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3
DESCRIÇÃO DOS DADOS

As unidades espaciais adotadas consistem nos municípios paulistas, e as fontes provêm das edições do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) para os anos de 1980 e 2000.1 Em
linha com Glaeser et al. (1995), utilizou-se a taxa de crescimento
populacional dos municípios como uma proxy para o crescimento
econômico. Entretanto, a utilização de dados demográficos gerou
problemas de ordem comparativa, uma vez que a quantidade de
municípios existentes no Estado de São Paulo não foi constante ao
longo dos anos.2 Dessa forma, constatou-se que, em 1980, havia 571
municípios no Estado contra 645, no ano de 2000. Desse modo, a
criação de novos municípios provoca uma distorção na análise, já que
a perda de população de um número não negligenciável de municípios poderia decorrer, essencialmente, da criação de novas unidades
administrativas. Essa distorção foi corrigida de forma que apenas os
1 Extraídos da Base de Dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipeadata).
2 No que se refere ao período em estudo, observa-se uma complicação adicional
decorrente da promulgação da Constituição Federal de 1988, que modificou a
regulamentação a respeito da criação de novos municípios no País (decreto LC
nº 9, de 9 de novembro de 1967), afrouxou os critérios vigentes até então, o que
provocou uma verdadeira explosão municipalista.
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571 municípios existentes no ano de 1980 foram utilizados. A correção foi feita por meio do agrupamento dos territórios emancipados
aos municípios de origem.
A Tabela 1 ilustra a variação populacional dos municípios entre
os anos de 1980 e 2000, além de algumas de suas características no
ano de 1980. A variação populacional foi representada pela taxa de
crescimento média anual da população de cada município. A partir
da Tabela 1, é possível ter uma ideia do grau de disparidades na taxa
de crescimento entre os municípios paulistas. O Estado apresentou
uma variação média de aproximadamente 1,59% a.a., porém com
municípios com taxas médias negativas de -2,48% ao longo do período, e municípios que cresceram a taxas anuais médias de 10,53%.
O tamanho médio da população das cidades paulistas foi de 43.857
habitantes em 1980, e crescem para uma média de 57.415 em 2000,
o que corresponde a um crescimento médio de aproximadamente
31% ao longo do período.
Tabela 1 – Variação da população 1980-2000 e variáveis municipais em 1980: média
e desvio-padrão
Variáveis – Abreviações

Média

Variação da população 1980-2000 (em %)
Escolaridade da população com mais de
25 anos (em anos de estudo)
Taxa de analfabetismo da população com
mais de 15 anos de idade (em %)
% de casas com água encanada
% de casas com iluminação elétrica
Renda per capita (em salários mínimos)
Índice de Theil
Esperança de vida ao nascer
Mortalidade infantil (por mil nascidos
vivos)
Taxa de homicídios (a cada 100 mil
habitantes)
% do PIB devido à indústria
% do emprego no setor urbano

1,59

Fonte: IPEA.

DesvioMínimo Máximo
Padrão
1,68
–2,48
10,53

2,90

0,76

1,20

5,90

21,96
75,60
82,15
1,37
0,43
59,4

6,09
18,09
0,16
0,44
0,12
2,55

4,20
18,90
16,65
0,58
0,17
53,22

47,10
100,00
100,00
3,46
1,15
66,29

58,19

12,77

27,73

92,93

6,33

9,52

0

49,66

31,50
63,28

21,15
21,77

0,72
11,18

84,96
100,00
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No que se refere ao conjunto das variáveis explicativas, utilizouse, neste trabalho, das variáveis Escolaridade Média e Taxa de Analfabetismo no sentido de obter evidências a respeito do papel da educação no nível do crescimento municipal.3 Seguindo os trabalhos de
Mankiw et al. (1995), Romer (1991), bem como a literatura da NGE,
o nível de educação é utilizado como proxy para o capital humano,
sendo que o pressuposto inicial é que a escolaridade média apresenta
uma relação direta com o crescimento, enquanto a taxa de analfabetismo, uma relação inversa. O papel da infraestrutura fornecida
pela rede pública4 é representado pelo percentual de domicílios com
iluminação elétrica. A variável renda per capita é tradicionalmente
utilizada nos modelos de crescimento, assim como nos trabalhos da
NGE. Exemplos são os trabalhos de Barro & Sala-i-Martin (1995) e
Rey & Montouri (1999). Aqui, ela também foi inserida no modelo,
sendo medida em unidades de salário mínimo.
A qualidade de vida oferecida pelos municípios também é captada
por meio das variáveis Expectativa de Vida e Mortalidade Infantil
(por mil nascidos vivos), que indicam o estado de saúde da população
municipal, e a Taxa de Homicídios (a cada 100 mil habitantes). A
inspiração para a utilização de tais variáveis vem da NGE.
Um conjunto adicional de termos do modelo segue, de certo
modo, o trabalho de Barro (1991) e refere-se aos efeitos que a aglomeração urbana pode trazer ao crescimento dos municípios. Por
um lado, tem-se que quanto maior a população do município, tudo
o mais mantido constante, maior a probabilidade de surgimento de
economias de aglomeração. Nesse caso, a importância do número de
habitantes do município é levada em consideração. Busca-se, assim,
por meio da variável Logaritmo da População, captar os efeitos positivos advindos da aglomeração de pessoas. No entanto, em linha
com Silva Júnior (2007), uma população grande em uma ampla área
geográfica pode não trazer os resultados previstos. Por isso, a variável
Área Municipal é utilizada como controle.
3 A descrição detalhada das variáveis se encontra no Apêndice 1.
4 Conforme Barro (1990), entre outros.
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Por outro lado, uma vez que a concentração populacional elevada pode trazer resultados indesejados, as chamadas deseconomias
de escala – ou efeitos de congestionamento, utilizou-se da variável
Logaritmo da População ao Quadrado, a fim de se identificarem os
efeitos negativos da concentração populacional. Essa abordagem
segue, em algum grau, aquela adotada por Ciccone & Hall (1996) e
Ciccone (2002).
Em resumo, espera-se valor positivo e significante para o termo
linear da população no período inicial, enquanto o termo quadrático
deve ter sinal negativo e significante. Em outras palavras, presume-se
que a relação entre o crescimento econômico municipal no período e
o tamanho da população em 1980 tenha o formato de “U” invertido.
Por fim, a composição da economia municipal é considerada ao se
discriminar o papel dos setores da atividade econômica. Para tanto,
utilizou-se a variável parcela do PIB relativa ao setor industrial. O
percentual da força de trabalho empregada na zona urbana é utilizado
para captar possíveis efeitos de economias de urbanização.
Buscando tornar o modelo robusto às influências espaciais, utilizou-se da variável Distância dos Municípios à Capital Estadual.
Dessa forma, essa variável funciona como controle e torna os resultados do modelo, a princípio, não sujeitos a esse tipo de influência.
Nessa linha, seria possível o uso da variável Custos de Transporte à
Capital Estadual. Entretanto, dada a alta correlação existente entre as
duas variáveis, a distância à capital foi escolhida de forma arbitrária.
A matriz de correlação, na Tabela 2, auxilia não só na escolha das
variáveis, como também na visualização das principais correlações
existentes entre as variáveis adotadas. Destaca-se a forte correlação
existente entre as variáveis Escolaridade e Renda per capita, no
valor de 0,82, e Escolaridade e Percentual do Emprego Urbano,
com o valor de 0,75. Um outro indicador da interação entre o nível
de renda e o nível de educação do município foi o valor de -0,72 de
correlação bruta entre as variáveis “Renda per capita” e “Taxa de
analfabetismo”, o que indicou que, quanto menor o nível de renda
per capita municipal em 1980, maior a quantidade de analfabetos
com mais de 15 anos de idade, no município.
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Destaca-se também a correlação relativamente alta entre a renda per
capita e o percentual da população urbana, que foi de 0,69.5 Em contraste com o resultado obtido por Glaeser et al. (1995), tanto o crescimento
populacional quanto a renda per capita estiveram positivamente correlacionados com o percentual da participação do setor industrial no PIB
total, ambos com o valor aproximado de 0,56. Ademais, a correlação
existente entre o percentual do emprego urbano e o percentual da participação do setor industrial – que assumiu o valor de 0,67 – corrobora
hipóteses tais como aquelas levantadas por Pred (1966), que observou
a existência de uma interdependência dos processos de urbanização
e industrialização para a economia norte-americana, no século XIX.
De fato, parece óbvio que variáveis como Escolaridade e Taxa de
analfabetismo sejam altamente correlacionadas. O valor assumido para
essa correlação foi -0,84. O mesmo ocorre para as variáveis Mortalidade infantil e Esperança de vida ao nascer, que assumiu o valor de -0,99.
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Tabela 2 – Matriz de correlação bruta das variáveis municipais6

1
0,38
-0,37
0,36
0,24
-0,23
0,19
0,40
0,60
0,52
-0,62

0,38
1
-0,84
0,63
0,01
-0,01
0,10
0,82
0,58
0,75
-0,39

-0,37
0,84
1
-0,65
0,08
-0,08
-0,03
-0,72
-0,53
-0,66
0,33

0,36
0,63
-0,65
1
-0,13
0,13
0,01
0,64
0,48
0,68
-0,18

0,24
0,01
0,08
-0,13
1
-0,99
0,14
-0,04
0,26
0,10
-0,36

-0,23
-0,01
-0,08
0,13
-0,99
1
-0,13
0,04
-0,25
-0,10
0,36

0,19
0,10
-0,03
0,01
0,14
-0,13
1
0,10
0,17
0,17
-0,14

0,40
0,82
-0,72
0,64
-0,04
0,04
0,10
1
0,56
0,69
-0,40

0,60
0,58
-0,53
0,48
0,26
-0,25
0,17
0,56
1
0,67
-0,61

0,52
0,75
-0.66
0,68
0,10
-0,10
0,17
0,69
0,67
1
-0,35

-0,62
-0,39
0,33
-0,18
-0,36
0,36
-0,14
-0,40
-0,61
-0,35
1

Fonte: Elaborado pelo autor.

5 Tal correlação foi bastante discutida pelos autores da Urban Economics, a
começar por Jacobs (1969), e remete a uma maior produtividade do trabalho
advinda de economias de aglomeração em centros urbanos, e que, em alguma
medida, traduz-se no crescimento da remuneração dos trabalhadores [Sobre
essa discussão, ver, por exemplo, Galinari (2006) e Fingleton (2003)].
6 Para descrição das abreviações, ver Apêndice 1.
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A distribuição geográfica da população do Estado para os anos de
1980 e 2000 é ilustrada nas Figuras 9 e 10. Ambas as figuras mostram,
claramente, a concentração da população na parte leste do Estado e
a manutenção desse padrão entre o período analisado.

Figura 9. Distribuição espacial da população paulista em 1980.

Figura 10. Distribuição espacial da população paulista em 2000.
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Dado que as Figuras 9 e 10 não mostram, de forma clara, o dinamismo do comportamento demográfico no período, parte-se para
uma análise exploratória de dados espaciais no intuito de entender
melhor o processo.
A Análise Exploratória de Dados Espaciais (AEDE) auxilia na
obtenção de evidências mais consistentes sobre a existência ou não
de uma concentração geográfica da taxa de crescimento econômico
no Estado de São Paulo. Através da Figura 11, é possível visualizar
que a RMSP e seu entorno, com exceção da cidade de São Paulo
propriamente dita, consiste em um regime espacial7 importante,
formando um polo de municípios com crescimento elevado em
relação às demais regiões do Estado.8 Uma outra região de destaque
é aquela formada pela parte oeste do estado, com uma taxa de variação negativa na maioria dos municípios pertencentes a essa região.
Além disso, nota-se que a região central se mantém com uma taxa de
crescimento intermediária à apresentada pela RMSP e seu entorno
e àquela aparentemente apresentada pela região oeste do Estado.
A presença de tais polos de crescimento e de estagnação reforça o
pressuposto inicial de existência de fatores espaciais influenciando
a taxa de crescimento dos municípios paulistas.
A presença de clusters espaciais de crescimento e estagnação
pode ser confirmada pelos resultados fornecidos pelo instrumental
LISA (Local Indicators of Spatial Association). A metodologia LISA
possibilita uma análise local do padrão espacial apresentado pelos
dados, e leva em consideração a influência espacial em determinadas regiões, enquanto outras regiões não apresentam agrupamentos
estatisticamente significantes.

7 Conforme Abreu et al. (2005), utiliza-se do conceito de regime espacial com
referência a modelos nos quais a amostra é dividida em grupos, de acordo com
os valores tomados por uma variável com dimensão espacial, por exemplo, Norte
e Sul (conforme a latitude), ou tropical, subtropical e temperado (conforme o
clima da região).
8 Destaca-se que a distorção demográfica mencionada anteriormente foi corrigida
tanto para a construção do mapa quanto para as demais análises.
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Figura 11. Distribuição espacial das taxas de crescimento anuais dos municípios paulistas
(média de 1980 a 2000).

O mapeamento dos resultados obtidos para os municípios paulistas é ilustrado nas Figuras 12 e 13, que corroboram os resultados
apresentados na Figura 11 e indicam a existência de duas áreas de
concentração claramente distintas. A Figura 12 apresenta o gráfico
de dispersão de Moran, que concentra a maior parte dos dados no 1º
e 3º quadrantes, confirmando a presença de algum grau de associação
espacial para uma matriz de pesos do tipo rainha. O 1º quadrante
refere-se aos municípios com padrão alto-alto de crescimento, e o
3º quadrante, aos municípios com padrão baixo-baixo. O cálculo
da estatística I de Moran para uma matriz de contiguidade binária
“rainha” de primeira ordem assumiu o valor de 0,4591.
Por sua vez, a Figura 13 auxilia na localização dos clusters identificados pela Figuras 11 e 12. A região que apresenta o primeiro
padrão, do tipo alto-alto, situa-se, basicamente, na região leste do
Estado. A segunda área de concentração está localizada na porção
noroeste-oeste e apresenta um padrão do tipo baixo-baixo. Tal organização remete à existência de uma aglomeração de municípios com
baixos níveis de crescimento, cercados por municípios que também
apresentaram baixo crescimento.
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Figura 12. Gráfico de dispersão de Moran.

Figura 13. Mapeamento dos resultados obtidos pela metodologia LISA.
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Dada a concentração geográfica verificada para a taxa de crescimento dos municípios paulistas, a estratégia adotada, a partir de
então, consiste em estimar as equações de crescimento combinadas
com os modelos econométricos espaciais. Busca-se, assim, identificar
o modelo mais adequado ao padrão espacial apresentado pelos dados.
Além disso, diferentes especificações da matriz W foram utilizadas
como forma de testar a robustez dos resultados do modelo.

