, nível de instrução e tempo de emprego; a características das empresas, 

como tamanho do estabelecimento e setor de atividade; e fatores regionais, como região de 
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localização do estabelecimento e densidade do emprego. O coeficiente estimado para a 

densidade do emprego na versão dinâmica do modelo Probit, em particular, também se 

mostra positivamente significativa, reforçando o efeito de um ambiente econômico 

diversificado sobre a mobilidade interfirma. 

 

Tabela 2.7 – Brasil: Coeficientes Probit Dinâmico: efeito da densidade do emprego sobre a 

probabilidade de mobilidade interfirma. 2003-2013 

 (1) (2) 

 Variáveis Heckman (1981)  Stewart (2006) 

Densidade do emprego 0,0290*** (0,0041)    0,0285*** (0,0038)    

Mobilidade (t-1) -0,2905*** (0,0112)    -0,0614*** (0,0201)    

Características do indivíduo     

Gênero 0,1349*** (0,0078)    0,1260*** (0,0072)    

Idade -0,0225*** (0,0004)    -0,0205*** (0,0004)    

Fundamental Incompleto -0,0782*   (0,0450)    -0,0724*   (0,0426)    

Fundamental Completo -0,0523    (0,0451)    -0,0477    (0,0427)    

Médio Incompleto -0,0607    (0,0455)    -0,0544    (0,0431)    

Médio Completo -0,1108**  (0,0449)    -0,1009**  (0,0425)    

Superior Incompleto -0,1380*** (0,0467)    -0,1251*** (0,0442)    

Superior Completo -0,1422*** (0,0456)    -0,1238*** (0,0432)    

De 12,0 a 59,9 meses -0,3881*** (0,0105)    -0,3784*** (0,0103)    

60,0 meses ou mais -0,6589*** (0,0115)    -0,6680*** (0,0112)    

Característica da empresa     

Indústria -0,2404*** (0,0233)    -0,2257*** (0,0220)    

Construção 0,2724*** (0,0253)    0,2634*** (0,0239)    

Comércio -0,0967*** (0,0236)    -0,0910*** (0,0223)    

Serviços 0,0373    (0,0234)    0,0378*   (0,0221)    

De 20 a 99 trabalhadores -0,1358*** (0,0074)    -0,1199*** (0,0071)    

De 100 a 499 trabalhadores -0,1935*** (0,0082)    -0,1711*** (0,0078)    

500 ou mais trabalhadores -0,2774*** (0,0083)    -0,2523*** (0,0079)    

Fatores regionais     

Nordeste -0,1275*** (0,0374)    -0,1207*** (0,0348)    

Sudeste -0,0723**  (0,0360)    -0,0680**  (0,0335)    

Sul -0,0410    (0,0366)    -0,0387    (0,0340)    

Centro Oeste 0,0677*   (0,0403)    0,0601    (0,0374)    

Intercepto 0,1383**  (0,0676)    0,0300    (0,0639)    

Observações 596.880 596.880 

Indivíduos 59.688 59.688 

Λ  0,7622*** (0,0250)  0,1421*** (0,0032) 

Ρ 0,1823***  (0,0032)  0,8173*** (0,0291) 

AR (1)      -0,1064*** (0,0087) 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da RAIS. 

Nota 1 : Desvios padrão robustos à heteroscedasticidade entre parênteses. *** Estatisticamente significativo a 

1%. ** Estatisticamente significativo a 5%. 

Nota 2: O modelo de Stewart (2006), coluna 2, foi estimado com base em 10 replicações. O modelo de Heckman 

é estimado com base em 24 pontos de quadratura. 

Nota 3: As variáveis do vetor 𝑥 utilizadas como instrumentos foram a idade e o tempo de emprego. 

 

Ademais, ao se observar os resultados das colunas 1 e 2 da Tabela 2.7, constata-se 

algumas evidências importantes. Primeiro, o coeficiente da mobilidade interfirma defasada 

temporalmente é estatisticamente significante, sugerindo que a mobilidade interfirma no 
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período 𝑡 depende potencialmente da mobilidade interfima no período 𝑡 − 1. Segundo, essa 

relação é negativa, indicando que os indivíduos que mudaram de um emprego para outro no 

período 𝑡 − 1 são menos propensos a realizar nova mudança no período 𝑡. Esse resultado 

pode ser explicado pela própria característica da base de dados, a qual contempla 

trabalhadores com vínculos empregatícios ao longo de dez subperíodos, teoricamente menos 

propensos a realizar várias mudanças ao longo do tempo. Ademais, uma explicação mais 

plausível seria os custos associados à mobilidade geográfica, especialmente os custos de 

viagens, os quais são diretamente afetados pela distância entre os locais de origem e destino, 

bem como as incertezas a respeito das condições econômicas da região de destino podem 

afetar negativamente a probabilidade de uma nova mudança como destaca (BORJAS, 2012). 

 

2.5 Considerações Finais 

 

O estudo teve como objetivo investigar como a densidade espacial do emprego afeta a 

mobilidade dos trabalhadores interfirma no mercado de trabalho brasileiro, no período de 

2003 a 2013. Para tanto, foram produzidas evidências por meio de modelos Probit com 

efeitos aleatórios e Probit dinâmico aplicados a um painel de dados empregador-empregado 

que captura as diferenças regionais, além de características relacionadas aos trabalhadores e as 

empresas, construído por meio da RAIS identificada anual. Assim, além de contribuir para a 

literatura especializada ao obter evidências acerca da mobilidade interfirma como um possível 

condutor para as vantagens da produtividade decorrentes da densidade espacial do emprego, o 

estudo avança ao agregar novas evidências à literatura nacional a partir de modelos dinâmicos 

de resposta binária que permitem captar a dinâmica temporal da mobilidade interfirma, além 

de tratar com maior eficácia possíveis problemas de endogeneidade e heterogeneidade não 

observada. 

Considerando-se, inicialmente, a amostra geral de trabalhadores, as evidências 

apontam alguns resultados estilizados na literatura especializada. A mobilidade interfirma 

estaria associada a características como idade, nível de escolaridade, tempo de emprego, setor 

econômico e região. Em linhas gerais, os resultados empíricos sugerem que: i) os 

trabalhadores mais velhos e com maior tempo de emprego tendem a possuir uma menor 

propensão a mobilidade interfirma; ii) em relação as mulheres, os homens se apresentam, em 

média, mais propensos a mudar de emprego; iii) uma maior mobilidade interfirma tenderia a 
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ser verificada em trabalhadores com menor nível de instrução; iv) os trabalhadores tendem a 

ser mais propenso a mudar de empregador se eles trabalham em empresas de menor dimensão 

em termos de funcionários e no setor da Construção Civil; v) os indivíduos que trabalham em 

regiões mais densas, ou seja, com maior densidade do emprego, são mais propensos à 

mobilidade interfirma.  

As estimações econométricas considerando-se diferentes faixas etárias, níveis de 

escolaridade e setores, revelaram coeficientes bastante diferenciados entre os grupos 

analisados, indicando que evidências mais robustas acerca dos determinantes da mobilidade 

interfirmas devem considerar os efeitos da seletividade amostral entre diferentes grupos. Em 

geral, a densidade do emprego afeta a mobilidade interfirma com maior intensidade se os 

trabalhadores estão na faixa etária entre 18 e 29 anos de idade. Essa relação é positiva e 

estatisticamente significante, sugerindo que a densidade parece ser um fator mais importante 

para mobilidade se os trabalhadores mais jovens. Por sua vez, o coeficiente da variável 

densidade do emprego é negativo e estatisticamente significante para os indivíduos sem 

instrução e positivo e estatisticamente significante para os trabalhadores com ensino 

fundamental incompleto, fundamental completo, médio incompleto e médio completo, 

sugerindo que os trabalhadores mais qualificados tendem a ser mais propensos a mudar de 

empresa em regiões mais densas. Porém, para os trabalhadores com ensino superior 

incompleto e completo, o coeficiente da densidade não é estatisticamente significante. 

Ademais, a magnitude do coeficiente da densidade do emprego para indústria é relativamente 

maior em relação ao setor de serviços, assim como em comparação com a análise realizada 

para a amostra geral de trabalhadores, o que reforça a suposição de que os retornos positivos 

decorrentes das economias de aglomeração, costumam ser melhor percebidos quando o setor 

industrial é analisado isoladamente.  

Além disso, os resultados obtidos para os modelos dinâmicos por meio dos 

estimadores de Heckman (1981) e Stewart (2006) apontam que a mobilidade interfirma 

defasada temporalmente é estatisticamente significante, sugerindo que a mobilidade 

interfirma no período 𝑡 depende potencialmente da mobilidade interfirma no período 𝑡 − 1. 

Contudo, essa relação é negativa, indicando que os indivíduos que mudaram de um emprego 

para outro no período 𝑡 − 1 são menos propensos a realizar nova mudança no período 𝑡, o que 

pode estar relacionado aos custos decorrentes da mobilidade geográfica, especialmente os 

custos de viagens, os quais são diretamente afetados pela distância entre os locais de origem e 
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destino, bem como as incertezas a respeito das condições econômicas da região de destino 

(BORJAS, 2012). 

Assim, de maneira geral, os resultados demonstram que a dinâmica do mercado de 

trabalho de uma região está estreitamente relacionada à sua geografia interna, assim como as 

características peculiares dos seus agentes econômicos, ou seja, empresa e trabalhadores. 

Dessa forma, a constatação de taxas mais elevadas de mobilidade do trabalho entre empresas 

em espaços geográficos mais densos seria um determinante empiricamente relevante das 

vantagens de produtividades nessas regiões. Porém, como apontado por Andersson e Thulin 

(2013), os efeitos indiretos da mobilidade sobre a produtividade podem ser dirimidos quanto 

maiores forem os custos de transação em relação à mudança de emprego. Ou seja, se a 

mobilidade do trabalho é uma fonte importante da produtividade decorrente da densidade, o 

alcance espacial desses benefícios deve ser sensível à distância de tempo de deslocamento dos 

trabalhadores, o supõem a necessidade de investimentos em infraestrutura de transporte que 

podem interferir positivamente na escolha dos trabalhadores em termos de potenciais 

empregadores, estimulando a melhoria da eficiência em termos de harmonização ou matching 

no mercado de trabalho, assim como o fluxo de conhecimentos. 
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Capítulo 3 
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3 Efeito das economias de aglomeração sobre os salários 

individuais no Brasil: uma análise hierárquica espacial a partir da 

nova geografia econômica e da economia urbana  
 

 3.1 Introdução 

 

Uma relação regular no tempo e intensamente documentada na literatura econômica se 

refere ao fato de que em regiões mais produtivas e densas em termos de atividade econômica, 

os salários tendem a ser mais elevados, preconizando a existência de um prêmio salarial 

ofertado pelo fato de estar localizado em grandes centros urbanos (GLAESER; MARÉ, 2001; 

WHEATON; LEWIS, 2002; FINGLETON, 2003; MION, 2004; NIEBURHR, 2006; 

GLEASER; RESSEGER, 2010; GROOT; GROOT; SMIT, 2014).  

Nesse cenário, uma das estratégias indiretas utilizadas para mensurar os efeitos das 

economias de aglomeração sobre a produtividade é o uso da variável salário. O pressuposto 

básico dessa abordagem é que em mercados competitivos os trabalhadores são remunerados 

tendo como base o seu produto marginal e que os salários geralmente serão mais elevados em 

regiões mais produtivas. Dessa forma, tendo em vista que as externalidades positivas 

proporcionadas pela aglomeração espacial das atividades econômicas tendem a elevar a 

produtividade do trabalho, supõe-se uma relação positiva entre as externalidades e os salários 

(ROSENTHAL, STRANGE, 2004; COMBES; GOBILLON, 2014). Fingleton (2003), por 

exemplo, encontra evidencias de que a densidade do emprego na Grã-Bretanha afeta 

positivamente os salários, proporcionando-lhe um incremento de 18%. Já para as regiões 

metropolitanas dos Estados Unidos, Glaeser e Maré (2001) verificaram que, na média, os 

trabalhadores recebem um salário 33% maior em relação aos que vivem em outras localidades 

desse país. Essa relação também vem sendo constatada pela literatura empírica nacional por 

meio da estimação de equações salariais, tais como em Galinari, Lemos e Amaral (2006, 

2007), Monasterio, Damé e Salvo (2008), Fontes, Simões e Oliveira (2010), Amaral et al., 

2010); Rocha, Silveira Neto e Gomes (2011), Dalberto e Staduto (2013) e Amarante e Batista 

da Silva (2016). 

Nesse contexto, duas teorias econômicas se destacam na busca da identificação dos 

fatores determinantes das economias de aglomeração por meio do estudo dos salários: a Nova 

Geografia Econômica (NGE) e a Economia Urbana (UE). Nos modelos derivados da NGE, as 

forças de aglomeração surgem da interação de fatores como as economias de escala, a 
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competição imperfeita e os custos de transporte. A relação fundamental proposta pela por essa 

teoria é a relação negativa entre os custos comerciais e o lucro das firmas, alicerçado em dois 

termos estruturais fundamentais, o acesso ao mercado consumidor e ao fornecedor de insumos 

intermediários, ambos com um impacto positivo sobre os lucros das firmas e relacionados 

negativamente com os custos comerciais. Na Economia Urbana, por sua vez, os salários se 

relacionam positivamente com a densidade do emprego, objetivando evidenciar a presença de 

economias de escala provenientes de externalidades pecuniárias em áreas de elevada 

densidade econômica.  

Nessa linha de investigação, os estudos buscam obter evidências conjuntas dos 

argumentos teóricos associados à NGE e a Economia Urbana (COMBES; DURATON; 

OVERMAN, 2005; FINGLETON, 2006; COMBES; DURANTON; GOBILLON, 2008; 

BRAKMAN; GARRETSEN; VAN MARREWIJK, 2009; BARDE, 2010; FINGLETON; 

LONGHI, 2013). No Brasil, apesar de representar esforços relevantes e pioneiros, a maior 

parte dos trabalhos realizados não consegue apreender evidências conjuntas dos argumentos 

teóricos associados à NGE e a Economia Urbana. Uma exceção encontrada é o estudo 

realizado por Barufi (2014), que utiliza os quadros teóricos da Economia Urbana e da Nova 

Geografia Econômica para verificar a relação entre a produtividade e o tamanho da cidade, 

considerando os trabalhadores empregados na indústria e no setor de serviços. 

Diante desse contexto, tendo como base o quadro teórico apresentado em Fingleton e 

Longhi (2013), o presente estudo tem como objetivo avaliar, por meio de equações salariais 

associadas à Economia Urbana e à Nova Geografia Econômica, como se comporta a relação 

entre economias de aglomeração e produtividade nos municípios brasileiros, no ano de 2013. 

Buscando avançar na literatura acerca dessa temática, a metodologia utilizada considera os 

diferentes níveis de agregação dos dados, assim como a possível evidência de autocorrelação 

espacial nos dados regionais, empregando, para tanto, uma abordagem hierárquica espacial, 

com formulação baseada em Morenoff (2003). Os dados utilizados são provenientes dos 

microdados da RAIS identificada e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

No Brasil, análises multinível espacial foram realizadas por Riani e Rios-Neto (2007), para 

analisar os determinantes individuais e contextuais da matricula escolar, Lameira, Gonçalves 

e Freguglia (2012), para identificar os determinantes individuais e regionais da mobilidade de 

trabalhadores qualificados nas microrregiões brasileiras, e Rossi, Brito e Silva (2015), para 

avaliar os fatores que afetam a participação no mercado de trabalho. No entanto, não se 
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encontra na literatura brasileira a aplicação dessa abordagem para estudar a temática lançada 

no presente artigo. 

Além desta introdução, a pesquisa encontra-se organizada da seguinte forma. A seção 

3.2 descreve o quadro teórico da Economia Urbana e da Nova Geografia Econômica 

apresentado em Fingleton e Longhi (2013). A seção 3.3 destaca a estratégia empírica. A seção 

3.4 sintetiza a base de dados e a descrição das variáveis. Na seção 3.5, são discutidos os 

resultados empíricos e a seção 3.6 é reservada às considerações finais. 

 

3.2 Mensuração das economias de aglomeração a partir dos efeitos sobre a 

taxa salarial 

 

Dois quadros teóricos principais visam estabelecer a relação entre a produtividade e o 

tamanho da cidade. O primeiro está associado à Economia Urbana (UE) e a relação entre os 

salários e a densidade, enquanto o segundo tem como base a abordagem da Nova Geografia 

Econômica (NEG), a qual associa os salários ao potencial de mercado de uma determinada 

localidade.  

Tendo como referência Fingleton (2011) e Fingleton e Longhi (2013), o modelo da 

Economia Urbana aqui apresentado é inspirado em Abdel-Rahman e Fujita (1990), Fujita e 

Thisse (2002) e Fingleton (2003), embora diferentes configurações que conduzem à mesma 

forma reduzida também sejam apresentadas em Combes, Mayer e Thisse (2008). No modelo 

da UE, a economia encontra-se dividida em dois setores: um produtor de bens e serviços 

finais (C) e outro fornecedor de insumos (M) para a produção que o abastece. Além disso, 

supõe-se que o último setor seja constituído por uma única empresa e que este possua a 

seguinte função de produção (𝑄): 

 

𝑄 = ((𝐸𝐶)𝛽𝐼1−𝛽)
𝛼

𝐿1−𝛼                                                                                            (3.1) 

 

em que, 𝐸𝐶  é o número de unidades de trabalho no setor competitivo, 𝐼 o nível de produção 

no segmento de insumos intermediários e 𝐿 a quantidade terra. Considerando que a produção 

seja dada por unidade de área, tem-se que 𝐿 = 1. Logo, a partir da Equação 3.1, obtém-se: 
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𝑄 = ((𝐸𝐶)𝛽𝐼1−𝛽)𝛼                                                                                                    (3.2) 

 

No primeiro setor, os produtos são comercializados competitivamente e não existem 

economias de escala interna. Já no segundo setor, a produção é localizada, especializada, 

imóvel e caracterizada pela estrutura de mercado de concorrência imperfeita. Uma vez que o 

setor de bens intermediário é considerado imperfeitamente competitivo, tem-se economias de 

escala interna às firmas, as quais se traduzem em ganhos de produtividade, na forma de 

externalidades, para o setor de bens e serviços finais.  

Supondo que, no equilíbrio, cada firma do setor de insumos intermediários possui um 

produto igual a 𝑖(𝑡), constante e independente do trabalho efetivo total (𝐸), e que existem 

𝑥(𝑁) firmas, de modo que a partir da função de produção obtém-se a seguinte simplificação: 

 

𝐼 = 𝑥𝜇𝑖(𝑡)                                                                                                                  (3.3) 

 

em que, 𝜇 é uma medida de retornos de escala internos à firma produtora de insumos 

intermediários em equilíbrio. Substituindo em (3.2), tem-se: 

 

𝑄 = ((𝐸𝐶)𝛽(𝑥𝜇𝑖(𝑡))1−𝛽)𝛼                                                                                        (3.4) 

 

e, portanto: 

 

𝑄 = (𝐸𝐶)𝛽𝛼𝑥𝛼(𝜇−𝜇𝛽)𝑖(𝑡)𝛼(1−𝛽)                                                                                (3.5)  

                                                              

O número de firmas do setor de bens intermediários 𝑥 é considerado igual ao número 

de trabalhadores efetivamente empregados neste setor dividido pelo número de trabalhadores 

efetivos por firma, de tal modo que: 

 

𝑥 =
(1−𝛽)𝑁

𝛼𝑖(𝑡)+𝑠
                                                                                                              (3.6) 
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em que, (1 − 𝛽) é a participação dos trabalhadores do setor de bens intermediários no 

mercado de trabalho, 𝑎 é o requerimento marginal de trabalho e 𝑠 a exigência fixa de trabalho. 

Então, substituindo (3.6) em (3.5) obtém-se a seguinte expressão:  

 

𝑄 = 𝐸𝛼(𝛽+𝜇−𝜇𝛽)𝛽𝛼𝛽(𝑎𝑖(𝑡) + 𝑠)𝛼𝜇(𝛽−1)𝑖(𝑡)𝛼(1−𝛽)(1 − 𝛽)−𝛼𝜇(𝛽−1)                       (3.7)  

 

em que, por simplificação, obtém-se: 

 

𝑄 = 𝜙𝐸𝛼(1+(1−𝛽)(𝜇−1)) = 𝜙𝐸𝛾                                                                                 (3.8) 

 

em que, 𝜙 é uma função das constantes 𝛼, 𝛽, 𝜇, e 𝑠, 𝐸 = 𝐸𝐶 + 𝐸𝑀, 𝐸𝑀é o número de unidades 

de trabalho no setor monopolista e γ é a elasticidade da produção em relação a 𝐸 quando: 

 

𝛾 = 𝛼[1 + (1 − 𝛽)(𝜇 − 1)]                                                                                      (3.9) 

 

No modelo, os retornos crescentes, (𝛾 > 0), são resultados da elevação da variedade 

de bens intermediários resultante do aumento da densidade das atividades econômicas, 

sujeitos a retornos decrescentes devido aos efeitos de congestionamentos (𝛼 < 1), bem como 

dependem da relevância dos insumos para a produção final (𝛽 < 1) e da presença de 

economias de escala internas às firmas no setor produtor de insumos intermediários (𝜇 > 1) 

(FINGLETON, 2003). 

Tendo em vista que a produção depende das unidades de eficiência do trabalho (𝐸) e 

do número de unidades de terra (𝐿), tem-se que: 

 

𝑄 = [𝑓(𝐸)]𝛼𝐿1−𝛼                                                                                                    (3.10) 

 

Diferenciando a Equação (3.10) com respeito ao fator terra, tem-se que: 

 

𝑑𝑄/𝑑𝐿 = 𝑓(𝐸)𝛼 𝐿1−𝛼 (1 − 𝛼)/𝐿 = (1 − 𝛼)𝑄/𝐿                                                   (3.11) 

𝑟 = (1 − 𝛼)𝑄/𝐿                                                                                                      (3.12) 
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𝑟𝐿/𝑄 = 1 − 𝛼                                                                                                          (3.13) 

 

Assim, tem-se o produto marginal da terra, em que 𝑟 é a renda da terra. Pela Equação 

3.13, a parcela do produto final a ser paga ao fator de produção terra (1 − 𝛼) é igual à renda 

da terra 𝑟, vezes o número de unidades de terra, dividido pelo produto final 𝑄. Uma vez que 

existem apenas dois fatores de produção, terra e trabalho, a parcela do produto que remunera 

as unidades de eficiência do trabalho de ambos os tipos (𝐸) é 𝛼. Tal como acontece com o 

fator terra, 𝛼 é igual à taxa de salário por unidade de eficiência de trabalho vezes o total de 

unidades de eficiência de trabalho, dividido pelo produto final 𝑄, da seguinte forma: 

 

𝑤𝐸/𝑄 = 𝛼                                                                                                               (3.14)              

       

Substituindo a Equação 3.8 em 3.14: 

 

 𝑤𝐸/𝜙𝐸𝛾 = 𝛼                                                                                                          (3.15)      

 

Logaritmizando a Equação 3.15 e rearranjando os termos, tem-se:      

 

  ln(𝑤) = ln(𝜙) + 𝛾 ln(𝐸) + ln(𝛼) − ln(𝐸)                                                          (3.16) 

 

Adicionando o termo de erro 휀 e a variável k representando os termos constantes, 

obtém-se o seguinte modelo de regressão: 

 

ln(𝑤) = k +(𝛾 − 1) ln(𝐸) + 휀                                                                               (3.17) 

 

Dessa forma, como mencionado em Fingleton (2011), a exigência básica para o 

modelo da UE é simplesmente a obtenção da variável representativa da densidade do emprego 

(𝐸), ou seja, o total de empregados dividido pela área da unidade geográfica em análise, e a 

variável dependente, salário (𝑤). 

No que se refere ao modelo NEG, o equilíbrio de curto prazo é equivalente a um 

conjunto de equações simultâneas, uma das quais é a chamada equação de salário (FUJITA, 



81 

 

KRUGMAN; VENABLES, 1999). A equação básica de salário NEG pode ser definida como 

uma relação entre os salários nominais (𝑤𝑖
𝑀) no setor de concorrência monopolística e uma 

medida específica de potencial de mercado (𝑃𝑖), da seguinte forma: 

 

𝑤𝑖
𝑀 = 𝑃

𝑖

1

𝜎                                                                                                                  (3.18) 

𝑃𝑖 = ∑ 𝑌𝑟(𝐺𝑟)𝜎−1(Τ𝑖𝑟)1−𝜎
𝑟                                                                                      (3.19) 

 

em que, o potencial de mercado (𝑃𝑖) é uma função da renda (𝑌), do índice de preços (𝐺), do 

custo de transporte entre as regiões 𝑖 e 𝑟, e da elasticidade de substituição (𝜎). O índice de 

preços e a renda são dados, respectivamente, por: 

 

𝐺𝑖 = [∑ 𝜆𝑟(𝑤𝑟
𝑀Τir)1−𝜎

𝑟 ]
1

1−𝜎                                                                                    (3.20) 

 

𝑌𝑟 = 𝜃𝜆𝑟𝑤𝑟
𝑀 + (1 − θ)ϕrwr

C                                                                                  (3.21) 

 

em que, 𝜆𝑟 é a proporção de trabalhadores do setor M na região 𝑟, ϕr é a proporção de 

trabalhadores do setor C na região 𝑟, θ é a percentagem do total de trabalhadores da região 𝑟 

que está no setor M e 1 − θ é a percentagem em C.  

Para os custos de comércio assume-se uma função exponencial do logaritmo natural da 

distância, ou seja, uma função na forma: 

 

Τ𝑖𝑟 = 𝑒𝜏 ln 𝐷𝑖𝑟 = 𝐷𝑖𝑟
𝜏                                                                                                  (3.22) 

 

em que, 𝐷𝑖𝑟 é igual a distância inter-regional entre as regiões 𝑖 e 𝑟. 

Dessa forma, é possível resolver o sistema de equações simultâneas para obter o 

equilíbrio de curto prazo da NEG a partir da equação de salário definida pela Equação 3.18. 

Aplicando logs e adicionando o termo de erro 휀, é possível transformar esta em uma equação 

de regressão comparável a Equação 3.17, da seguinte forma: 
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ln 𝑤 =
1

𝜎
ln 𝑃 + 휀                                                                                                     (3.23) 

 

Assim, é possível observar que o modelo NEG representado na Equação 3.23 é mais 

complexo em relação à equação de salários da UE apresentada na Equação 3.17, uma vez que 

a variável de potencial de mercado, 𝑃, possui componentes diferentes, tais como a renda e os 

custos de transporte, sendo os custos de transporte de difícil medição (FINGLETON; 

LONGHI, 2013).  

 

3.3 Estratégia empírica 

 

Nesse estudo, o objetivo é verificar como a Economia Urbana e a Nova Geografia 

Econômica podem explicar a relação entre economias de aglomeração e salários no mercado 

de trabalho brasileiro, tendo como referência o modelo desenvolvido por Fingleton e Longhi 

(2013), discutido na Seção 3.2. Dessa forma, os modelos de regressão básicos a serem 

estimados assumem as seguintes formas, dependendo da teoria adotada: 

 

ln(𝑤) = 𝛼 + (𝛾 − 1) ln(𝐸𝑐) + 𝜏𝑖 + 𝜖     Economia Urbana                                 (3.24) 

ln(𝑤) =
1

𝜎
ln( 𝑃𝑐) + 𝜏𝑖 + 휀                       Nova Geografia Econômica                 (3.25) 

 

em que, 𝜏𝑖 é um vetor de variáveis relacionadas às características individuais dos 

trabalhadores e os subscritos 𝑐 e 𝑖 destacam variáveis mensuradas em nível municipal e 

individual, respectivamente.    

A estratégia de estimação utilizada foi a análise multinível, a qual permite verificar os 

fatores individuais e regionais que afetam a taxa salarial, considerando-se níveis hierárquicos 

distintos. Nesse caso, o conceito geral é que os indivíduos são influenciados pelos grupos 

sociais ou pelos ambientes (municípios) nos quais estão inseridos, e que as propriedades 

desses grupos são também influenciadas pelos indivíduos que o compõem. Dessa forma, essas 

relações podem ser observadas em diferentes níveis hierárquicos, e variáveis explicativas 

podem ser definidas em cada nível (HOX, 2002). Além disso, como a análise considera um 

nível hierárquico formado por variáveis provenientes de dados agregados por municípios, 
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existe a possibilidade de efeitos de vizinhança, ou dependência espacial, o que justifica a 

utilização de modelos hierárquicos espaciais. 

Para identificar os fatores que afetam a taxa salarial, a análise inicial foi realizada por 

meio de um modelo multinível padrão, o qual consiste na estimação conjunta das variáveis 

associadas aos indivíduos (nível 1) e aos municípios (nível 2). O primeiro nível do modelo 

hierárquico pode ser especificado da seguinte forma: 

 

𝑦𝑖𝑗 = 𝛽0𝑗 + ∑ 𝛽𝑞𝑋𝑞𝑖𝑗 +

𝑠

휀𝑖𝑗 

                                                                  

em que 𝑖 e 𝑗 denotam o nível do indivíduo e o nível municipal, respectivamente, com 𝑖 =

1,2, … , 𝑛𝑗  indivíduos e 𝑗 = 1,2, … , 𝑗 municípios. Além disso, 𝛽0𝑗 é o intercepto, 𝑥𝑞𝑖𝑗 é o valor 

associado às 𝑞 variáveis explicativas incluídas no modelo e 𝛽𝑞 é o valor parcial dos efeitos de 

cada variável explicativa sobre a variável dependente. O termo aleatório 휀𝑖𝑗 representa o 

desvio do indivíduo 𝑖 em relação à média do município 𝑗, sendo normalmente distribuído, 

com média zero e variância 𝜎𝜀
2. 

No segundo nível, o intercepto associado ao nível 1, 𝛽0𝑗, varia aleatoriamente em 

todos os municípios, sendo modelado da seguinte forma: 

 

𝛽0𝑗 = 𝜇00 + ∑ 𝜇0𝑠𝑍𝑠𝑗 +

𝑠

𝜐0𝑗 

 

em que 𝜇00 representa a média de todos os indivíduos, 𝜇0𝑠 são os coeficientes da regressão 

em nível municipal, 𝑍𝑠𝑗 são as variáveis explicativas em nível municipal e 𝜐0𝑗 é o termo de 

erro aleatório associado ao município 𝑗 , com média zero e variância constante, o qual, por 

hipótese, não é correlacionado com o termo aleatório do primeiro ou do segundo nível 

hierárquico. 

O primeiro passo na análise multinível é a estimação do modelo nulo, por meio do 

qual é possível verificar se, do ponto de vista econométrico, existem justificativas que 

indiquem a necessidade de se incorporar um segundo nível. Essa análise é realizada com base 

na estimativa do coeficiente de correlação intraclasse, que permite avaliar se a inclusão do 

segundo nível contribui para a explicação da variabilidade dos dados do modelo (HOX, 

(3.26) 

 

(3.27) 
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2002). Especificamente, o modelo nulo para o primeiro nível pode ser representado da 

seguinte forma: 

 

𝑦𝑖𝑗 = 𝛽0𝑗 + 휀𝑖𝑗                                                                                                         (3.28)  

 

em que 𝜇00 representa o resultado médio para a j-ésima unidade e 휀𝑖𝑗  é o efeito aleatório 

associado ao nível 1. Para o segundo nível, o modelo nulo assume a seguinte especificação: 

 

𝛽0𝑗 = 𝜇00 + 𝜐0𝑗                                                                                                       (3.29) 

 

Após a estimação do modelo nulo e do subsequente cálculo do coeficiente de 

correlação intraclasse, a etapa seguinte é a estimação do modelo multinível não condicional, 

que contém apenas as variáveis do primeiro nível e proporciona a mensuração da 

variabilidade associada a este nível. Após a estimação desse modelo simples, passa-se a 

incluir sequencialmente as variáveis explicativas contextuais do segundo nível, o que permite 

constatar a contribuição de cada uma destas para a redução da variabilidade não condicional 

do modelo, a qual está associada ao intercepto estimado no primeiro nível. A análise para 

inclusão das variáveis explicativas contextuais é realizada por meio do percentual da variância 

explicada, da seguinte forma: 

 

% 𝑑𝑎 𝑉𝑎𝑟𝑖â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐸𝑥𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 =
�̂�00(𝑛ã𝑜 − 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙) − �̂�00(𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙)

�̂�00(𝑛ã𝑜 − 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙)
 

 

No entanto, apesar de incorporar a estrutura hierárquica dos dados, o que proporciona 

uma melhor obtenção das estimativas dos parâmetros; e levar em consideração a 

heterogeneidade espacial por meio da existência de um efeito aleatório relacionado a cada 

unidade do segundo nível, os modelos hierárquicos básicos não permitem capturar a 

autocorrelação espacial. Isso porque, conforme mencionado anteriormente, um dos 

pressupostos dos modelos hierárquicos é a independência entre os efeitos das unidades do 

nível 2, ou seja, os termos de erro deste nível são independentemente distribuídos e com 

variância constante, o que pode não ser factível quando se considera um País com forte 

heterogeneidade social e econômica como o Brasil (RIANI; RIOS-NETO, 2007). 

(3.30) 
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Tendo isso em vista, é possível incluir a dinâmica espacial na análise utilizando-se 

uma metodologia que combina os modelos hierárquicos e espaciais. A autocorrelação espacial 

ou associação espacial permite identificar a estrutura de correspondência espacial que melhor 

descreve o padrão de distribuição dos dados, evidenciando como os valores das variáveis em 

estudo estão correlacionados no espaço (ANSELIN, 1998). Nesse aspecto, medidas de 

autocorrelação global e local permitem identificar, através de testes formais como as 

estatísticas I de Moran global e o Local Indicator of Spatial Association Indicador (LISA), 

qual estrutura de correlação espacial melhor descreve os dados. Especificamente, o 

procedimento para detectar a presença de autocorrelação é a análise do teste I de Moran 

global realizado para as variáveis contextuais, densidade do emprego e potencial de mercado, 

assim como da variável dependente, a taxa salarial. Associado a isso, também é verificada a 

presença de dependência espacial nos resíduos do modelo hierárquico não condicional.  

A hipótese nula do teste I de Moran é a aleatoriedade espacial. Uma vez calculada, a 

estatística I de Moran fornece um único valor como medida de associação espacial utilizado 

para caracterizar toda a região de estudo. Formalmente, o I de Moran global é expresso da 

seguinte forma: 
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em que 𝑛 é o número de regiões, 𝑤𝑖𝑗 são os elementos da matriz de pesos espaciais 𝑊, 𝑦𝑖,𝑡 é a 

observação na região 𝑖 no período 𝑡 e �̅�𝑡 é a média das observações entre as regiões no 

período 𝑡. De acordo com Anselin (1995), a matriz 𝑊 conterá as informações referentes à 

dependência espacial entre as 𝑛 regiões 𝑖. Os elementos 𝑤𝑖𝑖 na diagonal principal são iguais a 

zero, enquanto os elementos 𝑤𝑖𝑗 indicam a associação espacial entre as regiões 𝑖 e 𝑗 

(ANSELIN, 1999).  

O indicador de autocorrelação espacial local, LISA, pode ser definido como qualquer 

estatística que satisfaça dois critérios: 1) o LISA fornecerá uma indicação de clusters ou 

agrupamentos espaciais significativos, de valores semelhantes, bem como a identificação de 

instabilidades locais, ou seja, outliers significativos; e 2) o somatório do LISA para todas as 

(3.31) 
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observações será proporcional ao indicador global de associação espacial. O LISA é calculado 

da seguinte forma: 
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em que um valor positivo de 𝐼𝑖,𝑡 indica agrupamentos de valores similares (alto ou baixo), 

enquanto um valor negativo indica um agrupamento de valores desiguais. 

Uma vez detectada a presença de dependência espacial, a fim de ponderar o efeito 

espacial nas estimativas dos parâmetros, o próximo passo é a utilização da combinação entre a 

abordagem hierárquica e a espacial, ou seja, o modelo hierárquico espacial. Tal procedimento 

é realizado com base em Morenoff (2003), o qual desenvolve sua análise considerando os 

contextos de vizinhança para o estudo do peso da criança ao nascer em Chicago, nos Estados 

Unidos. Dessa forma, assim como Merenoff (2003), assume-se o pressuposto de que os 

efeitos espaciais sobre a variável dependente, taxa salarial, seguem um processo 

autorregressivo de defasagem espacial, da seguinte forma: 

 

𝑌 = 𝜌𝑊𝑌 + 𝑋𝛽 + 휀                                                                                                (3.33) 

 

em que 𝜌 é um parâmetro autorregressivo espacial, 𝑊 é uma matriz de pesos espaciais, 𝑋 é 

uma matriz de variáveis explicativas exógenas, 𝛽 é um vetor de coeficientes estimados e 휀 é 

um vetor de termos de erros aleatórios normalmente distribuídos. 

No entanto, como a Equação 3.33 possui uma variável endógena, 𝑊𝑌, o método de 

estimação empregado deveria levar em consideração essa característica (ANSELIN, 1999). 

Tendo isso em vista, a alternativa apontada por Merenoff (2003) para introduzir a 

dependência espacial nos modelos hierárquicos envolve a inclusão da defasagem espacial das 

variáveis explicativas contextuais, 𝑊𝑋, no segundo nível, o que permite corrigir o problema 

da dependência espacial nas variáveis observadas. Isso porque o relacionamento do valor da 

variável dependente 𝑌 com os valores dessa mesma variável na vizinhança, que no modelo de 

defasagem espacial é operado por meio do 𝜌 , pode ser consistente com os mecanismos de 
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externalidades espaciais das variáveis 𝑋 observadas. Assim, pode ser especificado um modelo 

em que os efeitos espaciais operam unicamente através das variáveis 𝑋, da seguinte forma: 

 

𝑌 = 𝑋𝛽 + 𝜌𝑊𝑋 + 휀                                                                                                (3.34) 

 

Portanto, a estratégia adotada para o tratamento da dependência espacial segue três 

passos: 1) são obtidos os resíduos do modelo não condicional, quando são incluídas apenas as 

variáveis referentes ao primeiro nível hierárquico; 2) são realizados os testes econométricos 

de dependência espacial nesses resíduos; e 3) para corrigir a dependência espacial nas 

variáveis observadas, realiza-se a inclusão das defasagens espaciais das variáveis 

independentes contextuais no nível 2 do modelo hierárquico.  

 

3.4 Base de dados e descrição das variáveis 

 

Para a obtenção do banco de dados em nível individual (nível 1) foram utilizados os 

microdados da RAIS identificada 2013. A partir desse conjunto de dados original, foram 

realizados alguns filtros. A amostra selecionada é constituída pelos trabalhadores com vínculo 

ativo em 31/12/2013, com idade entre 18 e 64 anos e que estão empregados no setor privado, 

excluindo-se as entidades públicas. Visando eliminar observações discrepantes (outliers), 

foram mantidos apenas os trabalhadores cujo salário real no mês de dezembro foi diferente de 

zero e não ultrapassou R$ 50.000,00.  

A RAIS identificada para o ano de 2013 possui um registro de 48.948.433 vínculos 

ativos em 31/12/2013. Após a realização dos filtros mencionados acima, a base de dados final 

passou a ter um total de 46.078.700 indivíduos. Assim, devido ao elevado número de 

observações individuais constantes no universo da base de dados, assim como visando a 

operacionalização do modelo econométrico, foi selecionada, aleatoriamente, uma amostra de 

5%. Dessa forma, a amostra final do nível individual é constituída por 2.303.935 

trabalhadores. 

A variável dependente é o logaritmo da remuneração média do trabalhador no mês de 

dezembro. Associadas a essa, foi selecionado um conjunto de variáveis relacionadas às 

características individuais dos trabalhadores, consideradas importantes determinantes das 

variações salariais e essenciais na abordagem hierárquica. Assim, a partir dos microdados da 
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RAIS identificada, as seguintes variáveis explicativas a nível individual foram selecionadas: 

gênero, idade, tempo de emprego, escolaridade, setor, região de localização e tamanho do 

estabelecimento onde trabalha. A variável idade encontra-se subdivididas nas seguintes faixas 

etárias: 18 a 24 anos, 25 a 29 anos, 30 a 39 anos, 40 a 49 anos e 50 a 64 anos. A variável 

tempo de emprego representa uma proxy para experiência do trabalhador e se refere ao tempo 

de emprego, em meses, no mesmo vínculo empregatício. Um conjunto de variáveis binárias 

subdivididas em três categorias é usado como controle para o tempo de emprego: de 0 a 11,9 

meses; de 12,0 a 59,9 meses e de 60,0 meses ou mais.  

Para mensurar o nível de instrução dos trabalhadores, utilizou-se dummies construídas 

a partir da variável nível de instrução disponível na RAIS, a qual foi ajustada em oito divisões 

que compõem as etapas do ciclo educacional: Sem Instrução; Fundamental Incompleto; 

Fundamental Completo; Ensino Médio Incompleto; Ensino Médio Completo; Ensino Superior 

Incompleto e Ensino Superior Completo e Pós-Graduação. Para a variável tamanho do 

estabelecimento, segue-se a classificação do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE) que divide o tamanho da empresa por número de trabalhadores da seguinte forma: 

de 0 a 19 trabalhadores; de 20 a 99 trabalhadores; de 100 a 499 trabalhadores e 500 ou mais 

trabalhadores. Os setores de atividade foram definidos conforme a classificação de atividades 

econômicas em grandes setores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

sendo, então, construídas variáveis dummies representativas dos seguintes setores: 

Agropecuária; Indústria; Construção Civil; Comércio e Serviços.  

As variáveis representativas da Teoria Urbana e da Nova Geografia Econômicas, 

densidade do emprego e o potencial de mercado, respectivamente, são as variáveis 

contextuais do segundo nível hierárquico, sendo mensuradas em nível municipal. Estas foram 

construídas da seguinte forma: 

Densidade do emprego (𝐥𝐧 𝑬): variável utilizada para captar o efeito da densidade 

econômica sobre a taxa salarial, calculada como o logaritmo da razão entre o total de emprego 

nas atividades econômicas desenvolvidas nos municípios e sua respectiva área urbana (em 

Km²: 

 

𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 = ln (
𝐿𝑖𝑡

á𝑟𝑒𝑎𝑖
⁄ )                                                                                  (3.35) 
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em que 𝐿𝑖𝑡 é o emprego total no município 𝑖 e á𝑟𝑒𝑎𝑖 é a área urbana (em Km²) no 

município 𝑖. Os dados referentes à área urbana municipal são resultados de medições e 

estimativas de áreas urbanas no Brasil, publicados pela Embrapa Monitoramento por Satélite 

do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). A metodologia utilizada 

pela Embrapa para estimação da área urbanizada consistiu de um levantamento de dados 

censitários da população urbana no Brasil, imagens de satélite, procedimentos estatísticos e de 

geoprocessamento. 

 

Potencial de mercado (𝐥𝐧 𝑷): Variável utilizada para captar o efeito do potencial de mercado 

sobre a taxa salarial. Essa variável foi calculada com base na metodologia proposta por 

Monasterio, Salvo e Damé (2008). Os autores utilizam uma Proxy para o potencial de 

mercado proposto por Harris (1954), a distância euclidiana em relação ao centro econômico 

de determinada localidade. O centro econômico é obtido através do cálculo do centro médio 

ponderado pelo Produto Interno Bruto (PIB) municipal. O cálculo das coordenadas 

geográficas de tal centro é realizado da seguinte forma: 

 

𝑥𝑚 =
1

𝑛
∑ (𝑥𝑖

𝑃𝐼𝐵𝑖

∑ 𝑃𝐼𝐵𝑖
𝑛
𝑖=1

)

𝑛

𝑖=1

 

 

𝑦𝑚 =
1

𝑛
∑ (𝑦𝑖

𝑃𝐼𝐵𝑖

∑ 𝑃𝐼𝐵𝑖
𝑛
𝑖=1

)

𝑛

𝑖=1

 

 

em que 𝑥𝑖 e 𝑦𝑖 são a latitude e as longitudes dos centroides de cada município. Os dados 

relativos ao PIB municipal foram obtidos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) para o ano de 2013. 

Em seguida, é calculada a distância euclidiana entre cada município e o centro 

econômico de cada estado, da seguinte forma:  

 

𝐷𝑖𝑠𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 =  √(𝑥𝑖 − 𝑥𝑚)2 + (𝑦𝑖 − 𝑦𝑚)2                                          (3.38)    

 

Nesse caso, quanto maior a distância em relação ao centro econômico, menor tendem 

a ser os salários. 

 

(3.36) 

(3.37) 
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3.5 Resultados 

 

3.5.1 Análise descritiva da amostra 

 

A Tabela 3.1 destaca as estatísticas descritivas das variáveis explicativas do nível 

individual (nível 1). A amostra é formada por um total de 2.303.935 indivíduos, dos quais 

56% é homens, 30% está na faixa etária entre 30 e 39 anos e 46% possui o ensino médio 

completo. Com relação às características individuais relacionadas ao vínculo empregatício, 

37% está empregado por até 59,9 meses na mesma empresa, 53% é funcionário do setor de 

serviços, 50% trabalha na região Sudeste e 43% está empregado em estabelecimento com até 

19 trabalhadores. 

 

Tabela 3.1 -  Brasil: Estatísticas descritivas da amostra. 2013 
Variáveis   Média Proporção Mínimo Máximo 

Gênero 

 

0,5695 

 

0 1 

18 a 24 anos 

  

16,77 0 1 

25 a 29 anos 

  

16,39 0 1 

30 a 39 anos 

  

30,78 0 1 

40 a 49 anos 

  

21,59 0 1 

50 a 64 anos 

  

14,47 0 1 

De 0 a 11,9 meses 

  

34,99 0 1 

De 12,0 a 59,9 meses 

  

37,34 0 1 

60,0 meses ou mais 

  

27,66 0 1 

Sem Instrução 

  

0,31 0 1 

Fundamental Incompleto 

  

12,50 0 1 

Fundamental Completo 

  

11,28 0 1 

Ensino Médio Incompleto 

  

7,10 0 1 

Ensino Médio Completo 

  

46,13 0 1 

Ensino Superior Incompleto 

  

3,95 0 1 

Ensino Superior Completo 

  

18,12 0 1 

Pós-Graduação 

  

0,61 0 1 

Agropecuária 

  

3,06 0 1 

Indústria 

  

17,71 0 1 

Construção Civil 

  

6,24 0 1 

Comércio 

  

19,41 0 1 

Serviços 

  

53,57 0 1 

Norte 

  

5,64 0 1 

Nordeste 

  

18,42 0 1 

Sudeste 

  

50,29 0 1 

Sul 

  

16,97 0 1 

Centro Oeste 

  

8,68 0 1 

De 0 a 19 trabalhadores 

  

43,11 0 1 

De 20 a 99 trabalhadores 

  

21,41 0 1 

De 100 a 499 trabalhadores 

  

18,72 0 1 

500 ou mais trabalhadores 

  

16,76 0 1 

Observações individuais 2.303.935 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da RAIS. 
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Analisando as características individuais dos trabalhadores, a Tabela 3.2 destaca a 

média salarial da amostra de dados considerando-se as diferenças de gênero, idade, tempo de 

emprego, escolaridade, setor, região e tamanho do estabelecimento. De maneira geral, é 

possível perceber que atributos pessoais como o fato de ser homem, com maior faixa etária, 

nível de escolaridade e tempo de emprego contribuem para maiores salários. Com relação ao 

vínculo empregatício, os trabalhadores empregados no setor de serviços e em 

estabelecimentos com maior dimensão em termos de número de funcionários, também 

recebem, em média, maiores salários, R$ 2.542,92 e R$ 2.594,63, respectivamente. No que se 

refere às regiões, o Centro-Oeste apresenta a maior média salarial (R$ 2.690,00), seguida pelo 

Sudeste (R$ 2.409,10), Sul (R$ 2.158,38), Norte (R$ 2087,24) e Nordeste (R$ 1.777,74) 

 

Tabela 3.2 - Brasil: Salários médio para as variáveis explicativas do primeiro nível.2013 
Variáveis Média Salarial (R$) 

Homem  2.432,29 

Mulher 2.023,98 

18 a 24 anos 1.223,84 

25 a 29 anos 1.797,32 

30 a 39 anos 2306,47 

40 a 49 anos 2.715,65 

50 a 64 anos 3.182,25 

De 0 a 11.9 meses 1555,92 

De 12.0 a 59.9 meses 2.000,78 

60.0 meses ou mais 3.488,10 

Sem Instrução 1.113,86 

Fundamental Incompleto 1402,32 

Fundamental Completo 1.475,18 

Ensino Médio Incompleto 1.402,92 

Ensino Médio Completo 1.710,79 

Ensino Superior Incompleto 2.500,99 

Ensino Superior Completo 4.870,85 

Pós-Graduação 6.799,35 

Agropecuária 1.372,87 

Indústria 2.445,82 

Construção Civil 1.926,04 

Comércio 1.538,97 

Serviços 2.542,92 

Norte 2087,24 

Nordeste 1.777,74 

Sudeste 2.409,10 

Sul 2.158,38 

Centro Oeste 2.690,00 

De 0 a 19 trabalhadores 2.450,13 

De 20 a 99 trabalhadores 1.688,01 

De 100 a 499 trabalhadores 2.158,09 

500 ou mais trabalhadores 2.594,63 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da RAIS. 
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As variáveis municipais explicativas são aquelas associadas às economias de 

aglomeração, densidade do emprego e potencial de mercado. A amostra do nível municipal 

(nível 2) é composta por 5.564 municípios brasileiros, que possuem, em média, densidade do 

emprego igual a 3,47 e potencial de mercado igual a -0,05, conforme a Tabela 3.3 destaca as 

estatísticas descritivas dessas  

 

Tabela 3.3 - Brasil: Estatísticas descritivas da amostra. 2013 

          Variáveis  Média  Mínimo Máximo 

Densidade do Emprego 

 

3,4714 

 

0,6703 5,5614 

Potencial de Mercado 

 

-0,0510 

 

-1,6052 1,1064 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da RAIS. 

Notas. 1. Variáveis expressas em logaritmo. 

 

3.5.2 Identificação dos efeitos das economias de aglomeração sobre os salários  

 

Preliminarmente, a Figura 3.1 destaca a relação entre os salários médios e a densidade 

do emprego, diagrama (a) e o potencial de mercado, diagrama (b). Como se percebe, há uma 

ligeira relação negativa entre os salários médios e o potencial de mercado. Já a associação 

entre os salários e a densidade do emprego é positiva. 

 

Figura 3.1 - Brasil: Correlação linear entre o salário médio e as variáveis densidade do 

emprego e potencial de mercado.2013 

 
 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da RAIS. 
 

Evidentemente, tal constatação não pode imediatamente ser associada apenas aos 

atributos locais dos municípios, os quais tendem a elevar a produtividade dos trabalhadores, 
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ou seja, aos ganhos decorrentes da aglomeração das atividades econômicas. Os atributos 

individuais também se configuram como importantes determinantes. Nesse sentido, a Tabela 

3.4 apresenta as estimativas dos coeficientes da análise multinível básica, considerando-se os 

modelos associados à UE e à NGE. O modelo 1, destacado na segunda coluna da referida 

tabela, é o denominado modelo nulo ou análise da variância (ANOVA) com efeitos aleatórios. 

Na análise hierárquica, esse primeiro modelo é estimado para testar a aleatoriedade dos 

coeficientes, assim como identificar por meio do cálculo do coeficiente de correlação 

intraclasse (ICC) qual o percentual da variação nos salários médios individuais está atrelado 

às características municipais.  

Dessa forma, o ICC = 0,0703 calculado para o modelo nulo indica que 7% das 

variações nos salários médios individuais são decorrentes das diferenças salariais entre os 

municípios. Ademais, um coeficiente de correlação intraclasse positivo e significativo indica a 

importância de se considerar as variáveis em seus distintos níveis de agregação, justificando a 

utilização da abordagem hierárquica (HOX, 2002). Observa-se ainda que, para os cinco 

modelos analisados, os coeficientes das variâncias contextuais são estatisticamente diferentes 

de zero, indicando que a hipótese nula de intercepto com efeito aleatório pode ser rejeitada, ou 

seja, os salários médios individuais diferem de acordo com o município em que o indivíduo 

trabalha. 

O modelo seguinte, modelo 2, incorpora ao modelo nulo as variáveis explicativas 

associadas às características individuais. Uma vez que esse modelo possibilita a mensuração 

da variabilidade não condicional do segundo nível hierárquico, o mesmo é denominado de 

não condicional. Os modelos 3, 4 e 5 incluem separadamente as variáveis do segundo nível, 

densidade do emprego e potencial de mercado. Essa inclusão gradativa das variáveis 

contextuais permite observar a contribuição de cada uma delas para a redução da variabilidade 

não condicional associada ao intercepto do nível 1. Esse processo é realizado com base nos 

resultados obtidos para o índice de redução proporcional da variância destacado anteriormente 

na Equação 3.30. Dessa forma, no modelo 3, observa-se que a variável densidade do emprego 

explica a variabilidade do intercepto em 12,81%, enquanto no modelo 4, que adiciona o 

potencial de mercado, a variabilidade do intercepto é explicada em 4,06%. Já inclusão 

conjunta da densidade do emprego e do potencial de mercado, modelo 5, contribui em 16,56% 

para a explicação da variabilidade do intercepto.  
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     Tabela 3.4 -  Brasil: Regressões hierárquicas para o logaritmo do salário médio, considerando os modelos associados à UE e à NGE.2013 
  Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 

Componente fixo                     
Densidade do Emprego 

    

0,1618*** (0,0064)    

  

0,1525*** (0,0064)    

   Potencial de Mercado 

      

-0,0872*** (0,0076)    -0,0654*** (0,0073) 

Gênero 

  

0,2703*** (0,0008)    0,2703*** (0,0008)    0,2709*** (0,0008)    0,2709*** (0,0008)    

25 a 29 anos 

  

0,1284*** (0,0012)    0,1284*** (0,0012)    0,1251*** (0,0013)    0,1251*** (0,0013)    

30 a 39 anos 

  

0,2016*** (0,0011)    0,2016*** (0,0011)    0,1968*** (0,0011)    0,1968*** (0,0011)    

40 a 49 anos 

  

0,2543*** (0,0012)    0,2543*** (0,0012)    0,2465*** (0,0013)    0,2465*** (0,0013)    

50 a 64 anos 

  

0,2940*** (0,0014)    0,2940*** (0,0014)    0,2859*** (0,0014)    0,2859*** (0,0014)    

De 12,0 a 59,9 meses 

  

0,1339*** (0,0009)    0,1339*** (0,0009)    0,1287*** (0,0009)    0,1287*** (0,0009)    

60,0 meses ou mais 

  

0,4383*** (0,0010)    0,4384*** (0,0010)    0,4246*** (0,0010)    0,4248*** (0,0010)    

Fundamental Incompleto 

  

0,1458*** (0,0065)    0,1461*** (0,0065)    0,1444*** (0,0065)    0,1446*** (0,0065)    

Fundamental Completo 

  

0,2007*** (0,0065)    0,2426*** (0,0065)    0,2080*** (0,0065)    0,2083*** (0,0065)    

Ensino Médio Incompleto 

  

0,2423*** (0,0066)    0,2011*** (0,0066)    0,2405*** (0,0065)    0,2408*** (0,0065)    

Ensino Médio Completo 

  

0,3961*** (0,0065)    0,3965*** (0,0065)    0,3897*** (0,0064)    0,3901*** (0,0064)    

Ensino Superior Incompleto 

  

0,7133*** (0,0067)    0,7136*** (0,0067)    0,7050*** (0,0067)    0,7052*** (0,0067)    

Ensino Superior Completo 

  

1,1543*** (0,0065)    1,1545*** (0,0065)    1,1346*** (0,0065)    1,1348*** (0,0065)    

Pós-Graduação 

  

1,4178*** (0,0079)    1,4180*** (0,0079)    1,4015*** (0,0079)    1,4016*** (0,0079)    

Indústria 

  

0,1462*** (0,0024)    0,1461*** (0,0024)    0,1473*** (0,0024)    0,1474*** (0,0024)    

Construção Civil 

  

0,0844*** (0,0027)    0,0847*** (0,0027)    0,0848*** (0,0027)    0,0851*** (0,0027)    

Comércio 

  

-0,0461*** (0,0024)    -0,0458*** (0,0024)    -0,0421*** (0,0024)    -0,0418*** (0,0024)    

Serviços 

  

-0,0546*** (0,0024)    -0,0542*** (0,0024)    -0,0534*** (0,0024)    -0,0530*** (0,0024)    

Nordeste 

  

-0,1744*** (0,0106)    -0,1598*** (0,0101)    -0,1918*** (0,0106)    -0,1732*** (0,0101)    

Sudeste 

  

0,1171*** (0,0106)    0,1210*** (0,0100)    0,1112*** (0,0104)    0,1160*** (0,0099)    

Sul 

  

0,1747*** (0,0111)    0,1781*** (0,0105)    0,1617*** (0,0109)    0,1677*** (0,0104)    

Centro Oeste 

  

0,1702*** (0,0131)    0,1890*** (0,0124)    0,1625*** (0,0129)    0,1815*** (0,0123)    

De 20 a 99 trabalhadores 

  

-0,0409*** (0,0010)    -0,0409*** (0,0010)    -0,0346*** (0,0010)    -0,0346*** (0,0010)    

De 100 a 499 trabalhadores 

  

0,0363*** (0,0010)    0,0366*** (0,0010)    0,0435*** (0,0010)    0,0438*** (0,0010)    

500 ou mais trabalhadores 

  

0,0945*** (0,0011)    0,0945*** (0,0011)    0,1011*** (0,0011)    0,1010*** (0,0011)    

Intercepto 7,0836*** (0,0029)    6,0565*** (0,0116)    5,5375*** (0,0236)    6,0942*** (0,0117)    5,5981*** (0,0238)    

Componente aleatório                     
Coeficiente 0,0365***  0,0008)  0,0320*** (0,0007) 0,0279***  (0,0006) 0,0307***  (0,0007) 0,0268*** (0,0006) 

ICC  0,0703 (0,0015) 0,0998  (0,0020) 0,0879 (0,0019) 0,0979  (0,0002)  0,0847 (0,0018) 

% da variância explicada 

    

12,8125 4,0625 16,5625 

Observações                     
Nível individual 2.303.935 2.303.935 2.303.935 2.303.935 2.303.935 

Nível municipal 5.564 5.564 5.564 5.564 5.564 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da RAIS.  Notas: 1. Desvios padrão entre parênteses. Nota 2. ***Estatisticamente significativo a 1%. **Estatisticamente significativo 

a 5%. *Estatisticamente significativo a 10%. 
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Avaliando-se, inicialmente, as variáveis referentes ao nível individual, nível 1, 

observa-se que, os coeficientes são estatisticamente significativos e com sinal esperados. De 

fato, os atributos individuais são apontados como importantes determinantes dos níveis 

salariais, muitas vezes superando a influência dos fatores locais. De maneira geral, os 

resultados sugerem que atributos pessoais como o fato de ser homem, com maior faixa etária, 

nível de escolaridade e tempo de emprego contribuem para maiores salários. Ademais, está 

empregado na indústria, na construção civil e em estabelecimentos com maior dimensão em 

termos de número de funcionários também influenciam positivamente os salários.  

Com relação às variáveis do nível 2, relacionadas à Economia Urbana e a Nova 

Geografia Econômica, constata-se que as mesmas são estatisticamente significantes e com 

sinais esperados. Considerando-se o modelo completo, modelo 5, observa-se inicialmente que 

a densidade do emprego possui um coeficiente positivo igual a 0,1618. Nesse caso, a relação 

positiva e significativa entre o salário médio e a densidade do emprego respalda a teoria de 

Jacobs (1969) acerca da possibilidade de geração das economias de urbanização com a 

elevação da densidade das atividades econômicas desenvolvidas nas cidades. Ademais, tendo 

em vista que esta é uma variável de densidade, a qual considera a intensidade de utilização do 

solo urbano, os valores positivos indicam que as economias de aglomeração, em média, 

prevalecem sobre as forças desaglomerativas.  

Observa-se ainda que o valor do coeficiente obtido para essa variável corrobora a 

existência de efeitos positivos da densidade do emprego sobre os salários encontrados na 

literatura empírica internacional. Wheaton e Lewis (2002), por exemplo, verificam que 

trabalhadores no setor manufatureiro dos Estados Unidos ganham salários mais elevados 

quando estão localizados em mercados de trabalho urbanos, com elasticidades entre 1,2 e 3,6. 

Na mesma linha de investigação, Fingleton (2003) encontra um coeficiente de 0,02, sugerindo 

efeitos positivos da densidade do emprego sobre as variações salariais na Grã-Bretanha. 

Combes, Duranton e Gobillon (2006), estudando o mercado de trabalho da França, encontram 

coeficientes que variam entre 0,06, com dados agregados, e 0,03, com dados individuais. Na 

literatura nacional, Galinari, Lemos e Amaral (2006), para as cidades brasileiras com mais de 

50 mil habitantes, encontram elasticidades de aproximadamente 0,10. Já Amarante e Batista 

da Silva (2016) encontram coeficientes da densidade do emprego que variam entre 0,03 e 

0,05, para o conjunto das atividades desenvolvidas nos municípios brasileiros, e entre 0,09 e 

0,11, para a indústria de transformação. 
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No que se refere ao potencial de mercado, observa-se um coeficiente negativo igual a         

-0,0872. Como destacado anteriormente, utiliza-se uma proxy para essa variável que 

considera a distância em relação ao centro econômico. Assim, o valor desse coeficiente indica 

que os salários médios individuais tendem a ser maiores quanto menor for a distância ao 

centro econômico de cada estado (maior potencial de mercado). Sobre os preceitos da Nova 

Geografia Econômica, supondo a mobilidade de firmas e trabalhadores, as forças 

aglomerativas surgiriam da interação entre economias de escala, competição imperfeita e 

custos de transporte, os quais são elementos determinantes da localização das atividades 

econômicas. Nesse caso, o estímulo ao incremento dos salários ocorre por via indireta, por 

meio da elevação da demanda por produtos e, consequentemente, pelo fator trabalho. 

Evidencias que indicam a importância do potencial de mercado na geração das economias de 

aglomeração também podem ser encontradas em estudos realizados tanto no âmbito 

internacional (MION, 2004, NIEBURHR, 2006; FINGLETON, 2006; BRAKMAN; 

GARRETSEN; VAN MARREWIJK, 2009) quanto nacional (AMARAL et al., 2010; 

FALLY; PAILLACAR; TERRA, 2010; BARUFI, 2014).  

No entanto, as variáveis contextuais densidade do emprego e potencial de mercado, 

por serem mensuradas em nível municipal, estão sujeitas à existência de autocorrelação 

espacial. Nesse caso, é necessário testar a aleatoriedade ou não da distribuição dos dados no 

espaço, com a finalidade de identificar aglomerações geográficas de valores 

significativamente similares (clusters), localidades atípicas (outliers) e a observação dos 

padrões de heterogeneidade espacial. 

 

3.5.3 Abordagem espacial dos efeitos das economias de aglomeração sobre o salário  

 

A inclusão dos efeitos espaciais na análise hierárquica pressupõe um estudo 

exploratório da dinâmica espacial da variável independente e contextuais. Nesse sentido, a 

Figura 3.2 apresenta a dinâmica da distribuição geográfica do salário médio nos municípios 

brasileiros no ano de 2013. A partir da análise desta figura é possível realizar um estudo 

preliminar e exploratório, buscando-se identificar a presença de algum padrão espacial nos 

dados, tais como valores extremos, observações de atributos alocadas espacialmente em 

grupos de valores, entre outros, os quais podem ser testados e confirmados por meio de testes 

formais como o I de Moran e o LISA. A análise do mapa permite identificar a existência de 
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concentrações de altos salários médios especialmente na regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, 

enquanto menores salários médios são verificados predominantemente na região Nordeste. 

 

Figura 3.2 – Brasil: Distribuição espacial dos salários médios municipais.2013 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da RAIS. 

 

As evidências destacadas na Figura 3.2 indicam algum tipo de associação espacial nos 

dados utilizados, uma vez que se verificam municípios agrupados espacialmente por 

intervalos de valores, o que sugere a necessidade da aplicação de testes formais para sua 

confirmação. Sendo assim, inicialmente, examina-se a existência de autocorrelação espacial 

por meio do teste I de Moran nos resíduos do modelo hierárquico não condicional. Em geral, 

não existem regras definidas para a escolha das matrizes de pesos espaciais a serem 

empregadas de forma mais adequada. Assim, comumente utilizam-se distintos tipos de 

matrizes que podem fornecer um subsídio maior a robustez dos resultados. 
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 As matrizes de pesos espaciais são testadas, sendo selecionada aquela com maior 

valor estatisticamente significante do I de Moran, conforme procedimento de Baumont 

(2004), que tenta captar com a escolha da matriz de pesos espaciais a maior parte da 

dependência espacial. O teste I de Moran for realizado para dois tipos de matriz de pesos 

espacial, a matriz de contiguidade de primeira ordem do tipo Queen e a matriz de k-vizinhos 

mais próximos, com k=1, 5 e 10 vizinhos. Os dados da Tabela 3.5 apontam o I de Moran para 

os resíduos do modelo não condicional, com a matriz espacial com k-vizinhos mais próximos 

(k=5) apresentando o maior valor (0,1529) estatisticamente significativo a 5%, sugerindo a 

presença de autocorrelação espacial positiva e, consequentemente, a rejeição da hipótese nula 

de aleatoriedade espacial nos resíduos. Dessa forma, a existência de autocorrelação espacial 

deve ser considerada na análise multinível. 

 

Tabela 3.5 - Brasil: Estatística I de Moran para os resíduos do modelo não-condicional.2013 
  Matriz de pesos espaciais 

  Contiguidade K=1 K=5 K=10 

I de Moran 0,1211 0,1416 0,1529 0,1474 

P-Valor (0,0010) (0,0010) (0,0010) (0,0010) 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da RAIS. 

Notas: 1. Matriz de k-vizinhos mais próximos (k=5), com 999 permutações aleatórias.  

 

Também é possível verificar a existência de dependência espacial na própria variável 

dependente do modelo, o salário médio. Nesse sentido, utilizando-se a matriz de pesos 

espaciais que apresentou o maior I de Moran para os resíduos do modelo multinível não 

condicional, a de k-vizinhos mais próximos (k=5), é possível observar, por meio do Diagrama 

de Dispersão de Moran, na Figura 3.3, a presença de autocorrelação espacial positiva, com 

um I de Moran igual a 0,4497. Isso implica que municípios com alto (baixo) salário médio 

são vizinhos de municípios que também apresentam alto (baixo) salário médio. É possível 

observar ainda que o Diagrama de Dispersão de Moran representa graficamente o valor 

original da variável em análise com relação ao seu valor espacialmente defasado, cujo 

coeficiente de inclinação é o I de Moran global. 
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Figura 3.3 – Brasil: Diagrama de Dispersão de Moran para o logaritmo do salário médio.2013 

 
  Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da RAIS. 

      Notas: 1. Matriz de k-vizinhos mais próximos (k=5), com 999 permutações aleatórias.  

 

O indicador de associação espacial global pode ocultar a identificação de padrões 

espaciais locais, tais como aglomerações geográficas de valores similares (clusters), 

localidades atípicas (outliers) e a observação de padrões de heterogeneidade espacial 

(ANSELIN, 1995). Ademais, pode haver a necessidade de se examinar padrões espaciais 

numa escala de desagregação maior, como os municípios brasileiros, o que provavelmente 

acarretará o surgimento de diferentes regimes espaciais, assim como localidades em que a 

dependência espacial é mais evidente. Dessa forma, a autocorrelação espacial também é 

testada com base no indicador local de associação espacial (LISA).  

Assim, os resultados obtidos com base no LISA, exibidos na Figura 3.4 permitem a 

identificação dos seguintes tipos de associação espacial: os clusters High-High (HH), 

municípios que apresentam alto salário médio, circundada por uma vizinhança em que o valor 

médio da mesma variável também é alto, e Low-Low (LL), municípios com baixo salário 

médio no qual a média dos seus vizinhos também é baixa; e os outliers Low-High (LH), 

municípios com baixo salário, circunvizinhos de municípios cujo valor médio do salário é 

alto, e High-Low (HL), municípios com alto salário médio nos quais a média da variável nos 

municípios contíguos é baixa. Observam-se os quatro tipos de autocorrelação espacial local 



100 

 

para o atributo em questão, registrados para 1.938 municípios estatisticamente significantes ao 

nível 5%. As áreas na cor branca representam os 3.626 municípios com LISA não 

significantes.  

 

Figura 3.4 – Brasil: Mapa de clusters LISA para o logaritmo do salário médio.2013 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da RAIS. 

     Notas: 1. Matriz de k-vizinhos mais próximos (k=5), com 999 permutações aleatórias.  

 

É possível identificar 768 municípios com clusters do tipo HH localizados em sua 

grande maioria nas regiões Sudeste (386) e Sul (253) do país. Nessas regiões, os clusters 

estão predominantemente concentrados nos estados de São Paulo (313) e Rio Grande do Sul 

(166). Em São Paulo, destacam-se as mesorregiões de São José do Rio Preto (64), 

metropolitana de São Paulo (43) e Ribeirão Preto (38). São José do Rio Preto é a maior 

mesorregião do estado de São Paulo com 109 municípios agrupados em oito microrregiões, 

onde são desenvolvidas principalmente atividades dos setores de serviços e indústria.  

A mesorregião metropolitana de São Paulo é formada por 45 municípios e sete regiões 

metropolitanas, destacando-se por apresentar o maior dinamismo econômico do Brasil, 

centralizando municípios detentores de importantes complexos industriais, tais como São 
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Paulo, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Guarulhos e Osasco. Já 

Ribeirão Preto é composta por 66 municípios, reunidos em sete microrregiões, tendo os 

setores de serviços e indústria como os mais representativos em termos econômicos.  

No Rio Grande do Sul, o Noroeste Rio-Grandense detém a maior parte dos municípios 

com clusters do padrão HH (71). Esta é uma das sete mesorregiões do estado, formada pela 

união de 216 municípios reunidos em treze microrregiões, onde predominam as atividades 

relacionadas ao setor de serviços. Com 98 municípios distribuídos em seis microrregiões, a 

mesorregião metropolitana de Porto Alegre é a segunda do Rio Grande do Sul em quantidade 

de clusters HH (39), predominando nessa localidade os setores de serviços e indústria. 

Na análise exploratória de dados espaciais, por expressar a existência de 

autocorrelação espacial entre dois ou mais municípios com elevados valores de uma 

determinada variável em estudo, a presença dos clusters do tipo HH pode indicar a existência 

de transbordamento e encadeamentos produtivos espaciais, sugerindo a possibilidade de 

difusão espacial ou efeito contágio de características econômicas locais entre municípios 

contíguos.  

Com relação aos clusters do tipo LL, ou seja, municípios com baixos salários médios 

cujos vizinhos também exibem esse padrão, são identificados com maior frequência nos 

municípios do Nordeste (631). Nessa região, três estados detêm 64% dos municípios que 

apresentaram esse padrão de associação espacial: Ceará (145), Paraíba (134) e Bahia (127). 

No estado do Ceará, o Noroeste Cearense forma um cluster do tipo LL que engloba a 

totalidade de municípios pertencente a essa mesorregião (47). Na Paraíba, os municípios com 

o padrão de associação espacial LL encontram-se distribuídos entre as quatro mesorregiões do 

estado: Sertão (51), Agreste (37), Borborema (29) e Mata Paraibana (17). Na Bahia, o padrão 

LL pode ser observado nas mesorregiões do Centro Sul Baiano (52) e Centro Norte Baiano 

(26). Fora do espaço geográfico da região Nordeste, o estado de Minas Gerais destaca-se com 

um total de 277 municípios com associação espacial LL.  

Da mesma forma que os clusters HH, a presença de observações alocadas 

espacialmente nos clusters LL também indica a possibilidade de difusão espacial ou efeito 

contágio. No entanto, essa associação espacial é caracterizada pela concentração de 

municípios com baixos salários médios e correlação positiva com seus vizinhos, o que pode 

sugerir a presença de agrupamentos de regiões com pouca ou nenhuma atividade econômica 

relevante. 
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Na Figura 3.4 ainda é possível notar alguns outliers espaciais com correlação Low-

High (70), ou seja, polos de baixos salários médios cujos municípios vizinhos apresentam 

altos salários. Esse cenário é visto como maior incidência no estado de São Paulo que 

apresenta 14 municípios que esse tipo de associação espacial: Arealva, Barbosa, Cândido 

Rodrigues, Capela do Alto, Estrela do Norte, Indiana, Irapuã, Itobi, Morungaba, Oriente, São 

Lourenço da Serra, Tabatinga, Taquaral e Valentim Gentil. Também são observados outliers 

espaciais com correlação High-Low (127), ou seja, municípios com altos salários médios 

compartilhando fronteira com municípios com baixos salários, localizados 

predominantemente nos municípios dos estados da Bahia (24), Minas Gerais (24), Maranhão 

(18), Piauí (16) e Tocantins (11). 

Sintetizando a análise LISA empreendida para os salários médios dos municípios 

brasileiros, a Tabela 3.6 relaciona o número de associações espaciais significantes e não 

significantes distribuídas entre os estados brasileiros.  

 

Tabela 3.6 – Brasil: Resultados do indicador de associação espacial local (LISA) para os 

salários médios municipais. 2013 
UF Não Significante High-High  Low-Low  Low-High  High-Low  Total 

Rondônia 52 0 0 0 0 52 

Acre 22 0 0 0 0 22 

Amazonas 56 0 2 1 3 62 

Roraima 13 0 2 0 0 15 

Pará 117 4 18 3 1 143 

Amapá  10 5 0 1 0 16 

Tocantins 103 0 25 0 11 139 

Maranhão 128 2 68 1 18 217 

Piauí 162 1 44 0 16 223 

Ceará 34 0 145 0 5 184 

Rio Grande do Norte 113 0 46 1 7 167 

Paraíba 80 0 134 0 9 223 

Pernambuco 133 0 47 1 4 185 

Alagoas 83 0 18 0 1 102 

Sergipe 60 9 2 4 0 75 

Bahia 247 11 127 8 24 417 

Minas Gerais 502 43 277 7 24 853 

Espírito Santo 66 8 0 2 2 78 

Rio de Janeiro 66 22 1 3 0 92 

São Paulo 316 313 2 14 0 645 

Paraná 362 30 2 5 0 399 

Santa Catarina 232 57 0 4 0 293 

Rio Grande do Sul 324 166 0 6 0 496 

Mato Grosso do Sul 59 18 0 1 0 78 

Mato Grosso 86 53 0 2 0 141 

Goiás 199 26 13 6 2 246 

Brasília 1 0 0 0 0 1 

Total 3.626 768 973 70 127 5.564 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da RAIS. 
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O próximo passo é verificar a presença de dependência espacial nas variáveis 

contextuais incluídas na análise multinível, a densidade do emprego e o potencial de mercado, 

representativas da Economia Urbana e da Nova Geografia Econômica, respectivamente. O 

teste realizado com o I de Moran global sugere a existência de autocorrelação espacial 

positiva nas variáveis analisadas, com significância estatística de 1% e considerando-se a 

matriz de pesos espaciais com k=5 vizinhos mais próximos. Ressalta-se que as variáveis 

contextuais apresentaram dependência espacial para todos os tipos de matrizes de pesos 

espaciais utilizadas, contiguidade e k-vizinhos mais próximos (k=1, 5 e 10), conforme é 

possível observar na Tabela 3.7.  

 

Tabela 3.7 - Brasil: Estatística I de Moran para as variáveis contextuais do modelo.2013 
 Variáveis Matriz de peso espacial 

 
Contiguidade K=1 k=5 k=10 

Densidade do emprego 0,2063 0,2459 0,1973 0,1828 

 

(0,0010) (0,0010) (0,0010) (0,0010) 

Potencial de mercado 0,9351 0,9653 0,9457 0,9226 

  (0,0010) (0,0010) (0,0010) (0,0010) 

     Fonte: Elaboração própria por meio de dados da RAIS. 

      Notas: 1. Matriz de k-vizinhos mais próximos (k=5), com 999 permutações aleatórias.  

 

 

Nesse contexto, dada a existência de dependência espacial nos resíduos do modelo 

hierárquico não condicional, na variável dependente e nas variáveis explicativas contextuais, é 

necessário ponderar esse processo. Isso é realizado por meio da adição das defasagens 

espaciais das variáveis contextuais explicativas do segundo nível, incorporando e controlando 

a autocorrelação espacial na modelagem hierárquica.  

A análise da Figura 3.5 permite uma avaliação preliminar da relação entre os salários 

médios e a defasagem espacial da densidade do emprego, diagrama (a) e do potencial de 

mercado, diagrama (b). É possível observar que a relação entre os salários médios e a 

densidade do emprego nos municípios vizinhos é positiva, enquanto para o potencial de 

mercado essa relação é ligeiramente negativa.  
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Figura 3.5: Brasil: Correlação linear entre o salário médio e as variáveis densidade do 

emprego e potencial de mercado.2013 

  
 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da RAIS. Notas: 1. Matriz de k-vizinhos mais próximos (k=5). 

 

Os resultados dos modelos hierárquicos espacial podem ser observados na Tabela 3.8, 

considerando-se a matriz de peso espacial de k-vizinhos mais próximos (k=5). Nos modelos 1 

e 2 são estimadas especificações do modelo hierárquico espacial com cada variável contextual 

isoladamente, densidade do emprego e potencial de mercado, respectivamente, assim como as 

suas defasagens espaciais associadas. No modelo 3, as variáveis contextuais são incluídas 

simultaneamente na estimação.  

Inicialmente, é possível observar que os coeficientes estimados para as variáveis do 

nível individual do modelo hierárquico são praticamente os mesmos daqueles observados na 

Tabela 3.4, os quais já foram devidamente analisados. Assim, a análise ressaltará os 

resultados para as variáveis contextuais do segundo nível hierárquico, assim como as suas 

respectivas defasagens espaciais. Nesse caso, a inclusão das variáveis contextuais defasadas 

espacialmente sugere que os salários médios podem ser influenciados também pela densidade 

do emprego e o potencial de mercado dos municípios vizinhos. Considerando o modelo 

completo (Modelo 3), o coeficiente da defasagem espacial da densidade do emprego (0,1292) 

indica que esta afeta positivamente os salários médios nos municípios vizinhos.  Para a 

defasagem espacial do potencial de mercado o coeficiente é negativo (-0,0819), sugerindo que 

os salários médios individuais tendem a ser maiores quanto menor for a distância ao centro 

econômico da vizinhança (maior potencial de mercado). Contudo, com a inclusão das 

defasagens espaciais das variáveis explicativas contextuais, o potencial de mercado no 
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município perde a significância estatística. Nesse caso, os efeitos de vizinhança parecem 

superar os efeitos locais.   

 

Tabela 3.8 - Brasil: Regressões hierárquicas espaciais para o logaritmo do salário médio, 

considerando os modelos associados à UE e à NGE.2013 
  Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 

Componente fixo k=5 k=5 k=5 

Densidade do Emprego 0,1333*** (0,0067)    

  

0,1292*** (0,0066)    

Potencial de Mercado 

  

-0,0068    (0,0339)    0,0273    (0,0317)    

W (densidade do emprego) 0,1529*** (0,0113)    

  

0,1365*** (0,0114)    

W (potencial de mercado) 

  

-0,0854**  (0,0351)    -0,0819**  (0,0328)    

Gênero 0,2703*** (0,0008)    0,2709*** (0,0008)    0,2709*** (0,0008)    

25 a 29 anos 0,1284*** (0,0012)    0,1251*** (0,0013)    0,1252*** (0,0013)    

30 a 39 anos 0,2016*** (0,0011)    0,1968*** (0,0011)    0,1968*** (0,0011)    

40 a 49 anos 0,2543*** (0,0012)    0,2465*** (0,0013)    0,2465*** (0,0013)    

50 a 64 anos 0,2940*** (0,0014)    0,2859*** (0,0014)    0,2859*** (0,0014)    

De 12,0 a 59,9 meses 0,1339*** (0,0009)    0,1287*** (0,0009)    0,1288*** (0,0009)    

60,0 meses ou mais 0,4385*** (0,0010)    0,4247*** (0,0010)    0,4248*** (0,0010)    

Fundamental Incompleto 0,1461*** (0,0065)    0,1444*** (0,0065)    0,1446*** (0,0065)    

Fundamental Completo 0,2011*** (0,0065)    0,2080*** (0,0065)    0,2083*** (0,0065)    

Ensino Médio Incompleto 0,2427*** (0,0066)    0,2405*** (0,0065)    0,2408*** (0,0065)    

Ensino Médio Completo 0,3966*** (0,0065)    0,3897*** (0,0064)    0,3901*** (0,0064)    

Ensino Superior Incompleto 0,7137*** (0,0067)    0,7050*** (0,0067)    0,7053*** (0,0067)    

Ensino Superior Completo 1,1546*** (0,0065)    1,1345*** (0,0065)    1,1348*** (0,0065)    

Pós-Graduação 1,4181*** (0,0079)    1,4015*** (0,0079)    1,4017*** (0,0079)    

Indústria 0,1462*** (0,0024)    0,1473*** (0,0024)    0,1475*** (0,0024)    

Construção Civil 0,0848*** (0,0027)    0,0848*** (0,0027)    0,0853*** (0,0027)    

Comércio -0,0457*** (0,0024)    -0,0422*** (0,0024)    -0,0417*** (0,0024)    

Serviços -0,0541*** (0,0024)    -0,0534*** (0,0024)    -0,0528*** (0,0024)    

Nordeste -0,1519*** (0,0099)    -0,1918*** (0,0106)    -0,1625*** (0,0100)    

Sudeste 0,1158*** (0,0099)    0,1123*** (0,0104)    0,1132*** (0,0098)    

Sul 0,1750*** (0,0103)    0,1626*** (0,0109)    0,1679*** (0,0102)    

Centro Oeste 0,1958*** (0,0122)    0,1638*** (0,0129)    0,1897*** (0,0121)    

De 20 a 99 trabalhadores -0,0409*** (0,0010)    -0,0346*** (0,0010)    -0,0346*** (0,0010)    

De 100 a 499 trabalhadores 0,0366*** (0,0010)    0,0435*** (0,0010)    0,0438*** (0,0010)    

500 ou mais trabalhadores 0,0945*** (0,0011)    0,1011*** (0,0011)    0,1010*** (0,0011)    

Intercepto 5,1482*** (0,0370)    6,0941*** (0,0117)    5,2391*** (0,0380)    

Componente aleatório             

Coeficiente 0,0268*** (0,0006) 0,0307*** (0,0006) 0,0262*** (0,0006) 

ICC 0,0847 (0,0018) 0,0978 (0,0020) 0,0845 (0,0018) 

% da variância explicada 16,2500 4,0625 18,1250 

Observações             

Nível individual 2.303.935 2.303.935 2.303.935 

Nível municipal 5.564 5.564 5.564 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da RAIS.  Notas: 1. Desvios padrão entre parênteses. Nota 2. 

***Estatisticamente significativo a 1%. **Estatisticamente significativo a 5%. *Estatisticamente significativo 

a 10%. 

 

De maneira geral, os resultados encontrados para as defasagens espaciais das variáveis 

contextuais indicam a presença dos chamados spillovers geográficos, ou seja, a densidade do 

emprego e o potencial de mercado entre os municípios vizinhos estão autocorrelacionados 
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espacialmente e são representativos dos efeitos de contágio ou transbordamento dos níveis de 

eficiência entre municípios geograficamente próximos. 

 

3.6 Considerações finais 

 

Este capítulo teve como objetivo avaliar, por meio de equações salariais associadas à 

Economia Urbana e à Nova Geografia Econômica, como se comporta a relação entre 

economias de aglomeração e produtividade nos municípios brasileiros. O quadro teórico é 

fundamentado em Fingleton e Longhi (2013), e a estratégia empírica considera os diferentes 

níveis de agregação dos dados, assim como a possível evidência de autocorrelação espacial 

nos dados regionais, por meio da abordagem hierárquica espacial com formulação baseada em 

Morenoff (2003).  

Inicialmente, o tratamento abordado pelo modelo hierárquico ressaltou a relevância 

das características individuais como determinantes dos níveis salariais. Os resultados sugerem 

que atributos pessoais como o fato de ser homem, com maior faixa etária, nível de 

escolaridade e tempo de emprego contribuem para maiores salários. Ademais, está empregado 

no setor industrial e da construção civil e em estabelecimentos com maior dimensão em 

termos de número de funcionários, também influenciam positivamente os salários.  

As variáveis relacionadas à Economia Urbana e a Nova Geografia Econômica, 

densidade do emprego e potencial de mercado, são incluídas no segundo nível do modelo 

hierárquico, constatando-se que as mesmas são estatisticamente significantes e com sinais 

esperados. A densidade do emprego apresentou um coeficiente positivo (0,1525), indicando 

uma relação positiva entre esta e os salários médios individuais nos municípios brasileiros. 

Nesse caso, o resultado respalda a teoria de Jacobs (1969) acerca da possibilidade de geração 

das economias de urbanização com a elevação da densidade das atividades econômicas 

desenvolvidas nas cidades. Ademais, tendo em vista que esta é uma variável de densidade, 

que considera a intensidade de utilização do solo urbano, os valores positivos indicam que as 

economias de aglomeração, em média, prevalecem sobre as forças desaglomerativas.  

Para o potencial de mercado observa-se um coeficiente negativo (-0,0872). Assim, os 

salários médios individuais tendem a ser maiores quanto menor for a distância ao centro 

econômico de cada estado, ou seja, maior potencial de mercado. Sobre os preceitos da Nova 

Geografia Econômica, supondo a mobilidade de firmas e trabalhadores, as forças 
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aglomerativas surgiriam da interação entre economias de escala, competição imperfeita e 

custos de transporte, os quais são elementos determinantes da localização das atividades 

econômicas. Nesse caso, o estímulo ao incremento dos salários ocorria por via indireta, por 

meio da elevação da demanda por produtos e, consequentemente, pelo fator trabalho.  

A análise exploratória de dados espaciais associada aos cálculos de testes formais para 

verificação de autocorrelação local e global identificou a necessidade de se considerar o 

contexto espacial na análise. A inclusão das variáveis contextuais defasadas espacialmente 

sugere que os salários médios podem ser influenciados também pela densidade do emprego e 

o potencial de mercado dos municípios vizinhos. O coeficiente da defasagem espacial da 

densidade do emprego (0,1292) sugere que esta afeta positivamente os salários médios nos 

municípios vizinhos. Já para a defasagem espacial do potencial de mercado o coeficiente é 

negativo (-0,0819), implicando que os salários médios individuais tendem a ser maiores 

quanto menor for a distância ao centro econômico da vizinhança (maior potencial de 

mercado). Contudo, com a inclusão das defasagens espaciais das variáveis explicativas 

contextuais, o potencial de mercado no município perde a significância estatística. Nesse caso, 

os efeitos de vizinhança parecem superar os efeitos locais.   

De maneira geral, do ponto de vista econômico, os resultados encontrados apontam a 

presença dos chamados spillovers geográficos, ou seja, a densidade do emprego e o potencial 

de mercado entre os municípios vizinhos estão autocorrelacionados espacialmente. Nesse 

caso, os coeficientes estimados são representativos dos efeitos de contágio ou 

transbordamento dos níveis de eficiência entre municípios geograficamente próximos, que se 

beneficiam dos efeitos gerados pela densidade do emprego e o potencial de mercado 

verificados em suas vizinhanças. Associado às teorias que buscam explicar a concentração 

espacial das atividades econômicas no espaço (MARSHALL, 1920; JACOB, 1969; 

KRUGMAN, 1991), as fontes desses spillovers podem ser decorrentes de externalidades 

positivas geradas pela proximidade geográfica dos agentes econômicos, firma e trabalhadores, 

uma vez que esta pode proporcionar benefícios relacionados à transmissão de conhecimentos, 

redução nos custos de transporte e maior oferta e demanda de bens e serviços. 
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Apêndice A – Primeiro Ensaio 
 

Tabela A. 1 - Compatibilização entre setores da RAIS e Atividades da Matriz Insumo-Produto 

Código CNAE 

Código 

Atividades Atividades 

          10.1 10.2 10.5 1091 Abate e produtos de carne, inclusive os produtos do laticínio e da pesca 

       

10.7 1092 Fabricação e refino de açúcar 

   

10.3 10.4 10.6 10.8 10.9 1093 Outros produtos alimentares 

      

11.1 11.2 1100 Fabricação de bebidas 

      

12.1 12.2 1200 Fabricação de produtos do fumo 

   

13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 1300 Fabricação de produtos têxteis 

      

14.1 14.2 1400 Confecção de artefatos do vestuário e acessórios 

    

15.1 15.2 15.3 15.4 1500 Fabricação de calçados e de artefatos de couro 

      

16.1 16.2 1600 Fabricação de produtos da madeira 

    

17.1 17.2 17.3 17.4 1700 Fabricação de celulose, papel e produtos de papel 

     

18.1 18.2 18.3 1800 Impressão e reprodução de gravações 

      

19.1 19.2 1991 Refino de petróleo e coquerias 

       

19.3 1992 Fabricação de biocombustíveis 

    

20.1 20.2 20.3 20.4 2091 Fabricação de químicos orgânicos e inorgânicos, resinas e elastômeros 

     

20.5 20.7 20.9 2092 Fabricação de defensivos, desinfestantes, tintas e químicos diversos 

       

20.6 2093 Fabricação de produtos de limpeza, cosméticos/perfumaria e higiene pessoal 

      

21.1 21.2 2100 Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos 

      

22.1 22.2 2200 Fabricação de produtos de borracha e de material plástico 

   

23.1 23.2 23.3 23.4 23.9 2300 Fabricação de produtos de minerais não metálicos 

     

24.1 24.2 24.3 2491 Produção de ferro-gusa/ferroligas, siderurgia e tubos de aço sem costura 

      

24.4 24.5 2492 Metalurgia de metais não ferrosos e a fundição de metais 

  

25.1 25.2 25.3 25.4 25.5 25.9 2500 Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos 

26.1 26.2 26.3 26.4 26.5 26.6 26.7 26.8 2600 Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos 

  

27.1 27.2 27.3 27.4 27.5 27.9 2700 Fabricação de máquinas e equipamentos elétricos 

  

28.1 28.2 28.3 28.4 28.5 28.6 2800 Fabricação de máquinas e equipamentos mecânicos 

     

29.1 29.2 29.3 2991 Fabricação de automóveis, caminhões e ônibus, exceto peças 

      

29.4 29.5 2992 Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores 

   

30.1 30.3 30.4 30.5 30.9 3000 Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores 

 

31.0 32.1 32.2 32.3 32.4 32.5 32.9 3180 Fabricação de móveis e de produtos de indústrias diversas 

            33.1 33.2 3300 Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do IBGE. 
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Tabela A. 2 – Classificação setorial por intensidade tecnológica 

Setores Intensidade Tecnológica 

Abate e produtos de carne, inclusive os produtos do laticínio e da pesca Baixa 

Fabricação e refino de açúcar Baixa 

Outros produtos alimentares Baixa 

Fabricação de bebidas Baixa 

Fabricação de produtos do fumo Baixa 

Fabricação de produtos têxteis Baixa 

Confecção de artefatos do vestuário e acessórios Baixa 

Fabricação de calçados e de artefatos de couro Baixa 

Fabricação de produtos da madeira Baixa 

Fabricação de celulose, papel e produtos de papel Baixa 

Impressão e reprodução de gravações Baixa 

Refino de petróleo e coquerias Média-baixa 
Fabricação de biocombustíveis Média-baixa 

Fabricação de químicos orgânicos e inorgânicos, resinas e elastômeros Média-alta  

Fabricação de defensivos, desinfestantes, tintas e químicos diversos Média-alta  

Fabricação de produtos de limpeza, cosméticos/perfumaria e higiene pessoal Média-alta  

Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos Alta 

Fabricação de produtos de borracha e de material plástico Média-baixa 

Fabricação de produtos de minerais não metálicos Média-baixa 

Produção de ferro-gusa/ferroligas, siderurgia e tubos de aço sem costura Média-baixa 

Metalurgia de metais não ferrosos e a fundição de metais Média-baixa 

Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos Média-baixa 

Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos Alta 

Fabricação de máquinas e equipamentos elétricos Média-alta  

Fabricação de máquinas e equipamentos mecânicos Média-alta  

Fabricação de automóveis, caminhões e ônibus, exceto peças Média-alta  

Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores Média-alta  

Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores Média-alta  

Fabricação de móveis e de produtos de indústrias diversas Baixa 

Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos Média-baixa 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados da OCDE. 
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Tabela A. 3 – Brasil: Estimativas de Poisson para os parâmetros das economias de localização 

e urbanização: especificação sem controles. 2011-2013 

  

Localização  Urbanização 

 

  
 

 

  
 

Abate e produtos de carne, inclusive os produtos do laticínio e 

da pesca 
-0.0462*** (0.0047) 0.8895*** (0.0044) 

Fabricação e refino de açúcar 0.0093*** (0.0024) 0.8392*** (0.0042) 

Outros produtos alimentares 0.0443*** (0.0092) 0.8101*** (0.0080) 

Fabricação de bebidas -0.1607*** (0.0030) 1.0090*** (0.0052) 

Fabricação de produtos do fumo 0.0563*** (0.0020) 0.7705*** (0.0045) 

Fabricação de produtos têxteis 0.3540*** (0.0030) 0.4956*** (0.0034) 

Confecção de artefatos do vestuário e acessórios 0.5457*** (0.0044) 0.2784*** (0.0047) 

Fabricação de calçados e de artefatos de couro 0.2532*** (0.0034) 0.6091*** (0.0040) 

Fabricação de produtos da madeira 0.1166*** (0.0067) 0.7562*** (0.0045) 

Fabricação de celulose, papel e produtos de papel 0.1738*** (0.0042) 0.6602*** (0.0042) 

Impressão e reprodução de gravações 0.2107*** (0.0097) 0.6101*** (0.0103) 

Refino de petróleo e coquerias -0.0253*** (0.0031) 0.8732*** (0.0049) 

Fabricação de biocombustíveis 0.1577*** (0.0025) 0.6069*** (0.0035) 

Fabricação de químicos orgânicos e inorgânicos, resinas e 

elastômeros 
0.0026 (0.0033) 0.8472*** (0.0040) 

Fabricação de defensivos, desinfestantes, tintas e químicos 

diversos 
0.1147*** (0.0038) 0.7076*** (0.0047) 

Fabricação de produtos de limpeza, cosméticos/perfumaria e 

higiene pessoal 
0.1140*** (0.0041) 0.7074*** (0.0055) 

Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos 0.0813*** (0.0024) 0.7169*** (0.0050) 

Fabricação de produtos de borracha e de material plástico 0.1561*** (0.0050) 0.6856*** (0.0046) 

Fabricação de produtos de minerais não metálicos -0.1643*** (0.0115) 0.9901*** (0.0091) 

Produção de ferro-gusa/ferroligas, siderurgia e tubos de aço sem 

costura 
-0.0481*** (0.0022) 0.9201*** (0.0049) 

Metalurgia de metais não ferrosos e a fundição de metais 0.0702*** (0.0030) 0.7759*** (0.0035) 

Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e 

equipamentos 
0.1479*** (0.0077) 0.6954*** (0.0064) 

Fabricação de equipamentos de informática, produtos 

eletrônicos e ópticos 
-0.0232*** (0.0031) 0.8840*** (0.0049) 

Fabricação de máquinas e equipamentos elétricos 0.0470*** (0.0033) 0.7867*** (0.0043) 

Fabricação de máquinas e equipamentos mecânicos 0.0461*** (0.0040) 0.7958*** (0.0041) 

Fabricação de automóveis, caminhões e ônibus, exceto peças 0.0362*** (0.0023) 0.8082*** (0.0034) 

Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores 0.0722*** (0.0026) 0.7543*** (0.0035) 

Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto 

veículos automotores 
0.0199*** (0.0025) 0.8244*** (0.0049) 

Fabricação de móveis e de produtos de indústrias diversas 0.1726*** (0.0084) 0.6870*** (0.0067) 

Manutenção, reparação e instalação de máquinas e 

equipamentos 
-0.6615*** (0.0058) 1.5630*** (0.0081) 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da RAIS. 

*Valores significativos a 10%; **Valores significativos a 5%; ***Valores significativos a 1%. 

Nota: os erros-padrão robustos são destacados entre parênteses. 

(�̂�𝐿𝑜𝑐
𝑖 ) (�̂�𝑈𝑟𝑏

𝑖 ) 
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Tabela A. 4 – Brasil: Estimativas de Poisson para os parâmetros das economias de localização 

e urbanização: especificação com controles. 2011-2013 

  

Localização  Urbanização 

 

  
 

 

  
 

Abate e produtos de carne, inclusive os produtos do laticínio e 

da pesca 
0.0083* (0.0050) 0.8395*** (0.0034) 

Fabricação e refino de açúcar 0.0298*** (0.0033) 0.8552*** (0.0043) 

Outros produtos alimentares 0.0915*** (0.0093) 0.7271*** (0.0075) 

Fabricação de bebidas -0.1190*** (0.0037) 0.9749*** (0.0053) 

Fabricação de produtos do fumo 0.3747*** (0.0087) 0.6788*** (0.0044) 
Fabricação de produtos têxteis 0.4148*** (0.0034) 0.4233*** (0.0034) 

Confecção de artefatos do vestuário e acessórios 0.5954*** (0.0045) 0.2032*** (0.0043) 

Fabricação de calçados e de artefatos de couro 0.3503*** (0.0034) 0.5659*** (0.0035) 

Fabricação de produtos da madeira 0.3017*** (0.0070) 0.6180*** (0.0042) 
Fabricação de celulose, papel e produtos de papel 0.4319*** (0.0048) 0.5098*** (0.0039) 
Impressão e reprodução de gravações 0.2978*** (0.0100) 0.4872*** (0.0107) 

Refino de petróleo e coquerias 0.0628*** (0.0039) 0.9391*** (0.0053) 
Fabricação de biocombustíveis 0.3993*** (0.0041) 0.6396*** (0.0033) 
Fabricação de químicos orgânicos e inorgânicos, resinas e 

elastômeros 
0.1915*** (0.0058) 0.7670*** (0.0036) 

Fabricação de defensivos, desinfestantes, tintas e químicos 

diversos 
0.2078*** (0.0039) 0.6495*** (0.0046) 

Fabricação de produtos de limpeza, cosméticos/perfumaria e 

higiene pessoal 
0.2036*** (0.0043) 0.6688*** (0.0055) 

Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos 0.2502*** (0.0042) 0.6762*** (0.0039) 

Fabricação de produtos de borracha e de material plástico 0.3321*** (0.0047) 0.5692*** (0.0047) 

Fabricação de produtos de minerais não metálicos -0.0134 (0.0090) 0.8583*** (0.0062) 

Produção de ferro-gusa/ferroligas, siderurgia e tubos de aço sem 

costura 
-0.0362*** (0.0032) 0.9207*** (0.0051) 

Metalurgia de metais não ferrosos e a fundição de metais 0.2484*** (0.0050) 0.6971*** (0.0037) 
Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e 

equipamentos 
0.1741*** (0.0093) 0.6440*** (0.0076) 

Fabricação de equipamentos de informática, produtos 

eletrônicos e ópticos 
0.0463*** (0.0054) 0.8563*** (0.0056) 

Fabricação de máquinas e equipamentos elétricos 0.1518*** (0.0053) 0.7032*** (0.0047) 

Fabricação de máquinas e equipamentos mecânicos 0.2324*** (0.0054) 0.6647*** (0.0040) 

Fabricação de automóveis, caminhões e ônibus, exceto peças 0.1140*** (0.0038) 0.8025*** (0.0035) 

Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores 0.1734*** (0.0035) 0.7310*** (0.0036) 
Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto 

veículos automotores 
0.0914*** (0.0034) 0.8161*** (0.0049) 

Fabricação de móveis e de produtos de indústrias diversas 0.1994*** (0.0095) 0.6302*** (0.0073) 

Manutenção, reparação e instalação de máquinas e 

equipamentos 
-0.6944*** (0.0062) 1.6235*** (0.0082) 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da RAIS. 

*Valores significativos a 10%; **Valores significativos a 5%; ***Valores significativos a 1%. 

Nota: os erros-padrão robustos são destacados entre parênteses. 
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Tabela A. 5 – Verificação da qualidade do ajuste do modelo de regressão Poisson estimado 

Abate e produtos de carne, inclusive os produtos do laticínio e da pesca 

Deviance goodness-of-fit =  2.04e+07 

Prob > chi2(106386)      =    0.0000 

Pearson goodness-of-fit  =  2.88e+07 

Prob > chi2(106386)      =    0.0000 

Fabricação e refino de açúcar 

Deviance goodness-of-fit =  2.08e+07 

Prob > chi2(106386)      =    0.0000 

Pearson goodness-of-fit  =  3.96e+07 

Prob > chi2(106386)      =    0.0000 

Outros produtos alimentares 

Deviance goodness-of-fit =  2.09e+07 

Prob > chi2(106385)      =    0.0000 

Pearson goodness-of-fit  =  4.06e+07 

Prob > chi2(106385)      =    0.0000 

Fabricação de bebidas 

Deviance goodness-of-fit =  2.03e+07 

Prob > chi2(106386)      =    0.0000 

Pearson goodness-of-fit  =  3.18e+07 

Prob > chi2(106386)      =    0.0000 

Fabricação de produtos do fumo 

Deviance goodness-of-fit =  2.03e+07 

Prob > chi2(106386)      =    0.0000 

Pearson goodness-of-fit  =  2.87e+07 

Prob > chi2(106386)      =    0.0000 

Fabricação de produtos têxteis 

Deviance goodness-of-fit =  1.87e+07 

Prob > chi2(106386)      =    0.0000 

Pearson goodness-of-fit  =  2.83e+07 

Prob > chi2(106386)      =    0.0000 

Confecção de artefatos do vestuário e acessórios 

Deviance goodness-of-fit =  1.79e+07 

Prob > chi2(106386)      =    0.0000 

Pearson goodness-of-fit  =  2.59e+07 

Prob > chi2(106386)      =    0.0000 

Fabricação de calçados e de artefatos de couro 

Deviance goodness-of-fit =  1.93e+07 

Prob > chi2(106386)      =    0.0000 

Pearson goodness-of-fit  =  3.65e+07 

Prob > chi2(106386)      =    0.0000 

Fabricação de produtos da madeira 

Deviance goodness-of-fit =  1.99e+07 

Prob > chi2(106386)      =    0.0000 

Pearson goodness-of-fit  =  3.20e+07 

Prob > chi2(106386)      =    0.0000 

Fabricação de celulose, papel e produtos de papel 

Deviance goodness-of-fit =  1.93e+07 

Prob > chi2(106386)      =    0.0000 

Pearson goodness-of-fit  =  2.66e+07 

Prob > chi2(106386)      =    0.0000 

Impressão e reprodução de gravações 

Deviance goodness-of-fit =  2.06e+07 

Prob > chi2(106386)      =    0.0000 

Pearson goodness-of-fit  =  4.72e+07 

Prob > chi2(106386)      =    0.0000 

Refino de petróleo e coquerias 

Deviance goodness-of-fit =  2.04e+07 

Prob > chi2(106386)      =    0.0000 

Pearson goodness-of-fit  =  3.53e+07 

Prob > chi2(106386)      =    0.0000 

Fabricação de biocombustíveis 

Deviance goodness-of-fit =  1.87e+07 

Prob > chi2(106386)      =    0.0000 

Pearson goodness-of-fit  =  2.44e+07 

Prob > chi2(106386)      =    0.0000 

Fabricação de químicos orgânicos e inorgânicos, resinas e elastômeros 

Deviance goodness-of-fit =  1.97e+07 

Prob > chi2(106386)      =    0.0000 

Pearson goodness-of-fit  =  2.90e+07 

Prob > chi2(106386)      =    0.0000 

Fabricação de defensivos, desinfetantes, tintas e químicos diversos 

Deviance goodness-of-fit =  2.04e+07 

Prob > chi2(106386)      =    0.0000 

Pearson goodness-of-fit  =  3.84e+07 

Prob > chi2(106386)      =    0.0000 

Continua na próxima página... 
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Fabricação de produtos de limpeza, cosméticos/perfumaria e higiene 

pessoal 

Deviance goodness-of-fit =  1.98e+07 

Prob > chi2(106386)      =    0.0000 

Pearson goodness-of-fit  =  2.97e+07 

Prob > chi2(106386)      =    0.0000 

Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos 

Deviance goodness-of-fit =  1.94e+07 

Prob > chi2(106386)      =    0.0000 

Pearson goodness-of-fit  =  2.66e+07 

Prob > chi2(106386)      =    0.0000 

Fabricação de produtos de borracha e de material plástico 

Deviance goodness-of-fit =  1.97e+07 

Prob > chi2(106386)      =    0.0000 

Pearson goodness-of-fit  =  3.05e+07 

Prob > chi2(106386)      =    0.0000 

Fabricação de produtos de minerais não-metálicos 

Deviance goodness-of-fit =  2.02e+07 

Prob > chi2(106386)      =    0.0000 

Pearson goodness-of-fit  =  2.81e+07 

Prob > chi2(106386)      =    0.0000 

Produção de ferro-gusa/ferroligas, siderurgia e tubos de aço sem costura 

Deviance goodness-of-fit =  2.06e+07 

Prob > chi2(106386)      =    0.0000 

Pearson goodness-of-fit  =  3.70e+07 

Prob > chi2(106386)      =    0.0000 

Metalurgia de metais não-ferrosos e a fundição de metais 

Deviance goodness-of-fit =  2.00e+07 

Prob > chi2(106386)      =    0.0000 

Pearson goodness-of-fit  =  2.95e+07 

Prob > chi2(106386)      =    0.0000 

Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos 

Deviance goodness-of-fit =  2.08e+07 

Prob > chi2(106386)      =    0.0000 

Pearson goodness-of-fit  =  5.10e+07 

Prob > chi2(106386)      =    0.0000 

Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos 

Deviance goodness-of-fit =  2.03e+07 

Prob > chi2(106386)      =    0.0000 

Pearson goodness-of-fit  =  3.01e+07 

Prob > chi2(106386)      =    0.0000 

Fabricação de máquinas e equipamentos elétricos 

Deviance goodness-of-fit =  2.02e+07 

Prob > chi2(106386)      =    0.0000 

Pearson goodness-of-fit  =  3.10e+07 

Prob > chi2(106386)      =    0.0000 

Fabricação de máquinas e equipamentos mecânicos 

Deviance goodness-of-fit =  1.99e+07 

Prob > chi2(106386)      =    0.0000 

Pearson goodness-of-fit  =  2.82e+07 

Prob > chi2(106386)      =    0.0000 

Fabricação de automóveis, caminhões e ônibus, exceto peças 

Deviance goodness-of-fit =  2.01e+07 

Prob > chi2(106386)      =    0.0000 

Pearson goodness-of-fit  =  3.05e+07 

Prob > chi2(106386)      =    0.0000 

Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores 

Deviance goodness-of-fit =  1.94e+07 

Prob > chi2(106386)      =    0.0000 

Pearson goodness-of-fit  =  2.65e+07 

Prob > chi2(106386)      =    0.0000 

Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos 

automotores 

Deviance goodness-of-fit =  2.04e+07 

Prob > chi2(106386)      =    0.0000 

Pearson goodness-of-fit  =  3.22e+07 

Prob > chi2(106386)      =    0.0000 

Fabricação de móveis e de produtos de indústrias diversas 

Deviance goodness-of-fit =  2.07e+07 

Prob > chi2(106386)      =    0.0000 

Pearson goodness-of-fit  =  4.74e+07 

Prob > chi2(106386)      =    0.0000 

Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos 

Deviance goodness-of-fit =  1.86e+07 

Prob > chi2(106386)      =    0.0000 

Pearson goodness-of-fit  =  2.84e+07 

Prob > chi2(106386)      =    0.0000 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da RAIS. 
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Tabela A. 6 – Brasil: Estimativas por Binomial Negativo para os parâmetros das economias 

de localização e urbanização: especificação com controles. 2011-2013 

Setores 

Binomial Negativo 

 

Localização 
 

 

Urbanização 
 

Abate e produtos de carne, inclusive os produtos do 

laticínio e da pesca -0.0656*** (0.0033)    0.7413*** (0.0030)    

Fabricação e refino de açúcar 0.0789*** (0.0042)    0.6606*** (0.0024)    

Outros produtos alimentares -0.0965*** (0.0050)    0.7725*** (0.0049)    

Fabricação de bebidas -0.0094**  (0.0041)    0.7159*** (0.0036)    

Fabricação de produtos do fumo 0.2257*** (0.0043)    0.5972*** (0.0027)    

Fabricação de produtos têxteis 0.3072*** (0.0025)    0.3704*** (0.0031)    

Confecção de artefatos do vestuário e acessórios 0.3609*** (0.0030)    0.3331*** (0.0031)    

Fabricação de calçados e de artefatos de couro 0.2009*** (0.0026)    0.5492*** (0.0027)    

Fabricação de produtos da madeira -0.0038    (0.0045)    0.7169*** (0.0037)    

Fabricação de celulose, papel e produtos de papel 0.1932*** (0.0036)    0.5559*** (0.0038)    

Impressão e reprodução de gravações 0.0348*** (0.0054)    0.6714*** (0.0064)    

Refino de petróleo e coquerias 0.1727*** (0.0047)    0.6448*** (0.0031)    

Fabricação de biocombustíveis 0.2709*** (0.0035)    0.6215*** (0.0023)    
Fabricação de químicos orgânicos e inorgânicos, resinas e 

elastômeros 0.0057    (0.0037)    0.7609*** (0.0037)    
Fabricação de defensivos, desinfestantes, tintas e 

químicos diversos 0.0778*** (0.0037)    0.6388*** (0.0046)    

Fabricação de produtos de limpeza, 

cosméticos/perfumaria e higiene pessoal 0.0475*** (0.0037)    0.7017*** (0.0042)    

Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos 0.1356*** (0.0025)    0.6472*** (0.0034)    

Fabricação de produtos de borracha e de material plástico 0.0707*** (0.0043)    0.6486*** (0.0048)    

Fabricação de produtos de minerais não metálicos -0.1024*** (0.0055)    0.7596*** (0.0048)    

Produção de ferro-gusa/ferroligas, siderurgia e tubos de 

aço sem costura 0.0484*** (0.0032)    0.6534*** (0.0032)    

Metalurgia de metais não ferrosos e a fundição de metais 0.0819*** (0.0038)    0.6730*** (0.0039)    
Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e 

equipamentos -0.1745*** (0.0053)    0.8715*** (0.0065)    

Fabricação de equipamentos de informática, produtos 

eletrônicos e ópticos 0.0247*** (0.0031)    0.7045*** (0.0043)    

Fabricação de máquinas e equipamentos elétricos 0.0163*** (0.0032)    0.7162*** (0.0041)    

Fabricação de máquinas e equipamentos mecânicos -0.0250*** (0.0038)    0.7702*** (0.0046)    
Fabricação de automóveis, caminhões e ônibus, exceto 

peças 0.0087*** (0.0029)    0.7176*** (0.0033)    
Fabricação de peças e acessórios para veículos 

automotores 0.0550*** (0.0029)    0.7107*** (0.0037)    

Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto 

veículos automotores 0.1279*** (0.0033)    0.6268*** (0.0033)    

Fabricação de móveis e de produtos de indústrias diversas -0.0431*** (0.0042)    0.7246*** (0.0047)    
Manutenção, reparação e instalação de máquinas e 

equipamentos -0.2852*** (0.0046)    1.0058*** (0.0051)    
Fonte: Elaboração própria com base em dados da RAIS. 

*Valores significativos a 10%; **Valores significativos a 5%; ***Valores significativos a 1%. 

Nota: os erros-padrão robustos são destacados entre parênteses. 
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Apêndice B – Segundo Ensaio 
 

 

Tabela B.1 – Brasil: Coeficiente do Modelo de Regressão Probit por subperíodos. 2003-2013. 
  2003-2004    2004-2005 2005-2006    2006-2007    2007-2008    2008-2009    2009-2010    2010-2011    2011-2012    2012-2013    

Densidade 0.0417*** 0.0347*** 0.0414*** 0.0390*** 0.0379*** 0.0305*** 0.0477*** 0.0420*** 0.0381*** 0.0456*** 

Gênero 0.1673*** 0.1726*** 0.1619*** 0.1619*** 0.1621*** 0.1477*** 0.1491*** 0.1038*** 0.1198*** 0.1248*** 

 

(0.0049) (0.0047) (0.0046) (0.0045) (0.0043) (0.0042) (0.0042) (0.0040) (0.0041) (0.0041) 

Idade -0.0121*** -0.0133*** -0.0138*** -0.0149*** -0.0160*** -0.0153*** -0.0154*** -0.0150*** -0.0155*** -0.0144*** 

 

(0.0002) (0.0002) (0.0002) (0.0002) (0.0002) (0.0002) (0.0002) (0.0002) (0.0002) (0.0002) 

Fundamental Incompleto -0.0510** -0.0301 0.0390 0.0006 0.0066 -0.0555** -0.0609** -0.0169 0.0104 -0.0131 

 

(0.0257) (0.0273) (0.0286) (0.0281) (0.0274) (0.0273) (0.0275) (0.0289) (0.0304) (0.0311) 

Fundamental Completo -0.0616** -0.0310 0.0212 -0.0048 -0.0095 -0.0807*** -0.0780*** -0.0308 -0.0201 -0.0360 

 

(0.0259) (0.0275) (0.0288) (0.0282) (0.0275) (0.0275) (0.0276) (0.0290) (0.0305) (0.0312) 

Médio Incompleto -0.0620** -0.0348 0.0253 0.0050 -0.0079 -0.0901*** -0.0873*** -0.0378 -0.0298 -0.0446 

 

(0.0264) (0.0278) (0.0291) (0.0285) (0.0278) (0.0277) (0.0278) (0.0293) (0.0307) (0.0314) 

Médio Completo -0.0867*** -0.0537** -0.0089 -0.0242 -0.0456* -0.1362*** -0.1235*** -0.0960*** -0.0866*** -0.1062*** 

 

(0.0259) (0.0274) (0.0286) (0.0280) (0.0273) (0.0273) (0.0274) (0.0288) (0.0303) (0.0309) 

Superior Incompleto -0.0829*** -0.0439 -0.0121 -0.0378 -0.0833*** -0.2145*** -0.1800*** -0.1830*** -0.1968*** -0.2171*** 

 

(0.0280) (0.0291) (0.0301) (0.0295) (0.0287) (0.0286) (0.0287) (0.0300) (0.0315) (0.0322) 

Superior Completo -0.1154*** -0.0468* -0.0183 -0.0626** -0.1082*** -0.2465*** -0.2413*** -0.2076*** -0.2418*** -0.2796*** 

 

(0.0269) (0.0283) (0.0295) (0.0289) (0.0281) (0.0280) (0.0281) (0.0294) (0.0309) (0.0315) 

De 12.0 a 59.9 meses -0.2742*** -0.2529*** -0.2639*** -0.2693*** -0.2598*** -0.2805*** -0.3240*** -0.3194*** -0.3237*** -0.3437*** 

 

(0.0046) (0.0045) (0.0044) (0.0043) (0.0041) (0.0041) (0.0040) (0.0039) (0.0040) (0.0040) 

60.0 a 599.9 meses -0.6332*** -0.6307*** -0.6647*** -0.6714*** -0.6734*** -0.6875*** -0.7660*** -0.7743*** -0.7641*** -0.7771*** 

 

(0.0073) (0.0072) (0.0071) (0.0071) (0.0068) (0.0069) (0.0069) (0.0067) (0.0069) (0.0068) 

Indústria -0.2613*** -0.2599*** -0.2597*** -0.2606*** -0.2326*** -0.1481*** -0.1650*** -0.1309*** -0.1011*** -0.1192*** 

 

(0.0135) (0.0132) (0.0128) (0.0129) (0.0125) (0.0125) (0.0127) (0.0128) (0.0129) (0.0132) 

Construção 0.1834*** 0.2105*** 0.2019*** 0.1863*** 0.1926*** 0.2652*** 0.2571*** 0.3128*** 0.2980*** 0.3058*** 

 

(0.0150) (0.0148) (0.0143) (0.0143) (0.0137) (0.0134) (0.0135) (0.0134) (0.0135) (0.0137) 

Comércio -0.1680*** -0.1536*** -0.1732*** -0.1700*** -0.1287*** -0.0647*** -0.0683*** 0.0186 0.0080 0.0240* 

 

(0.0137) (0.0134) (0.0130) (0.0130) (0.0126) (0.0126) (0.0128) (0.0128) (0.0130) (0.0133) 

Serviços -0.0810*** -0.0638*** -0.0874*** -0.0744*** -0.0468*** 0.0201 -0.0015 0.0642*** 0.0811*** 0.0587*** 

 

(0.0134) (0.0132) (0.0128) (0.0129) (0.0125) (0.0125) (0.0126) (0.0127) (0.0128) (0.0131) 

De 20 a 99 trabalhadores -0.0487*** -0.0331*** -0.0410*** -0.0319*** -0.0414*** -0.0277*** -0.0292*** 0.0041 0.0028 0.0020 

Continua na próxima página...           
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Continuação da página anterior. 

 

 

(0.0056) (0.0054) (0.0053) (0.0053) (0.0051) (0.0050) (0.0050) (0.0055) (0.0049) (0.0049) 

De 100 a 499 trabalhadores -0.0645*** -0.0760*** -0.0678*** -0.0477*** -0.0594*** -0.0448*** -0.0506*** -0.0084 -0.0217*** -0.0026 

 

(0.0062) (0.0061) (0.0059) (0.0058) (0.0056) (0.0056) (0.0055) (0.0061) (0.0054) (0.0054) 

500 ou mais trabalhadores -0.2034*** -0.1615*** -0.1350*** -0.1345*** -0.1510*** -0.1054*** -0.1183*** -0.0749*** -0.0917*** -0.0757*** 

 

(0.0071) (0.0067) (0.0065) (0.0064) (0.0060) (0.0059) (0.0058) (0.0053) (0.0057) (0.0057) 

Nordeste -0.1269*** -0.1421*** -0.1825*** -0.1957*** -0.1529*** -0.0880*** -0.0950*** -0.0392*** -0.0458*** -0.0053 

 

(0.0161) (0.0160) (0.0163) (0.0172) (0.0160) (0.0150) (0.0142) (0.0131) (0.0117) (0.0112) 

Sudeste -0.0033 0.0072 -0.0199 -0.0151 0.0293* 0.0451*** 0.0576*** 0.1306*** 0.0776*** 0.0924*** 

 

(0.0150) (0.0149) (0.0154) (0.0163) (0.0152) (0.0143) (0.0136) (0.0125) (0.0112) (0.0107) 

Sul 0.1023*** 0.0720*** 0.0544*** 0.0312* 0.0804*** 0.0967*** 0.1052*** 0.1353*** 0.1222*** 0.1306*** 

 

(0.0154) (0.0153) (0.0157) (0.0166) (0.0156) (0.0146) (0.0139) (0.0128) (0.0115) (0.0110) 

Centro Oeste 0.0779*** 0.0743*** 0.0627*** 0.0046 0.0638*** 0.1394*** 0.1327*** 0.1585*** 0.1568*** 0.1877*** 

 

(0.0175) (0.0171) (0.0174) (0.0183) (0.0170) (0.0158) (0.0150) (0.0139) (0.0126) (0.0120) 

 

(0.0029) (0.0028) (0.0028) (0.0027) (0.0026) (0.0026) (0.0025) (0.0024) (0.0024) (0.0024) 

Observações 523.562 548.641 562.963 552.792 592.424 613.180 607.350 619.980 621.442 620.158 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da RAIS identificada. 

 

 


