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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como pano de fundo uma discussão regional que ainda é 

tratada de forma secundária quando se tenta analisar o desempenho dos setores 

industriais e a condução da política econômica em determinado período. Este 

trabalho busca verificar de que forma os impactos na indústria de transformação e 

seus respectivos subsetores foram agravados pela condução dos instrumentos de 

política econômica do período de 2004 a 2015, tendo sempre em vista a 

importância do contexto regional. Ou seja, pretende-se investigar de que forma os 

impactos setoriais foram agravados pela dimensão econômica e regional? O 

entendimento sobre a conformação estrutural destes setores e das regiões nas 

quais estes estão inseridos, importa na interpretação dos choques monetários, 

cambiais e fiscais? Esta investigação concentrou-se principalmente nos efeitos da 

política monetária, em função da supremacia dos seus instrumentos de 

operacionalização da política econômica, em especial, no contexto pós-plano 

Real, fortemente estruturada na proposição de neutralidade da política monetária 

a longo prazo em meio ao regime de metas de inflação e elevadas taxas de juros 

reais. Foram analisadas, ainda, os efeitos das políticas setoriais de curto prazo, 

voltadas para a indústria de transformação, implementadas no período em 

questão, considerando-se a falta de coordenação entre políticas setoriais e o 

manejo dos instrumentos de política econômica implementados. Dessa forma, 

além da compreensão dos efeitos da política econômica no setor da indústria de 

transformação, busca-se entender de que modo as características estruturais, 

financeiras e históricas das regiões interferem na capacidade da indústria de 

transformação absorver os choques provenientes de políticas econômicas, 

fazendo com que a sua transmissão seja regionalmente assimétrica 

principalmente em regiões economicamente periféricas.  

A partir das estimações realizadas foi constatado que a indústria de 

transformação localizada em regiões econômicas mais frágeis apresentou 

significativo impacto negativo das políticas implementadas, enquanto esse mesmo 

setor, quando analisado em regiões com estrutura produtiva e financeira mais 

diversificada, apresentou melhores condições de absorção de tais impactos. Tais 

constatações reforçam a hipótese de que as características regionais são 
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fundamentais para se interpretar os choques de política econômica sobre a 

indústria de transformação a medida que a estrutura econômica diferenciada 

regionalmente, bem como, o comportamento dos agentes atuantes no processo 

de criação de liquidez altera a trajetória das expectativas e a dinâmica de 

crescimento regional e setorial frente aos ciclos econômicos. 
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ABSTRACT  

 

The overarching discussion of this thesis is a regional approach that spans both 

industrial sectors and economic policy. It seeks to analyze how the manufacturing 

industry and its respective subsectors suffered as a result of economic policy 

channels implemented between 2004 and 2015, taking into account the 

importance of the regional context. It highlights the importance of understanding 

not only manufacturing sectors but also their regional contexts, in order to better 

interpret the causes of monetary, exchange rate, and fiscal shocks. The main 

focus of the research is on the effects of monetary policy with regard to its 

supremacy in relation to other policies. It considers the way in which Brazilian 

monetary policy has been implemented since the introduction of the Real Plan and 

is structured on a neutral approach to monetary policy in the long term by means 

of inflation targeting system and high Real interest rates. The effects of industrial 

policies in manufacturing sectors from 2004 to 2015 were analysed, which 

highlighted a lack of coordination between these sectoral policies and the 

implemented economic policies, along with a lack of consideration for the regional 

context. Thus, in addition to understanding the effects of economic policy in the 

manufacturing sector, there is still a need to understand how the production and 

financial structures of the regions alter sectoral dynamics. The structural, financial 

and historical characteristics of the regions affect the manufacturing industry’s 

ability to absorb shocks originating from economic policies, thus causing an 

asymmetric transmission. It was found that the manufacturing industry in the most 

fragile economic regions was impacted more severely by the implemented 

policies, while regions with a more diversified productive and financial structure 

displayed a greater ability to absorb such shocks. These findings have reinforced 

the hypothesis that an understanding of the regions is fundamental in the 

establishment of absorption channels for common monetary shocks. 

 

Keywords: economic policy, manufacturing industry, sectorial impacts, regional 
impacts.
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1 INTRODUÇÃO 

A literatura econômica apresenta uma série de trabalhos que analisam os 

impactos da política econômica, ora no âmbito dos setores industriais, ora no 

campo macroeconômico, sem, muitas vezes, se ocuparem da forma como essas 

políticas são coordenadas ou como as dimensões econômicas, financeiras, 

setoriais e regionais se relacionam entre si. Ou, ainda, sem considerar de que 

forma as características territoriais interferem na transmissão e na absorção dos 

diversos choques comuns. 

 

Esse pano de fundo motivou esta tese, cujo objetivo central é entender de que 

forma os impactos setoriais da política econômica também podem ser entendidos 

a partir da dimensão regional. Ou seja, mesmo sob efeito de uma política 

econômica comum e se tratando de um mesmo setor industrial, a caracterização 

e o entendimento das regiões nas quais essas estruturas estão inseridas são 

fundamentais para se entender a dimensão e as assimetrias nas respostas aos 

choques. Por isso, regiões com as mesmas características produtivas podem 

responder de forma diferenciada a um mesmo choque, fruto de uma política 

econômica comum.    

 

Neste trabalho, foram analisados os impactos das políticas econômicas 

implementadas sobre a economia brasileira na última década (2004-2015), no 

âmbito setorial e regional, mapeando as características da política monetária, 

fiscal e cambial do período e, nessa dinâmica, os efeitos econômicos dessas 

opções de política econômica. Uma das hipóteses deste trabalho é que, no 

período em questão, houve falta de coordenação entre a política macroeconômica 

e as políticas de desenvolvimento industrial e regional. No âmbito industrial, 

mesmo as políticas de indução setoriais implementadas de forma mais evidente 

em 2011 não conseguiram evitar, por exemplo, a perda de participação relativa da 

indústria no produto, nem produzir a retomada dos investimentos e expansão 

industrial.   
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Para essas análises, o trabalho dividiu-se em cinco capítulos, incluindo esta 

introdução. O segundo capítulo consiste na revisão de trabalhos aplicados aos 

diferentes países e que exploraram os efeitos da política monetária - parte que é 

mais evidenciada na literatura econômica - nos âmbitos regionais e setoriais 

(principalmente na indústria de transformação). Este apanhado de informações 

para os diversos países analisados permitiu evidenciar uma série de 

características comuns, como, por exemplo, os impactos recessivos dos choques 

monetários contracionistas nas regiões economicamente mais frágeis - tanto em 

países considerados centrais quanto em periféricos.  

 

O terceiro capítulo explorou o contexto e a caracterização da política econômica 

brasileira após a introdução do Plano Real. Também para esse caso predominou 

o caráter contracionista da política econômica, agravado por vários choques 

(deflação do preço das commodities, crise financeira de 2008/2009, a crise 

política recente, entre outros).  

 

Como forma de analisar os diferentes impactos estruturais e regionais, buscou-se 

mapear as heterogeneidades na composição da estrutura produtiva e, nesse 

âmbito, identificar quais setores e regiões podem ter sido mais afetados. Para 

estabelecer os padrões do tipo centro e periferia, além do componente regional, 

foram exploradas as suas diferenças em termos da produção de bens com mais 

valor agregado - que normalmente se estabelece em regiões centrais 

(caracteristicamente mais dinâmicas e com alto nível de diversificação das 

atividades econômicas).  

 

Foi evidenciada a perda de espaço da indústria de transformação em relação ao 

crescimento do setor extrativo mineral. Este último, mesmo após os choques 

internos e externos, mantém-se como um dos mais resilientes aos efeitos da 

política econômica. É sabida a condição de dependência do comércio exterior 

brasileiro das exportações de bens provenientes da extração de recursos naturais 

e cujo desempenho está correlacionado diretamente ao ciclo de valorização das 

commodities agrícolas, minerais e energéticas.  
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No tocante à política econômica do período, foi reforçada a ausência do controle 

de capital externo a curto prazo, o que poderia atenuar a apreciação cambial que 

impacta de forma negativa sobre a estrutura produtiva nacional, à medida que 

limita o nível de competitividade da indústria local. Em termos da política 

monetária, destacou-se, ainda, que o processo inflacionário tem sido geralmente 

interpretado como proveniente do lado da demanda e, portanto, corrigido a partir 

do aumento das taxas de juros, o que impacta, entre outros fatores, no 

encarecimento do custo do crédito, por exemplo. Muitas vezes, não se interpreta 

a dinâmica inflacionária por meio dos aspectos relacionados ao lado da oferta, 

como o repasse proveniente de preços administrados ou do pass through cambial 

aos custos de produção. Ao centrar-se no diagnóstico de inflação de demanda, 

justifica-se o caráter de austeridade no manejo das variáveis econômicas, sem 

preocupação com a coordenação de políticas e medidas para mitigar os efeitos 

recessivos da austeridade.  

 

Em seguida, o quarto capítulo tratou da parte empírica do trabalho, tendo sido 

analisado o impacto das políticas econômicas no âmbito setorial e regional. 

Foram feitas as estimações dos principais instrumentos da política monetária, 

fiscal e cambial sobre a indústria de transformação brasileira. A ênfase nessa 

indústria justifica-se pelos importantes efeitos de encadeamento na economia, em 

especial na elevação do valor adicionado dos produtos; por contribuir para o 

aumento da produtividade do trabalho ao absorver mão de obra de setores com 

retornos decrescentes e, assim, a produtividade dos demais setores da economia. 

Foram introduzidos componentes setoriais e regionais à análise da condução da 

política econômica, de forma a compreender melhor os efeitos das variáveis 

macroeconômicas no lado real da economia. 

 

Por meio das variáveis taxa de câmbio e índice de preços ao atacado (IPA), foram 

incorporados, ainda, o mecanismo de transmissão da taxa de juros presente no 

componente da política fiscal, que, ao contrário dos períodos anteriores ao 

estudado, tinha sempre um papel coadjuvante a política monetária. A partir de 

2011, a política fiscal e de incentivos setoriais ganhou importante destaque. 

Foram feitas estimações por modelos de vetores autorregressivos (VAR), nesse 
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caso, feitas com base nos dados mensais referentes aos subsetores industriais, 

para o período em questão.  

 

Os resultados encontrados revelaram que os setores que apresentam mais valor 

agregado - como o mecânico - associado à produção de bens de capital, exibiram 

mais sensibilidade em termos dos choques provenientes dos mecanismos de 

transmissão de política econômica. Em contrapartida, setores com menos valor 

agregado, como a extração de minerais não metálicos (composta pela produção 

de cimento, concreto, gesso, e produtos a partir da extração de areia, cascalho, 

brita, calcário, ou seja, a produção associada à extração de recursos naturais e 

caracterizada por baixo valor agregado), provocaram menos impactos negativos 

provenientes dos mecanismos de transmissão.  

 

Tais evidências podem ser explicadas por diversos fatores, como a introdução de 

incentivos fiscais e estímulos setoriais da última década apresentados ao longo 

do capítulo quatro. Porém, destaca-se que o estímulo maior foi sobre o setor de 

construção civil. Este se robusteceu a partir de programas de infraestrutura como 

o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e o programa "Minha casa, 

minha vida", criado em 2009 pelo governo federal para reduzir o déficit 

habitacional para a população de baixa renda -, o que estimulou o crescimento do 

setor da construção civil no período de análise.  

 

Com o intuito de trabalhar o componente regional empiricamente, foram criadas 

as chamadas unidades espaciais homogêneas, que consistem na divisão dos 27 

estados brasileiros em três agrupamentos que abarcam amplo conjunto de 

variáveis. O objetivo é caracterizar regiões com propriedades comuns, no entanto, 

situadas em regiões centrais (que economicamente se apresentam com estrutura 

produtivo-financeira mais diversificada) e/ou periféricas (economicamente mais 

frágeis).  

 

A identificação das unidades espaciais homogêneas qualificou a análise dos 

efeitos da política econômica, uma vez que permitiu verificar que os diferentes 

graus de desenvolvimento (incluindo a dimensão financeira) entre as regiões – o 

que pode acentuar ainda mais os efeitos dos choques econômicos e, assim, as 
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desigualdades setoriais e regionais. Tal constatação é evidenciada na análise da 

Unidade Espacial Homogênea 1, formada pelos estados brasileiros 

economicamente mais desenvolvidos. Tais estados expuseram melhor absorção 

de choques negativos em função da diversificação da estrutura produtiva, o peso 

de setores mais sofisticados, a tendência de maior concentração do sistema 

bancário, o maior acesso às fontes de finance, enfim, maior capacidade de se 

adaptar aos choques restritivos.  

 

Por fim, no último capítulo, foram discutidos os principais resultados estimados, 

buscando-se, analiticamente, discutir as implicações do conjunto de políticas 

econômicas implementadas ao longo desta última década. Quanto à política 

monetária, por exemplo, pode ser caracterizada por elevadas taxas de juros reais, 

justificadas como instrumento de controle inflacionário. A política cambial, por sua 

vez, foi marcada por elevada oscilação da taxa de câmbio e pela dificuldade de 

conter a sua apreciação - o que ajuda a entender os impactos negativos sobre a 

estrutura produtiva e as exportações.   

 

Mesmo com o conjunto de incentivos governamentais empreendidos a partir da 

crise financeira de 2008 (como desoneração tributária, redução de juros e 

ampliação do crédito, entre outras), o estímulo maior se deu no lado do consumo 

e menos nos investimentos e indução do setor industrial. Nesse sentido, a 

insuficiência de uma política industrial efetiva ao longo dos últimos quarenta anos 

dificulta a mitigação dos impactos setoriais e regionais passados, comprometendo 

também a capacidade de absorção futura dos choques.  

 

Soma-se a isso a inexistência de prazos determinados para o fim ou redução das 

isenções fiscais, o que reforçou um quadro de distorção na rentabilidade de 

diferentes setores, sem ser proporcionalmente acompanhado pela expansão de 

investimentos dos próprios setores industriais. Tal dinâmica é nociva para a 

produtividade dos setores, bem como para a arrecadação fiscal dos estados, 

municípios e União.  

 

Em termos estruturais, foi agravada a condição da vulnerabilidade da economia 

brasileira em função da dependência de setores ligados à indústria de bens 
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primários, em especial a extração de recursos naturais. Outra consequência 

possível é o deslocamento das plantas de produção de bens para países asiáticos 

(seja pela implementação das políticas industriais, como na Coreia do Sul, ou pela 

produção a baixo custo conjugada com desvalorização cambial, caso da China).   

 

Os resultados obtidos neste trabalho evidenciam que a ausência de coordenação 

entre a política econômica e outras de estímulo industrial e regional que podem 

reduzir os efeitos contracionistas sobre o lado real da economia afeta a 

recuperação dessas regiões e acentua as suas desigualdades regionais no Brasil. 

E, ainda, o resultado deste trabalho reforça a importância do entendimento da 

dinâmica e das características regionais (e setoriais) na análise dos impactos de 

qualquer tipo de política econômica e nas explicações das assimetrias dos seus 

choques.  

 

Reforça-se, portanto, a importância das características regionais para a 

interpretação dos choques de política econômica sobre a indústria de 

transformação e a complexidade de tal transmissão sobre os encadeamentos 

intersetoriais. Logo, do ponto de vista espacial, a política setorial apresenta 

assimetrias que tornam os instrumentos de política econômica, mais, ou menos 

eficazes. E, a relação entre estrutura produtiva e monetária revela que a estrutura 

econômica diferenciada regionalmente importa, bem como, o comportamento dos 

agentes atuantes no processo de criação de liquidez, capaz de alterar a trajetória 

das expectativas e consequentemente, alterar a dinâmica de crescimento regional 

e setorial frente aos ciclos econômicos. 

.  
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CAPÍTULO 2: IMPACTOS REGIONAIS DE POLÍTICA 
MONETÁRIA: ABORDAGENS E EVIDÊNCIAS PARA 
DIVERSOS PAÍSES 

Na década de 1990 foi intensificado o processo de globalização econômica e 

financeira nos países da América Latina. Uma das principais características desse 

processo foi a perda de autonomia na condução da política econômica, seguindo 

os pressupostos do Consenso de Washington. Logo, sobressaiu a crença dos 

policy makers de que o maior grau de integração financeira entre os países, em 

especial os periféricos, é fundamental para resolver os problemas de déficits de 

recursos, tanto inter quanto intrarregionais.  

 

No entanto, o passar do tempo mostrou que mais integração não significa, 

necessariamente, mais influxo de recursos externos, mais autonomia na 

condução da política monetária ou mesmo mais estabilidade econômica. 

Tampouco conseguiu resolver os desbalanços e déficits dos fluxos de capitais 

entre os países, contribuindo para o agravamento da vulnerabilidade das suas 

economias, acentuada pela restrição do manejo, pelas autoridades monetárias, 

dos instrumentos pelos quais os bancos centrais podem amortecer os choques 

locais, provenientes de perturbações externas. 

 

Nesse quadro geral de integração econômica e mais vulnerabilidade das 

economias em virtude da entrada de fluxo de recursos, os trabalhos aplicados à 

economia brasileira que buscam o entendimento dos impactos da política 

econômica brasileira tendem a se concentrar no enfoque monetário. 

Primeiramente porque, na condução da política econômica após o Plano Real, 

prevaleceu a supremacia da política monetária, reforçada pela implementação do 

regime de Metas de Inflação, em 1999. Com isso, foi potencializado o efeito dos 

seus canais de transmissão, o que justifica as investigações sobre o efeito dos 

choques monetários na economia brasileira, em sua maior parte atendo-se aos 

canais de juros, seguido pelo crédito. Os juros como canal de transmissão da 

política monetária representam o principal indutor de efeitos alternados sobre 
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investimento e produção. O canal de transmissão via crédito também altera 

produção e investimento, além de impactos que podem ser mais rápidos sobre o 

mercado de trabalho.  

 

Os efeitos da política monetária sobre a produção e o investimento têm como 

consequências as restrições na disponibilidade e na demanda por crédito, devido 

às diferentes preferências pela liquidez dos agentes (tanto do lado da oferta, 

quanto da demanda).  

 

Dessa forma, choques restritivos fomentam um processo que se retroalimenta e 

que pode perpetuar as heterogeneidades nos padrões de desenvolvimento 

regional e os desbalanços setoriais de importantes indústrias, tais como a de 

transformação. Os distintos graus de desenvolvimento financeiro e da preferência 

pela liquidez podem reforçar tais assimetrias. E essas assimetrias em torno do 

efeito das políticas implementadas sobre as regiões evidenciam a capacidade de 

aquelas que tem um perfil semelhante apresentarem efeitos diferenciados em 

termos da transmissão da política monetária. Ou seja, há a capacidade de que a 

dimensão monetária provoque impactos sobre a configuração do espaço, 

considerando-se que os elementos comportamentais (relacionados às distintas 

preferências pela liquidez e estágios de desenvolvimento bancário), fazem com 

que os mecanismos de transmissão sejam afetados. 

 

Assim, a análise do impacto regional da política monetária deve ser capaz de 

considerar um amplo conjunto de variáveis. Entre elas, as estruturais, a fim de 

avaliar a sensibilidade de setores aos ciclos de negócios e a taxa de elasticidade 

do investimento. E também a demanda por bens de consumo duráveis e não 

duráveis, o investimento em capital fixo e construção, as respostas às mudanças 

na taxa de investimento; das importações e exportações às oscilações da taxa de 

câmbio, diferenças regionais no grau de abertura do comércio, composição da 

pauta de exportação e importação. E, ainda, aspectos comportamentais como a 

propensão marginal a importar e a exportar e o nível de preferência pela liquidez 

dos agentes que impacta em restrição de crédito e se explica em meio ao nível de 

incerteza ao qual o sistema financeiro se insere regionalmente. 
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Essas variáveis auxiliam a compreensão da interdependência entre a oferta e 

demanda por moeda e dos aspectos comportamentais (incerteza, preferência pela 

liquidez dos agentes, estágios de desenvolvimento bancário); como também dos 

aspectos estruturais, responsáveis pelos diferentes impactos regionais de política 

monetária, uma vez que alteram a trajetória da economia a longo prazo e têm 

impacto sobre a acumulação de capital e investimento (RODRIGUEZ-FUENTES, 

2006; CROCCO, 2010). 

 

Esta pesquisa versará sobre uma análise crítica da condução da política 

econômica nos últimos 11 anos e seus impactos sobre a indústria de 

transformação e as regiões nos quais esses setores estão inseridos. No bojo 

desta discussão, dois pontos merecem ser destacados: em primeiro lugar, a 

importância das características regionais para a interpretação dos choques 

monetários na indústria da transformação e a complexidade dessa transmissão 

nos encadeamentos intersetoriais. Ou seja, do ponto de vista espacial, a política 

setorial apresenta assimetrias importantes que tornam os instrumentos de política 

econômica mais (ou menos) eficazes. As assimetrias são geradas pela própria 

preferência pela liquidez diferenciada no espaço e também pelas características 

estruturais e monetárias das regiões. Por isso, neste trabalho, as características 

da estrutura monetária regional foram mensuradas pela concentração de 

agências bancárias sobre os estados brasileiros, bem como o grau de sofisticação 

em termos da composição da mão de obra do setor serviços e industriais, de 

acordo com o nível de sofisticação dos subsetores ligados à indústria e aos 

serviços.  

 

Para efeito de estabelecimento de comparações com outros estudos, será dada 

especial atenção aos principais canais de transmissão monetária, tais como taxa 

de juros referencial da economia e o câmbio efetivo sobre a indústria de 

transformação brasileira entre 2004 e 2015. Também foi introduzido na estimação 

e análise um componente de política fiscal como forma de qualificar melhor os 

efeitos da política econômica que não podem ser atribuídos somente à política 

monetária.  
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A escolha da indústria de transformação como foco justifica-se pelo fato de que a 

maioria dos estudos sobre a atuação da política monetária se concentra 

tradicionalmente no nível agregado da economia, sem detalhar melhor a análise 

dos seus subsetores. Com a desagregação setorial espera-se ter melhor 

entendimento em torno dos efeitos assimétricos da política econômica conduzida 

de forma desarticulada com políticas industriais, ao longo das últimas décadas.  

 

Ao estudar melhor a forma como a política monetária pode atuar setorial e 

espacialmente, este trabalho parte da proposição de que a estrutura econômica 

diferenciada regionalmente importa, o entendimento da sua dinâmica também, 

além do comportamento dos agentes atuantes no processo de criação de liquidez, 

de condicionamento das expectativas. E contribui para distintas trajetórias de 

crescimento (setoriais e regionais) diante dos ciclos econômicos.  

 

Dessa forma, esta tese tenta incorporar aspectos teóricos e empíricos 

relacionados ao sistema monetário articulado com as esferas industriais e 

regionais. Por isso, se estrutura na hipótese de que o espaço e as questões 

regionais geram impactos setoriais importantes, por isso, qualquer análise de 

impacto de política econômica deve considerar essas duas dimensões. Por sua 

vez, a política econômica restritiva aprofunda as desigualdades regionais e 

setoriais, o que vem sendo agravado, no caso brasileiro, pela pouca articulação 

entre a política monetária, industrial e regional. 

 

Em termos setoriais, os impactos da política monetária incidem de forma mais 

acentuada sobre setores como o de bens de consumo duráveis e intermediários, 

além de bens de capital, em função da elasticidade da demanda diante da taxa de 

juros e crédito. Porém, quando se analisa o efeito da taxa de câmbio como canal 

de transmissão da política monetária, a apreciação cambial tem a tendência a 

comprometer setores com intensidade tecnológica2 intermediária a elevada, 

                                            

2 A classificação da OCDE sobre intensidade tecnológica de setores baseado nos gastos em P&D  
se divide em quatro grupos: a) alta intensidade tecnológica: setores aeroespacial, farmacêutico, 
informática, eletrônica e telecomunicações; b) média-alta intensidade tecnológica: veículos 
automotores, material elétrico, química (exclusão do setor farmacêutico), ferroviário e de 
equipamentos de transporte, máquinas e equipamentos, c) média-baixa intensidade tecnológica 
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considerando-se o estímulo à exportação de bens com baixo valor agregado. 

Nesse caso, as economias periféricas tendem a se concentrar na produção de 

bens que se caracterizam pelo uso intensivo de mão de obra e recursos naturais, 

perpetuando um padrão de desenvolvimento dependente do ciclos de valorização 

das commodities.  

 

Por isso, esse primeiro capítulo propõe considerar como suporte teórico, uma 

literatura que preza a relação entre moeda e desenvolvimento, considerando os 

impactos diferenciados da moeda no espaço, responsáveis por reforçar a 

condição de subdesenvolvimento de determinadas regiões. Foram estudados 

também os efeitos da política monetária sobre a Zona do Euro, Estados Unidos, 

Canadá, Brasil e outros países, de forma a fornecer subsídios para a 

compreensão dos casos de países centrais versus emergentes e, em especial, 

para o caso brasileiro. O capítulo em questão encerra com as considerações 

finais. 

 

2.1 A consideração da moeda na análise regional  

A relação entre moeda e região começou a ser mais detidamente estudada a 

partir de três abordagens teóricas: os modelos de equilíbrio geral neoclássico, 

abordagem novo-keynesiana e pós-keynesiana (DOW; RODRIGUEZ-FUENTES, 

2006). A primeira concentra-se na pequena importância da moeda, como forma 

de se explicar diferenças em termos de crescimento. Ou seja, diferentes 

estruturas regionais são responsáveis por alterar o fluxo monetário que 

potencialmente pode se destinar a determinada região.  

 

                                                                                                                                    

construção naval, borracha e produtos plásticos, coque, produtos refinados de petróleo e de 
combustíveis nucleares, metalurgia básica e produtos metálicos; d) baixa intensidade tecnológica: 
madeira, papel e celulose, editorial e gráfica, alimentos, bebidas e fumo; têxtil e de confecção, 
couro e calçados, reciclagem, (OECD, 2011). 
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Nessa condição, a moeda assume apenas a função de meio de pagamento ou 

troca e o sistema bancário é caracterizado pela capacidade de se representar 

como um intermediário, uma vez que a poupança tem a capacidade de determinar 

o nível de investimentos. Logo, o sistema financeiro tem apenas a 

responsabilidade de promover a disseminação de crédito e não propriamente 

alterar a dinâmica das variáveis. Nesse caso, Rodriguez-Fuentes (1998) observou 

que essa análise se dá em função dos seguintes aspectos: hipótese da 

neutralidade da moeda no longo prazo em virtude da incapacidade de se alterar 

variáveis reais associadas à impossibilidade de que as regiões utilizem 

instrumentos de política monetária.  

 

A segunda, a abordagem novo-keynesiana, estruturou-se na existência de 

informação assimétrica e imperfeita considerando-se tais impactos sobre o fluxo 

de crédito, uma vez que as falhas de mercado resultam em baixa mobilidade de 

recursos financeiros e em restrição de crédito em nível regional. A assimetria de 

informação é decorrente do distanciamento entre ofertantes e demandantes de 

crédito, uma vez que a maior distância incorre na dificuldade de monitoramento 

dos clientes. Nesse caso, Dow e Rodriguez-Fuentes (2006) reforçaram que o 

racionamento de crédito se dá em regiões menos desenvolvidas em virtude da 

ocorrência de falhas de mercado, informação assimétrica e custos de transação.  

 

Em contrapartida, a terceira proposição, pós-keynesiana, caracteriza-se pela 

análise dos padrões diferenciados no que se refere à criação de crédito entre as 

regiões e imperfeições relativas ao fluxo de divisas. Ou seja, a não exogeneidade 

da moeda estará condicionada ao volume de crédito ofertado pelo sistema 

financeiro. Dessa forma, o crédito determina o nível de investimentos de maneira 

a romper a neutralidade da moeda. E a oferta e demanda por moeda não é 

totalmente dependente nem totalmente independente entre si, logo, são alteradas 

pela preferência pela liquidez relacionada às expectativas dos agentes e ao 

ambiente de incerteza.  

 

As escolas de pensamento econômico estabelecem de forma divergente o papel 

do sistema financeiro regionalmente a partir dos seus pressupostos mais fortes. 

Em contrapartida, há que se ressaltar que tradicionalmente a economia regional 
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apresentou uma estrutura analítica que negligenciou os aspectos monetários 

concentrando-se nas variáveis reais. Segundo Dow e Rodriguez-Fuentes (2006), 

a negligência das variáveis financeiras no âmbito regional conduziu a uma análise 

que desconsiderou o papel da moeda como um componente que afeta as 

disparidades regionais de renda, além da hipótese implícita de neutralidade da 

moeda, bem como de perfeita mobilidade inter-regional do capital.  

 

Quando se investiga outros aspectos, entre os quais os efeitos de política 

monetária, esse instrumento tem sido desde 1970 entendido como um fenômeno 

capaz de conduzir ao processo de estabilização de preços das economias, 

porém, com restritas abordagens que tratassem da necessidade de se medir os 

efeitos provenientes da política monetária. Logo, o processo de tomada de 

decisão por parte dos bancos centrais é orientado por meio de modelos 

macroeconômicos que expressaram apenas a relação entre os instrumentos de 

política monetária e inflação. Nesse caso, Dow (2004) destacou a incapacidade 

de os ciclos de política monetária serem orientados de forma a expressar a 

verdadeira estrutura da economia.   

 

A fim de explicar tal relação, a mesma autora destacou o caso da Zona do Euro, 

que é caracterizado por algum grau de distanciamento entre a adoção do euro em 

1999 e as políticas introduzidas por meio do Banco Central Europeu (2010). Esse 

é um caso em que as mudanças estruturais podem ser responsáveis por impactos 

diferenciados em termos da transmissão da política monetária, embora com 

incertezas no que se refere à natureza dos impactos.  

 

Assim, é necessário que se pense a respeito das mudanças e diferenças 

estruturais como processos antecipados ou incorporados de maneira satisfatória 

em modelos que avaliem o efeito de política monetária. Logo, a base de 

entendimento a respeito da política monetária só pode ser compreendida 

coerentemente quando se explora o conceito de incerteza.  

 

Em termos regionais, a abordagem inicial a respeito dos efeitos de política 

monetária se deu a partir do trabalho de Friedman e Schwartz (1963), que 

analisou os choques de política monetária sobre a economia norte-americana 
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para o período de 1867 a 1960.  A análise seminal de Sims (1980) destacou que a 

expansão monetária pode elevar temporariamente os salários e produto real por 

meio da redução do desemprego. E que os choques no produto real têm a 

capacidade de apresentar efeitos semelhantes aos dos Estados Unidos no 

período 1949-1957 e também da Alemanha no período 1958-76. Adicionalmente, 

a expansão sobre o preço de produtos importados acompanha-se de relação 

semelhante sobre os salários dos dois países analisados.  

 

As políticas monetárias foram tradicionalmente investigadas como meio de se 

promover a estabilidade de preços, mas o entendimento a respeito dos seus 

efeitos não tem sido satisfatoriamente analisado, em razão dos modelos 

macroeconômicos que buscavam explorar a relação entre instrumentos de política 

monetária e taxa de inflação.   

Além disso, ocorre a negligência no que se refere aos efeitos de política 

monetária e a dimensão do sistema financeiro, como forma de se analisar o 

processo de desenvolvimento e crescimento das economias. Barro e Gordon 

(1983) salientaram a necessidade de se compreender a política monetária em 

função da capacidade de alterar a atividade da economia. Ou seja, a capacidade 

de elaboração da política monetária está atrelada aos objetivos dos próprios 

elaboradores desse tipo de política, que reforçavam o princípio de que mudanças 

antecipadas na política monetária são neutras na relação com o nível de produto 

e taxa de emprego. Nesse caso, a formação de expectativas conduz o tipo de 

política a ser implementada. E as políticas são conduzidas com o fim de obter o 

equilíbrio na relação entre inflação e desemprego.   

 

A investigação a respeito dos efeitos dos canais de política monetária sobre 

diferentes regiões deve ser compreendida a partir da capacidade de o sistema 

bancário prover a criação de crédito de forma diferenciada e que se distingue em 

detrimento da percepção do risco relacionado a cada região, bem como do 

potencial de crescimento (CHICK, 1986; CHICK; DOW, 1988). Esse potencial é 

também dependente do estágio de desenvolvimento bancário. Nos mais 

elevados, o Banco Central assume a capacidade de influenciar a oferta de moeda 

em torno da habilidade do banco em emprestar, uma vez que sistemas bancários 
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com alto grau de desenvolvimento implicam regiões com tomadores regionais 

mais dependentes dos bancos de crédito.  

 

Em contrapartida, os bancos caracterizados por estágios prematuros de 

desenvolvimento, comparados com bancos nacionais e internacionais, 

apresentam desvantagens competitivas que incluem a reduzida capacidade de 

criação de crédito. Essa condição se explica pela capacidade de a preferência 

pela liquidez afetar a disposição do sistema bancário em emprestar, além da 

capacidade de reduzir a oferta de crédito em algumas regiões, bem como 

encorajar os poupadores a adotar portfólios com alto grau de liquidez, que pode 

acarretar um fluxo de divisas das regiões periféricas para centrais. 

 

Logo, as diferenças regionais em termos dos estágios de desenvolvimento 

bancário e preferência pela liquidez podem produzir elevada instabilidade no 

crédito de algumas regiões em meio à alteração da oferta de crédito regional. 

Dessa forma, regiões caracterizadas por sistemas bancários em estágios de 

desenvolvimento primário podem apresentar mais restrições, em que os bancos 

locais são também caracterizados pela pouca capacidade de criar crédito diante 

dos bancos nacionais e internacionais (RODRIGUEZ-FUENTES, 2006).  Nesse 

contexto, os bancos, principalmente nacionais, possuem diferentes estágios de 

desenvolvimento, além da tendência a comportamento convencional que eleva a 

capacidade de ocorrência de resultados regionais heterogêneos a partir da 

ocorrência de uma política monetária comum. A proposição em termos da 

endogeneidade da moeda3, pela qual há a incapacidade dos bancos centrais em 

                                            

3 A moeda, como um componente endógeno, decorre da incapacidade das autoridades 
monetárias controlarem a quantidade de moeda disponível, uma vez que as alterações na 
demanda por moeda afetam a oferta de moeda. Além disso, a possibilidade de se considerar o 
entesouramento condiciona a moeda como necessariamente endógena, pois exerce pressões 
sobre a oferta. Logo, a proposição em torno da não neutralidade da moeda poderia ser pensada a 
partir da capacidade de entesouramento, bem como em razão das outras formas de crédito. 
Dessa forma, a não neutralidade da moeda, no curto ou longo prazo, se explica pela capacidade 
de a moeda afetar tanto a produção, quanto a capacidade produtiva nos setores, o que promove 
alteração nos preços relativos e na produção real, conforme Mollo (2004) e Amado (2006). A 
moeda exogenamente determinada reforça que a autoridade monetária se torna responsável por 
criar e ofertar moeda, em que o sistema bancário apresenta papel passivo em termos da 
alocação de crédito inter-regional. Logo, qualquer desequilíbrio de fluxo entre as regiões seria 
transitório, à medida que a autoridade monetária controla a oferta de moeda. E, portanto, a 
política monetária não apresentaria impactos sobre o desenvolvimento econômico regional, nesse 
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controlar o estoque de moeda, configura a política monetária como um meio que 

altera a criação de liquidez do sistema econômico, considerando-se que as 

autoridades monetárias têm influências tanto sobre a taxa de investimento, quanto 

sobre o comportamento do banco, porém, sem a capacidade absoluta de 

determinação de ambos. A especificação dos mecanismos de transmissão da 

política monetária não é a parte mais importante para promover a conexão entre 

lado real e monetário. Esse aspecto é justificado em virtude das instituições 

monetárias e da própria moeda serem partes inseparáveis do mundo real, 

conforme indicado por Rodriguez-Fuentes (2006).  

 

A análise regional permite detalhar de que maneira o processo de abertura 

financeira, associado ao fluxo inter-regional de capitais, tem a capacidade de 

promover restrições no nível de crescimento dos países desenvolvidos e em 

desenvolvimento. No caso das regiões periféricas, a situação é agravada pela 

incidência, de forma geral, de baixo crescimento na renda per capita e pela 

grande dependência da situação econômica e financeira dos países centrais, 

acrescido do menor grau de autonomia das regiões periféricas em termos da 

implementação de política monetária, em função do forte grau de dependência 

das flutuações internacionais.  

 

Ao se considerar a oferta monetária endógena, a ocorrência de uma política 

monetária restritiva pode reduzir a propensão a emprestar do sistema bancário. 

Nesse caso, a decisão de investimento é dependente da comparação de ativos 

das regiões centrais e periféricas, em que se evidencia a capacidade da moeda e 

das taxas de juros interferirem de maneira diferenciada nas regiões, reforçando a 

capacidade de ocorrência de impacto diferenciado no espaço (RODRIGUEZ-

FUENTES; LÓPEZ, 1997). Por essa abordagem a política monetária altera não só 

                                                                                                                                    

caso, os bancos teriam papel neutro e passivo que só poderia ser rompido quando ocorressem 
falhas de mercado em relação ao fluxo financeiro inter-regional, em que o sistema financeiro 
regional teria a função de alocar recursos entre regiões, sem ocorrer interferência sobre a criação 
endógena da moeda. A não neutralidade da moeda a longo prazo seria tratada, considerando-se 
o tempo, a moeda e incerteza, em que os agentes econômicos tomam decisões em um contexto 
de incerteza em uma economia monetária de produção (AMADO, 2000; RODRIGUEZ-FUENTES, 
1997). 
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o nível de atividade econômica, mas também as decisões de investimento a longo 

prazo.  

 

A compreensão em termos dos efeitos de política monetária deve considerar não 

só aspectos estruturais, mas também comportamentais, como os diferentes graus 

de preferência pela liquidez, responsáveis por determinar as decisões de 

investimentos (RODRIGUEZ-FUENTES, 2006). Em relação à autonomia da 

política monetária, é necessário que se destaque a dificuldade de as economias 

periféricas conduzirem uma política monetária autônoma, pois a efetividade da 

política monetária se torna dependente da taxa de câmbio, bem como do grau de 

abertura da economia, além da mobilidade de capitais. Logo, a dependência das 

economias periféricas diante das condições externas potencializa o grau de 

vulnerabilidade destas e conduz a políticas econômicas predominantemente 

restritivas, para cumprir as políticas de estabilização de preços. Esse processo 

revela a perda de autonomia das autoridades monetárias sobre os instrumentos 

de política monetária (RODRIGUEZ-FUENTES, 2004; SILVA; ANDRADE; 

REZENDE, 2011; GEORGIADIS, 2015). Portanto, considerando-se a 

interdependência entre a oferta e demanda por moeda, os aspectos estruturais, 

além dos comportamentais, como incerteza, preferência pela liquidez dos agentes 

e estágios de desenvolvimento bancário, são responsáveis por diferentes 

impactos regionais de política monetária.  

 

No tocante à condução da política econômica, em especial a monetária, Dow 

(1990) propõe que o Estado seja capaz de promover políticas monetárias 

diferenciadas no âmbito regional, a fim de romper a lógica de concentração em 

regiões centrais do sistema financeiro. Ou, ainda, por meio da escolha de regiões 

periféricas, como o alvo das expansões sobre a base monetária.   

 

Nesse aspecto, Amado (1998), resgatou a proposição de que os multiplicadores 

monetários não são alterados em virtude do estímulo ao setor financeiro das 

regiões periféricas e, portanto, pode ocorrer a redução das restrições financeiras 

de tais regiões. Além desse ponto, há a necessidade de intervenção direta sobre 

a estrutura do sistema financeiro por meio da criação de um sistema bancário 
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regional caracterizado pela presença de bancos públicos geridos na região e 

fiscalizados por uma agência de planejamento.  

 

Porém, os meios capazes de promover a intervenção por parte do Estado podem 

ser absorvidos pela iniciativa privada, o que acentua as desigualdades regionais.  

 

Por esse motivo é fundamental construir um quadro de 
intervenção do Estado no qual a política industrial deve estar 
perfeitamente coadunada com a política monetária e de 
reestruturação do setor financeiro regional. [...] Caso não haja 
uma política industrial harmonizada com as demais políticas, a 
nova finance criada nas regiões periféricas através desses 
mecanismos pode apenas realizar seu primeiro round nessas 
economias e vazar imediatamente para as economias centrais 
através de importações regionais ou de atividades especulativas 
exercidas nas economias centrais, lá exercendo plenamente seus 
papéis de liquidez (AMADO, 1998, p. 87).  

 

Essas diferenças podem ser explicadas pela capacidade do processo de 

concentração financeira reforçar a tendência à concentração industrial e que pode 

ser parcialmente arrefecido a partir da intervenção do Estado, já que a 

intervenção por meio do sistema financeiro não é capaz de garantir e assegurar a 

desconcentração industrial. Nesse caso, a possibilidade de romper os fluxos de 

divisas e promover o escoamento do fluxo de divisas das regiões periféricas para 

centrais só é possível mediante a integração das políticas monetárias, fiscal e 

industrial, para que regiões periféricas absorvam os benefícios de políticas 

monetárias.   

 

Nesse sentido, Amado (1998) defende que a condução da política monetária deve 

ser capaz de considerar a diversidade econômica e social do país a fim de evitar 

o agravamento das discrepâncias regionais. As reações assimétricas regionais 

em relação aos choques de política monetária são justificadas pela composição 

setorial, grau de abertura do comércio exterior, além do volume de crédito. Nesse 

caso, as diferenças em termos do sistema financeiro em economias como a do 

Brasil reforçam a tendência à oferta de crédito apresentar uma estrutura desigual 
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em toda a economia. Assim, essas diferenças se agravam mediante o processo 

de concentração financeira4.  

 

A respeito do desenvolvimento regional brasileiro, a investigação dos efeitos da 

moeda e do setor financeiro evidenciou que as diferenças regionais são 

explicadas por meio da relação centro-periferia5. À medida que o sistema 

financeiro reproduziu um padrão de crescimento desigual entre as regiões, 

caracterizado por mais preferência pela liquidez na periferia, além do escoamento 

do crédito das regiões periféricas para regiões centrais (AMADO, 1997).  

Logo, a política monetária brasileira caracteriza-se pela negligência da 

diversidade social e econômica do país, à medida que apresenta efeitos capazes 

de aprofundar as disparidades regionais. Nesse caso, o trabalho a ser 

desenvolvido pretende avançar nessa questão ao se explorar a forma como a 

política monetária incide sobre as estruturas produtivas regionais considerando-se 

um cenário de desarticulação entre política monetária e industrial.  

 

Os estudos sobre política monetária concentram-se tradicionalmente no nível 

agregado da economia e, de forma específica, no impacto sobre a produção e o 

nível de preços. Muito pouco se tem avançado em termos de tentar articular uma 

ênfase que considere simultaneamente uma análise monetária em consonância 

com o desenvolvimento regional e setorial de regiões centrais e periféricas. Daí a 

importância e a originalidade deste estudo.  

                                            

4 Dow (1982) investigou a ocorrência de um multiplicador monetário que se alterava entre as 
regiões, centrais e periféricas. Nesse caso, ocorreria a concentração e ocorrência de um sistema 
financeiro com alto grau de desenvolvimento na região central. Logo, o sistema financeiro 
predominante em regiões mais desenvolvidas poderia conduzir à concentração do sistema 
financeiro, capaz de intensificar a ocorrência de desigualdades regionais. Processo que se 
agravaria à medida que a oferta de crédito seria maior nas regiões centrais e que teria elevados 
incentivos nas regiões periféricas. 
5 A dimensão centro-periferia foi inicialmente proposta por Raul Prebisch, em 1949, quando este 
propôs alternativas para o desenvolvimento da América Latina que se encontravam além da 
teoria ortodoxa e que propunha que o centro era produtor de manufaturas, logo, concentrava a 
capacidade de promover o avanço tecnológico. Em contrapartida, a periferia seria responsável 
pelo fornecimento de matérias-primas, o que fortalecia a lógica de favorecimento do centro e a 
América Latina permanecia em uma condição passiva e periférica. Porém, a essência da teoria 
centro-periferia não será discutida nessa tese, mas, sim, como os efeitos de política monetária 
tendem a reforçar essa dinâmica, quando se explora os efeitos da política monetária em nível 
regional. Para uma discussão mais profunda a respeito da teoria (centro x periferia), ver Prebisch 
(1949; 1950).  
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Por isso, pretende-se explorar o contexto de transmissão de políticas econômicas 

considerando-se o panorama nacional de diversificação da estrutura produtiva em 

termos setoriais e regionais, em seus diferentes graus de desenvolvimento. Nesse 

caso, tanto a matriz industrial quanto o grau de desenvolvimento financeiro e as 

imperfeições do mercado de crédito regionais podem explicar potenciais reações 

assimétricas em relação à política monetária.  

 

Em sequência, serão analisadas as pesquisas sobre os efeitos assimétricos da 

política monetária em diferentes economias, centrais e periféricas, como recurso 

para ajudar a entender o caso brasileiro. E também serão avaliados alguns 

estudos aplicados aos países europeus, tanto pertencentes à Zona do Euro, 

quanto aos não pertencentes a esse bloco.  

  

2.2 Efeitos de política monetária em países heterogêneos: qual o 
aprendizado para o caso brasileiro?  

A incidência dos choques monetários assimétricos justifica a importância de se 

entender os mecanismos de propagação da política monetária em função dos 

seus canais. Fatores estruturais podem interferir nos choques, tais como a 

composição estrutural da indústria, o processo de concentração bancária, além do 

tamanho da firma. E podem, ainda, afetar e ampliar a sensibilidade das regiões 

diante dos choques de política monetária. No âmbito das regiões com elevada 

proximidade geográfica há a possibilidade de respostas diferentes à política 

monetária.   

 

Além de aspectos como questões institucionais que têm a capacidade de alterar a 

sensibilidade em termos da taxa de investimento. A transmissão da política 

monetária pode, ainda, ser afetada por meio do comércio internacional à medida 

que as assimetrias regionais poderão se elevar diante do peso dos setores na 

estrutura de produção regional. Nessa linha, regiões caracterizadas por elevada 

proporção de firmas manufatureiras podem apresentar mais sensibilidade às 

inovações da política monetária e que são influenciadas por questões como a 
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própria dimensão demográfica, tendo-se que a dimensão socioeconômica das 

regiões apresenta o potencial de criar assimetrias em torno da propagação de 

choques6.    

 

As assimetrias regionais, em termos do impacto diferenciado da política 

monetária, devem considerar fatores como a composição da estrutura produtiva e 

o grau de abertura do comércio exterior e elasticidade do preço da importação e 

exportação. Além disso, os impactos diferenciados de política monetária têm 

reflexos que se originam na própria diferença da estrutura financeira entre as 

regiões. Essas diferenças se explicam pela disponibilidade de crédito e 

preferência pela liquidez que alteram a velocidade de transmissão de uma política 

monetária comum e seus efeitos regionais (RODRIGUEZ-FUENTES; MARRERO; 

HERRERA, 2004).   

 

Outros fatores podem resultar na ampliação dos canais de transmissão da política 

monetária, entre os quais as transformações da estrutura bancária, em que os 

bancos promovem a titularização das próprias carteiras de crédito e conduzem a 

um processo de financeirização dos mercados financeiros.  

 

Assim, a capacidade dos bancos em transferirem risco de crédito sustenta a 

formação de estruturas financeiras complexas. Essa alteração na estrutura do 

sistema financeiro pode ampliar o impacto da política monetária, principalmente 

no que se refere à tomada de decisões do próprio sistema financeiro na alteração 

da preferência pela liquidez diante dos riscos associados à expansão de crédito. 

Logo, o canal de crédito, à medida que se intensifica mediante alterações na 

estrutura do sistema financeiro, conduz a dificuldades na execução da política 

monetária, uma vez que o objetivo central se associa à estabilidade de preços.  

 
                                            

6 Uma força de trabalho mais qualificada pode se adaptar de forma mais fácil a diferentes setores, 
perante a alteração na composição de emprego, proveniente dos choques monetários, em 
determinada região. Há que se destacar, também, a possibilidade do nível de pobreza ou a 
ocorrência de baixos salários representem um indício claro de pessoas que não participam do 
mercado financeiro. Além desse aspecto, regiões com alta taxa de criminalidade apresentam 
menor nível de investimentos. Essas questões de natureza demográfica podem ampliar as 
distorções em termos dos efeitos regionais de política monetária [FRANCIS; OWYANG; 
SEKHPOSYAN, 2012].   
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A partir, por exemplo, da experiência da Europa, a análise do impacto das 

decisões em torno da execução da política monetária sobre a Zona do Euro foi 

feita em 1999 pela Monetary Transmission Network (MTN). A investigação dos 

impactos da política monetária sobre a Zona do Euro estabeleceu que o impacto 

inicial foi de queda do nível de investimentos e redução temporária no produto, 

conforme relatório produzido pelo European Central Bank, em 2012. 

 

Além disso, o canal de crédito pode afetar o nível de atividade econômica a partir 

dos efeitos sobre o fluxo de caixa das empresas e a oferta do crédito bancário, 

relacionada às variações no nível de liquidez disponível (EUROPEAN CENTRAL 

BANK, 2012). Somada a esses aspectos, a própria inovação financeira conduziu 

às alterações no marco regulatório das sociedades de créditos à proporção que 

apresentou novos instrumentos para o gerenciamento de riscos. Além desses 

aspectos, a crise financeira de 2008 foi responsável por afetar o funcionamento 

adequado dos mecanismos de transmissão da política monetária (EUROPEAN 

CENTRAL BANK, 2012).   

 

Há que se destacar, ainda, a possibilidade de os canais de política monetária, e 

principalmente o canal de crédito, serem alterados em função da disposição do 

sistema financeiro em ofertar recursos e assumir riscos. Isso leva à necessidade 

de se compreender, também, as consequências do processo de financeirização e 

inovação financeira sobre a transmissão da política monetária, bem como o efeito 

da oferta de crédito bancário sobre a regulação dos bancos e o incentivo das 

entidades de crédito a assumirem riscos. Isso porque a inovação financeira pode 

conduzir a um canal de crédito que tende a ser menos eficiente do que em 

situações normais.   

 

A adoção de um regime cambial para a zona do Euro e a eliminação de políticas 

de câmbio diversificadas contribuíram para que se pudesse alcançar as 

expectativas de inflação a longo prazo. De forma paralela, as turbulências 

financeiras colocaram em risco o funcionamento da transmissão da política 

monetária.   
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Estudos recentes, como o de Rodriguez-Fuentes, Silva e Marrero (2013), indicam 

que a política monetária implementada pelo Banco Central reforçou as tensões 

monetárias regionais que exigem a adoção de reformas sobre a política monetária 

da Zona do Euro. Com isso, o Banco Central Europeu pode adotar reformas 

baseadas na atuação que está além da manutenção da estabilidade de preços, a 

exemplo da busca pela estabilidade financeira, o crescimento econômico e a 

coesão econômica e social. As seções seguintes deste capítulo levantam 

trabalhos aplicados a diferentes países como forma de se auxiliar posteriormente 

no entendimento do caso brasileiro. Os trabalhos analisados correspondem a 

investigações tanto sobre países centrais quanto periféricos. 

 

2.2.1 Diferenças regionais na condução da política monetária da Zona 
do Euro  

Os estudos sobre política monetária concentram-se no impacto sobre a produção 

e o nível de preços, além dos estudos referentes às assimetrias que podem surgir 

em função dos choques na transmissão da política monetária nacional. Esses 

estudos concentram-se, ainda, na capacidade de que os setores apresentem 

respostas assimétricas em função das características da estrutura das regiões.   

 

Parte considerável desses trabalhos tornou-se intensa a partir da perda de 

soberania que alguns países experimentaram na União Europeia como resultado 

da conversão para a Zona do Euro que estabeleceu a perda de identidade da 

política monetária, conforme Rodriguez-Fuentes e Marrero (2008). E esses efeitos 

seriam ainda ampliados pelo maior grau de financeirização bancária internacional 

(RODRIGUEZ-FUENTES; MARRERO; SILVA, 2011).  

 

No caso da economia espanhola, a utilização de um modelo VAR, no 

entendimento de Rodriguez-Fuentes e Marrero (2008), evidenciou que a análise 

sobre os mecanismos de transmissão da política monetária apresentou menos 

efeitos negativos sobre o setor de eletricidade e gás, além da indústria 
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alimentícia, do tabaco, manufaturados, fabricação de papel e produtos refinados 

do petróleo. Em contrapartida, o setor de maquinarias e indústria mecânica, além 

do mineral, foram mais impactados. A hipótese testada foi de que os choques 

monetários não teriam efeitos sobre os agregados nacionais, mas teriam efeito 

instantâneo sobre as variáveis setoriais, em termos de produção e preços7. Logo, 

as assimetrias setoriais foram justificadas por meio das diferenças em termos da 

estrutura produtiva regional, dos diferentes graus de especialização industrial, 

bem como em função das diferenças na estrutura financeira dos negócios 

regionais e também do nível de competição tanto interno quanto externo 

presentes em cada um dos setores analisados (RODRIGUEZ-FUENTES; 

MARRERO, 2008).  

 

Em termos dos canais de transmissão da política monetária, a economia 

espanhola é caracterizada pela ocorrência de uma política monetária frouxa e 

oferta de crédito regionalmente elástica. Esse processo é sustentado pela 

mobilidade inter-regional do capital financeiro responsável por agravar os efeitos 

da crise de 2008, na própria Espanha, conforme Rodriguez-Fuentes, Marrero e 

Silva (2011). Por exemplo, na região espanhola das Canárias, as políticas 

monetárias implementadas e medidas por meio do “índice de tensión monetária 

(ITM)” deixou clara a aplicação de uma política monetária excessivamente 

restritiva entre 1983 e 1988 e uma política frouxa entre 1999 e 2008. De acordo 

com Rodriguez-Fuentes, Marrero e Silva (2011), o arquipélago em questão é 

considerado periférico e apresenta comportamento com mais volatilidade quando 

comparada com a economia nacional. Logo, a diferença regional em termos do 

grau de desenvolvimento financeiro, além da preferência pela liquidez dos 

agentes, conduziu a um padrão instável em termos da disponibilidade de crédito 

das regiões menos desenvolvidas.  

 

                                            

7 Em uma breve análise sobre a economia Inglesa, Rodriguez-Fuentes e Marrero (2008), 
observaram que a decomposição setorial identificou que os setores da construção civil, 
manufaturados, além de bens não duráveis apresentariam respostas lentas, bem como indústrias 
alimentícias, têxteis, bebidas e cigarros. Em contrapartida, as indústrias fornecedoras do setor de 
construção, como vidros, azulejos, concretos e tijolos, além de produtos de madeira, e também os 
bens duráveis, apresentaram reação forte às perturbações na política monetária.   
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Ao se ampliar a análise interna da Zona do Euro, identifica-se a elevada 

heterogeneidade das economias, o que permite a identificação de países centrais 

bem como a existência de uma periferia dentro da própria periferia (SILVA, 2011).  

Nesse caso, o Banco Central Europeu (2010) destacou que o Euro representou 

um instrumento de estabilização baseado no alcance das expectativas 

inflacionárias cuja configuração ampliou os canais de transmissão da política 

monetária, em razão de fatores como a globalização financeira e formação dos 

conglomerados financeiros.  

 

A modificação na política monetária e seu efeito sobre o Produto Interno Bruto 

(PIB) e inflação, analisados antes e depois da introdução do Euro, sugeriu - de 

acordo com o relatório do Banco Central Europeu de 2010 - que o impacto da 

política monetária sobre a atividade econômica tem sido menor no período 

posterior a 1999. Nesse caso, a taxa de câmbio resulta na diferença das regiões 

em termos da capacidade de absorção de choques diante do grau de abertura do 

comércio exterior. Quanto maior o nível dessa abertura, maior também a 

tendência regional de efeitos negativos provenientes do mecanismo de 

transmissão da taxa de câmbio.  

 

Em relação à Itália, investigou-se a hipótese de as regiões apresentarem um 

processo de convergência em termos de efeitos homogêneos a partir da 

execução da política monetária, considerando-se os indicadores de spreads em 

relação às taxas de juros e indicadores das condições de crédito regional. Nesse 

caso, os diferenciais persistentes em relação à taxa de juros acarretaram a 

ausência de convergência em relação às 20 regiões políticas, porém se identificou 

elevado grau de convergência para as áreas macroeconômicas, com forte nível 

de homogeneidade no que se refere às condições de crédito. As assimetrias dos 

choques refletiram as diferenças regionais relativas às condições de crédito 

(DOW; MONTAGNOLI; NAPOLITANO, 2012).  

 

As restrições de crédito local são, de acordo com Dow, Montagnoli e Napolitano 

(2012), capazes de reforçar efeitos mais acentuados para as pequenas e médias 

empresas. Essa restrição constata a ocorrência das diferenças espaciais na oferta 

e demanda, que reforça a teoria da preferência pela liquidez imposta pela relação 
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entre evolução espacial de um sistema bancário nacional e o processo de 

desenvolvimento regional.  

 

Ciccarelli, Maddaloni e Peydró (2013) destacaram que as políticas implementadas 

até o fim de 2011 definiram um cenário de baixo volume de crédito, 

principalmente sobre pequenas firmas em países com dificuldades financeiras. Os 

autores consideraram que o impacto da política monetária sobre o produto 

agregado foi mais forte durante a crise financeira, principalmente em países com 

forte fragilidade, entre os quais, Grécia, Itália, Irlanda, Portugal e Espanha. A 

tendência de queda nas taxas de juros, na Zona do Euro após 2011, promoveu 

reações heterogêneas nas economias, com efeitos mais fortes sobre as que 

necessitavam de estímulo durante as piores fases da crise.  

 

As menores oscilações e efeitos negativos foram registrados sobre Áustria, 

Bélgica, Finlândia, França, Alemanha, Luxemburgo e Holanda, o que corrobora os 

resultados obtidos por Marrero (2005). Isso denota que as regiões centrais da 

Zona Euro têm as melhores condições (inclusive estruturais) de atenuar o impacto 

dos choques monetários. De forma geral, o efeito médio de uma política 

monetária única sobre o crescimento do PIB apresentou variação durante os anos 

da crise e tornou-se mais forte e rápido entre 2008 e 2009. A queda na taxa de 

investimento ampliou a reação heterogênea entre os países, com forte impacto 

nas economias que necessitavam de mais estímulo, principalmente nos piores 

momentos da crise financeira. As respostas dos choques de política monetária em 

2010 e 2011 tornaram o canal de empréstimo bancário menos ativo em todos os 

países analisados, em função da grande escala e liquidez dos bancos centrais 

(CICCARELLI; MADDALONI; PEYDRÓ, 2013).   

 

Os mecanismos de transmissão da política monetária a partir do canal de crédito 

se diferenciaram em função da heterogeneidade dos emprestadores e 

demandantes de crédito, principalmente em pequenas firmas e pequenos bancos. 

Porém, tanto os pequenos quanto os grandes bancos são responsáveis na 

transmissão dos choques de política monetária sobre a economia real, em que se 

configurou um cenário de mais liquidez dos bancos centrais, responsáveis por 
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promover melhores condições de crédito para os emprestadores (CICCARRELLI; 

MADDALONI; PEYDRO, 2013).  

 

A execução da política monetária na Zona do Euro deve ser direcionada 

considerando-se a heterogeneidade regional, uma vez que os países periféricos, 

como Portugal, Itália e Espanha, tendem a apresentar maior nível de perturbação 

do que países centrais como Alemanha, França e Holanda. Nesse caso, as 

políticas individuais podem amenizar os efeitos do contexto pós-crise de 2008 

caracterizada por altas taxas de desemprego na maioria dos países da Zona do 

Euro (SRIVANGIPURAM, 2012). Além disso, a taxa de juros utilizada na Europa 

desde 2005 se associa fortemente ao nível determinado pela regra de Taylor. 

Porém, não representa uma política monetária ótima, em função da incapacidade 

da taxa em se ajustar de forma perfeita às condições dos países da Zona do 

Euro, em virtude da diferente dimensão e estrutura das economias envolvidas. Ou 

seja, há o problema de adesão em termos de política monetária em função das 

diferenças entre as regiões, além da difícil execução de um conjunto diversificado 

de políticas monetárias para diferentes países em função da elevada mobilidade 

do trabalho e das diferenças estruturais (NECHIO, 2011). 

 

2.2.2 A condução e transmissão da política monetária nos países 
Europeus fora da Zona Euro  

A importância desta seção reflete a necessidade de se explorar os efeitos 

diferenciados na condução da política monetária sobre países periféricos dentro 

da própria Zona do Euro. Porém, é ainda importante se ater às características que 

lhes são comuns, em especial quanto à inserção periférica de muitos desses 

países. Essas características e fragilidades podem ajudar a entender a 

prevalência de determinado canal de transmissão monetária, determinada opção 

de condução da política econômica e determinados efeitos regionais e industriais 

a partir das políticas macroeconômicas implementadas. 

 

Por exemplo, ao se analisar o canal de empréstimo bancário em torno da 

transmissão monetária sobre República Tcheca, Estônia, Hungria, Letônia, 
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Lituânia, Polônia, Eslováquia e Eslovênia para o período entre 1994 e 2003, 

Matousek e Sarantis (2009) identificaram que os bancos pequenos apresentaram 

maior grau de dinamicidade em termo do financiamento de atividades, quando 

comparado com os grandes bancos. A liquidez bancária é um importante 

instrumento para se compreender as respostas dos bancos em relação às 

mudanças na política monetária por meio da significância da taxa de juros de 

curto prazo para países bálticos (Estônia, Letônia e Lituânia), República Tcheca, 

Hungria, Polônia, Eslovênia. Porém o centro e o Leste da Europa têm a específica 

característica de maior proporção e peso dos pequenos bancos. E, embora as 

economias analisadas apliquem internamente políticas monetárias diferentes, 

todos estabeleceram como objetivo o cumprimento de metas de inflação8.  

 

Os choques monetários têm efeitos de intensidade variada entre as regiões, o que 

acentua as diferenças em termos de estrutura social e econômica, considerando-

se a dificuldade de se pensar em uma política monetária regional. Em casos como 

o sueco, Runnemark (2013) preleciona que, entre 1993 e 2007, entre as 21 

regiões analisadas, nove apresentaram queda no emprego em razão dos choques 

monetários, enquanto cinco tiveram elevação na taxa de emprego. As outras seis 

regiões não manifestaram qualquer tipo de alteração. Tais diferenças podem ser 

explicadas porque as regiões caracterizadas por respostas negativas na taxa de 

emprego tinham o predomínio de setores de bens de consumo duráveis e 

pequena participação no setor de serviços, além de maior peso na estrutura de 

exportações e elevada participação de pequenas firmas. É um resultado bastante 

problemático devido à importância das pequenas firmas no tecido empresarial 

sueco e por ser o setor de bens de consumo duráveis um dos principais 

empregadores na estrutura de ocupação sueca.  

 

Runnemark (2013) destacou, ainda, que em relação ao tamanho das firmas, nas 

pequenas, a variação na taxa de emprego é menor, porém tem mais variabilidade 

                                            

8 Neste caso, o Banco Central atua de forma a garantir que a inflação esteja em uma meta 
preestabelecida, de forma que a estabilidade de preços representa o aspecto central na condução 
da política monetária e se caracteriza pelo controle da taxa de juros a curto-prazo (BANCO 
CENTRAL DO BRASIL, 2015). Outras informações poderão ser encontradas em Mendonça 
(2007), Arestis, de Paula e Ferrari-Filho (2009) e Serrano (2010). 
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em termos da composição do emprego. Ou seja, regiões caracterizadas por 

menor peso do emprego em pequenas firmas apresentam menos sensibilidade 

aos choques monetários. A autora destacou que economias pequenas não 

absorvem de forma significativa os efeitos provenientes de variáveis externas e 

que, portanto, foram assumidas como exógenas.    

 

Outros trabalhos, como o de Georgiadis (2014), exploraram questões como a 

importância da estrutura financeira, rigidez no mercado de trabalho e 

diversificação da indústria, diante dos mecanismos de transmissão da política 

monetária. Nesse mister, o autor explorou os seguintes países: Alemanha, 

Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Coreia do Sul, Dinamarca, Espanha, Estados 

Unidos, França, Hungria, Irlanda, Itália, Nova Zelândia, Polônia, Portugal, 

República Tcheca, Suíça, Suécia e Reino Unido. Entre esses países analisados, 

foi identificado que 70% das assimetrias no produto nos choques de política 

monetária podem ser justificados pelas diferenças em termos da estrutura 

financeira (competitividade do setor bancário), da rigidez do mercado de trabalho 

e da diversificação industrial, entre 1995 e 2009.  

 

A investigação de Georgiadis (2014) apurou, ainda, que a curto prazo as 

assimetrias no produto são provenientes das diferenças na composição industrial, 

com efeitos mais pronunciados sobre os bens duráveis, em função da elasticidade 

da demanda na taxa de juros. E a médio prazo as diferenças são explicadas por 

meio da estrutura financeira e rigidez no mercado de trabalho. Adicionalmente, as 

indústrias produtoras de bens duráveis, mais intensivas em capital, são mais 

sensíveis às taxas de juros em função da dependência em relação ao canal da 

taxa de juros como mecanismo de transmissão da política monetária. A 

transmissão da política monetária na atividade real se estabeleceu inicialmente 

por meio do canal de taxa de juros que tem ampliado o efeito de transmissão do 

canal de crédito. Foram também consideradas questões como a tendência à 

inovação financeira, a desregulamentação do mercado de trabalho e as 

mudanças estruturais nas economias industrializadas.  

 

As economias caracterizadas por produção estruturada em setores com elevada 

sensibilidade da demanda às taxas de juros apresentam fortes respostas em 
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termos da atividade real após a ocorrência de uma política monetária 

contracionista. Variáveis como bens de consumo duráveis e investimento 

residencial apresentaram mais contração do que a oscilação dos bens não 

duráveis de consumo, diante dos choques de política monetária. A economia da 

Zona do Euro, com maior parcela do produto agregado concentrado na produção 

de manufaturas, experimentou elevada queda no PIB em resposta a uma política 

monetária restritiva (GEORGIADIS, 2015).   

 

Georgiadis (2015) destacou, ainda, que regiões caracterizadas pela elevada 

participação do setor de serviços mostraram resultados menos acentuados. E os 

choques de política monetária contracionista na Zona do Euro acarretaram queda 

mais acentuada sobre o produto real de economias, como Eslováquia, Eslovênia, 

Irlanda, Portugal, Bélgica, Áustria, França, Alemanha, Grécia, Itália, Noruega e 

Espanha, embora com intensidades variadas. Logo, as economias com produção 

agregada caracterizada pelo elevado peso de setores com demanda sensível às 

taxas de juros apresentaram forte grau de reação aos choques de política 

monetária, a partir da amostra de 61 países, dos quais 14 pertenciam à Zona do 

Euro no período de 1999 a 2009, conforme Georgiadis (2015).  

 

A eficácia da política monetária depende ainda de questões como a estrutura 

competitiva do sistema bancário, à medida que os efeitos do crescimento da 

oferta de moeda podem ser enfraquecidos pela concentração do sistema bancário 

e sua capacidade de alterar o nível de reservas. Na investigação apresentada por 

Givens e Reed (2015), os efeitos de política monetária sobre o mercado de 

crédito se mostraram mais fracos em economias caracterizadas pela 

predominância de bancos de maior porte, uma vez que os bancos com menor 

porte e estrutura de competição têm menos acesso à base de depósitos, pois têm 

menos capacidade de alterar o volume de crédito. 

 

Os impactos da política monetária na Europa têm seus efeitos em torno da 

transmissão de choques ampliados em 40% diante da globalização. Esse quadro 

é delineado, segundo Georgiadis e Mehl (2015), pela tendência a que o canal da 

taxa de câmbio como mecanismo de transmissão da política monetária restritiva 

tende a acentuar e até agravar a instabilidade gerada por meio da inter-relação 
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entre globalização e efetividade da política monetária. Esse quadro de 

interdependência gerou, na visão de Georgiadis e Mehl (2015), a necessidade de 

que as políticas monetárias aplicadas nacionalmente estivessem conectadas com 

a política monetária aplicada em outras economias. No entanto, a tendência é de 

que as políticas monetárias que vêm sendo implementadas consistem em 

reproduções das políticas utilizadas em economias centrais, sem que sejam 

adaptadas às condições e características específicas de diferentes economias, 

principalmente periféricas.  

 

2.2.3 O “Centro” dos centros: a economia norte-americana 

A análise em termos dos efeitos regionais de política monetária permitiu que se 

identificasse que as fontes de assimetria nos Estados Unidos são provenientes 

das diferenças em termos das estruturas estaduais em relação ao sistema 

bancário e industrial. No caso do sistema bancário há assimetrias provenientes do 

canal de crédito capaz de reforçar as divergências da estrutura industrial, cujas 

assimetrias são explicadas pelo tamanho da empresa e também pelo tipo de 

produção. A variação na produção regional é explicada por meio das oscilações 

originadas nos grandes centros de produção nacional (CARLINO; DEFINA, 1998).  

 

Em termos subsetoriais, as regiões com maior parcela de produção de atividades 

manufaturadas apresentam mais sensibilidade aos choques de política monetária, 

principalmente bens duráveis e investimentos imobiliários, como referem Garrison 

e Kort (1983), Carlino e Defina (1998) e Raddatz e Rigobon (2003).  

 

Alguns estudos testaram incidência dos choques de política monetária sobre a 

indústria de transformação, entre os quais Carlino e Defina (1999), que 

analisaram a relação entre os efeitos de política monetária e grau de centralidade 

regional. A região dos Grandes Lagos, produtora de bens de capital e de 

consumo duráveis, exibiu mais sensibilidade em relação às alterações na taxa de 

juros e crédito. Em contrapartida, o Sul, com pequena participação na produção 
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industrial, caracterizado por uma economia voltada para o agronegócio, teve 

menos sensibilidade em relação a mudanças na taxa de juros.  

 

Outros trabalhos, como o de Mihov (2001) e Hanson, Hurst e Park (2006), 

identificaram assimetrias com diferentes níveis de desagregação. As diferenças 

são justificadas por meio dos tipos de indústria, concentração bancária, tamanho 

da firma ou, ainda, aspectos demográficos que podem afetar a sensibilidade da 

região às inovações da política monetária. Carlino, Defina e Sill (2001) analisaram 

o peso dos choques de política monetária na previsão do emprego regional em 

cinco regiões metropolitanas. Em análise semelhante, Owyang e Wall (2009) 

destacaram que a indústria de forma geral absorveu com mais intensidade os 

efeitos negativos provenientes da transmissão da política monetária por meio do 

canal de taxa de juros. Essa relação ainda é agravada pela escassez de crédito 

decorrente da capacidade discricionária do sistema bancário no que se refere à 

oferta de crédito, associado ao nível de incerteza e regiões menos desenvolvidas.  

 

Os mecanismos de transmissão da política monetária foram agravados pelo 

processo de globalização bancária internacional que influenciou o mercado 

doméstico dos Estados Unidos. O canal de crédito como mecanismo de 

transmissão da política monetária tem perdido importância à medida que os 

bancos se tornaram mais globalizados e apresentaram alterações em termos de 

estrutura e porte, entre 1980 e 2005. Cetorelli e Goldberg (2008), ao analisarem a 

economia norte-americana, destacaram que o processo de internacionalização do 

setor bancário tem a capacidade de afetar os mecanismos de transmissão da 

política monetária a partir da alteração do nível de liquidez internacional. 

 

As disparidades econômicas regionais foram também exploradas por Coibion e 

Goldstein (2011), cujo trabalho consistiu na aplicação de uma curva de Phillips9 

não linear com caráter regional. Os autores destacaram que as políticas 

implementadas deveriam se concentrar na capacidade de influenciar o crédito a 

                                            

9 A análise sobre as curvas de Phillips não linear regionais baseia-se na proposição de Barro e 
Gordon (1983), em que o baixo nível de desemprego regional seria capaz de impor pressões 
inflacionárias maiores do que as regiões com elevado nível de desemprego. 
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fim de estimular a produção, a estabilidade de preços e elevação da taxa de 

emprego a longo prazo.   

 

Em maior nível de desagregação de dados, as disparidades municipais a partir de 

efeitos da política monetária são explicadas em função da capacidade dos 

municípios de absorverem os efeitos provenientes das flutuações no comércio 

internacional e da taxa de câmbio. Além disso, as diferenças significativas, 

conforme apresentado no trabalho de Francis, Owyang e Sekhposyan (2012), são 

explicadas em função do peso dos setores de bens comercializáveis e não 

comercializáveis. A justificativa de acordo com a visão dos autores é de que as 

diferenças encontradas são explicadas pela proporção de firmas do setor de 

manufaturas, pois têm mais sensibilidade às inovações da política monetária, por 

meio do canal de taxa de câmbio. Além do canal da taxa de câmbio, o canal de 

crédito tem mais poder explicativo para justificar as diferenças na estrutura 

financeira das cidades. Ou seja, o canal de crédito restrito se associa a regiões 

mais atrasadas e com incidência dos maiores impactos negativos em meio a uma 

política monetária contracionista que reduz o nível de reservas bancárias, o 

volume de depósitos e também de liquidez.  

 

A proposição de Jansen, Kishan e Vacaflores (2013) enfatizou que uma política 

monetária contracionista implementada pelo FED tem a tendência a influenciar de 

forma negativa o crescimento líquido das vendas de empresas de capital aberto 

do setor de industrial, tanto para bens duráveis, quanto para não duráveis, bem 

como para os setores de comércio varejista e serviços. E setores como o da 

construção só foram prejudicados por uma política monetária contracionista em 

casos de empresas com menor nível de capital aberto. Em contrapartida, o setor 

da mineração apresenta reação positiva proveniente das contrações da política 

monetária.  De acordo com Jansen, Kishan e Vacaflores (2013), há que ser 

pensar sobre tais assimetrias, em função da necessidade de se reduzir o grau de 

vulnerabilidade setorial. 

 

Em termos da investigação aplicada a respeito da variação de investimento fixo e 

privado em relação aos subsetores da atividade econômica, Givens e Reed 

(2015) realçaram que as respostas do produto industrial da economia norte-
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americana entre 1959 e 2007 obtiveram resultados diferentes em termos do 

timing e magnitude. Ou seja, o setor de bens duráveis de consumo é mais elástico 

aos choques monetários, enquanto setores como o de saúde, comércio, 

educação, comunicação, petróleo e gás natural e agrícola tiveram alteração mais 

lenta quando comparado com o nível de investimento diante de um choque 

monetário agregado.  

 

 

2.2.4 “Periferias em desenvolvimento”: o caso Chinês, Indonésio, 
Nigeriano e Indiano     

Para o caso chinês, Sun, Ford e Dickinson (2010) testaram os diferentes efeitos 

dos choques de política monetária sobre a atividade econômica e sobre o 

comércio internacional chinês para o período entre 1996 e 2006, por meio da 

utilização de vetor de correção de erros (VEC). O propósito estava em avaliar os 

efeitos distributivos da política monetária sobre diferentes setores como, indústria, 

comércio e construção.  

 

O canal de transmissão da política monetária utilizado consistiu na taxa média de 

depósito interbancário. Em termos setoriais, o setor serviços chinês se mostrou 

mais sensível aos choques de uma política monetária contracionista, uma vez que 

o capital-trabalho nos negócios relacionados a esse setor relata alto grau de 

dependência dos empréstimos bancários. No entanto, há a dificuldade em se 

obter um indicador de política monetária em função da falta de consenso em 

termos dos instrumentos para se medir a política monetária chinesa. Tal 

dificuldade é explicada pela variedade de canais que se tem para executá-la, 

além da incidência de estudos escassos a respeito dos efeitos da política 

monetária sobre a economia chinesa. Nesse caso, sobressaiu-se a possibilidade 

de utilização dos agregados monetários como proxy para a política monetária, 

entre os quais moeda em circulação e reservas dos bancos comerciais (KOIVU, 

2012).  
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Chen e Groenewold (2013) também analisaram os efeitos da distribuição dos 

choques de política monetária sobre o PIB e o investimento chinês. Os autores 

acentuaram a ocorrência de impactos diferenciados a partir dos choques 

implementados que afetaram a distribuição do produto regional das províncias 

chinesas entre 1953 e 2012. O efeito dos choques sobre o PIB regional foi de 

elevada diversidade entre as províncias, cujas respostas que refletiram melhor 

adequação aos choques se deram por parte das províncias caracterizadas pela 

maior taxa de PIB per capita (Beijing, Shangai, Tiajnin). Em contrapartida, as 

províncias com mais efeitos negativos e provenientes dos choques da política 

monetária foram aquelas com mais baixa taxa de PIB per capita (Guizou, 

Shaanxi, Shanxi, Guangxi, Gansu, Anhui). 

 

Ao se analisar outros países periféricos, a exemplo da Nigéria, o relatório 

apresentado pelo Central Bank of Nigeria (2014) por meio da aplicação de VAR, 

entre 1993 e 2014, ressaltou que o setor de serviços, atacado e varejo, 

manifestou fortes reações negativas aos impactos de política monetária 

contracionista, enquanto a produção de manufaturas obteve respostas negativas, 

porém em nível inferior aos demais. A Nigéria, assim como a China, teve maiores 

efeitos negativos oriundos da política monetária sobre o setor serviços, a partir da 

comparação com setores como construção civil e agricultura, como apregoa o 

Central Bank of Nigeria (2014). Essas assimetrias são explicadas pelas diferenças 

no volume de crédito ofertado setorialmente, bem como pela taxa de juros com 

efeitos mais graves sobre setores não associados ao petróleo ou serviços 

relacionados a esse setor. As assimetrias setoriais podem ser contidas por 

condições especiais de crédito criado pelo Banco Central da Nigéria e o 

fortalecimento dos setores de pequenas e médias empresas produtoras de 

manufaturas, como comprova o relatório Central Bank of Nigeria (2014).  

 

Em outros lugares, como a Indonésia, a diferença na composição setorial foi 

utilizada para explicar os efeitos regionalmente assimétricos entre 1990 e 2007. 

No caso indonésio, os efeitos mais pronunciados negativamente se deram a partir 

do canal da taxa de juros sobre a indústria manufatureira. Logo, a região mais 

afetada é, segundo Ridhwan et al. (2014), West Java, em função do predomínio 

da produção manufatureira. A região de Bali, Sulawesi e Eastern Indonésia é a 
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menos afetada, em virtude da pouca participação na indústria manufatureira. As 

diferenças regionais em termos dos efeitos da política monetária são ainda 

explicadas pelo tamanho das firmas e dos bancos, responsável por determinar a 

disposição de crédito e de investimentos, localmente, conforme Ridhwan et al. 

(2014).  

 

No caso indiano, os setores mais afetados negativamente pelas políticas 

monetárias contracionistas foram a indústria extrativa, a indústria de manufaturas, 

construção, comércio, hotelaria, transporte e comunicação. Outros setores, como 

o da agricultura, não apresentaram qualquer instabilidade em relação aos 

choques monetários. Já em setores como o de finanças e eletricidade a 

sensibilidade foi moderada aos choques de política monetária. Esses resultados 

foram obtidos por meio da aplicação de um VAR, por parte de Singh e Rao 

(2014), que apuraram a ocorrência de um padrão desigual em termos do fluxo de 

recursos intersetoriais. 

 

De forma semelhante, Sengupta (2014) explorou os três principais canais de 

transmissão da política monetária: crédito, taxa de juros e taxa de câmbio, sobre a 

economia indiana. As constatações feitas indicaram que o canal da taxa de juros 

teve efeitos mais pronunciados sobre os setores de manufaturas, finanças, 

imobiliário, eletricidade, gás, abastecimento de água, extração mineral e 

construção. Por outro lado, a taxa de câmbio resultou em maiores oscilações 

sobre o comércio, manufatura e construção, já que tais setores utilizam insumos 

importados e, portanto, seus preços ficam suscetíveis a oscilações da taxa de 

câmbio. As assimetrias setoriais só são reduzidas, segundo Sengupta (2014), a 

partir da investigação em termos da sensibilidade de cada setor, de forma a 

atenuar potenciais efeitos negativos dos canais de transmissão da política 

monetária. 
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2.2.5 Efeitos regionais de política monetária: as especificidades do 
caso brasileiro   

O Plano Real caracterizou-se pelo processo de estabilização monetária. Nesse 

caso, ocorreu a introdução de câmbio semifixo mantido até janeiro de 1999 e 

após esse período caracterizou-se pela introdução da política monetária e 

macroeconômica estruturada em elevadas taxas de juros a fim de manter a 

própria taxa de câmbio semifixo. A partir de 1999, a taxa de juros se manteve 

como o principal instrumento de política monetária por meio da introdução das 

metas de inflação. Com isso, a determinação da taxa de juros passou a se 

expressar como principal instrumento de estabilidade de preços em um contexto 

de câmbio flutuante.   

 

Quando se considera o contexto de políticas de estabilização implementadas na 

América Latina, estas foram baseadas em âncoras nominais (monetária e 

cambial), além de reformas estruturais e institucionais sobre o sistema 

previdenciário fiscal e patrimonial, acrescido do processo de liberalização das 

contas comerciais e de capitais no balanço de pagamentos. Nesse aspecto, a 

globalização da economia e a mobilidade do capital financeiro, somado a políticas 

de estabilização domésticas, promoveram “um processo endógeno de 

deterioração dos fundamentos macroeconômicos”. Como resultado, os países 

latino-americanos tornaram-se vulneráveis a ataques especulativos em suas 

moedas domésticas, condicionando-os a crises monetário-cambiais (KREGEL, 

1999).   

 

As crises cambiais no México (1994-1995), no Brasil (1998-1999 e 2002) e na 

Argentina (2001-2002) são significativos exemplos desse processo. Ou seja, as 

crises monetário-cambiais latino-americanas dos anos 1990 fizeram com que as 

autoridades monetárias passassem a rever a lógica das políticas de estabilização 

em seus países, visto que, se por um lado a ancoragem cambial estabilizava a 

dinâmica inflacionária, por outro, ela passou a ser uma das protagonistas das 

profundas crises cambiais. Assim, algumas autoridades monetárias 

implementaram âncoras nominais alternativas capazes de assegurar a 
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continuidade do processo de estabilização da inflação sem gerar desequilíbrios 

crônicos de balanço de pagamentos.   

 

Como, na ocasião, diversos países desenvolvidos, bem como o 
Chile, desde 1990, vinham adotando o regime de metas de 
inflação, tal regime acabou tornando-se uma referência monetária 
alternativa para os países da América Latina, principalmente 
porque, conforme uma das condições requeridas pelo referido 
regime, as regras de rigidez monetária exigem uma taxa de 
câmbio flutuante, imprescindível para equilibrar o setor externo. 
Dessa maneira, o regime de IT foi adotado pelo México em 1999, 
pela Colômbia em 1999, pelo Brasil em 1999 e pelo Peru em 2002 
(ARESTIS; DE PAULA; FERRARI-FILHO, 2009, p. 8).   

  

O cenário de adoção do Plano Real seguiu um perfil de estabilização dos 

programas implementados em parte considerável dos países latino-americanos. 

Essa implantação foi caracterizada pela abertura da economia e por reformas 

liberalizantes marcadas por taxas de juros que tinham como objetivo promover a 

entrada de capital externo de curto-prazo, de forma a buscar o equilíbrio no 

balanço de pagamentos, além de promover a estabilidade de preços.    

 

Porém, Arestis, De Paula e Ferrari Filho (2009) reportaram a inexistência de 

evidências claras de que os países periféricos que adotaram a política de inflation 

targeting tiveram resultados mais satisfatórios em termos do crescimento do PIB e 

da inflação, quando comparados com os países periféricos que não adotaram o 

regime de metas de inflação. Logo, não há comprovações de que esse tipo de 

regime apresente melhorias sobre as performances dos países periféricos, ao se 

analisar os indicadores de inflação e produção. A evidência de que esse regime 

não reflete necessariamente melhorias na performance de inflação e produto dos 

países periféricos está relacionada a problemas de natureza econômica presentes 

em países periféricos e não identificados em países desenvolvidos.   

 

No caso brasileiro, a estabilidade de preços proveniente do Plano Real10 não 

permitiu que se estabelecesse uma condição de estabilidade financeira, 

                                            

10 Uma análise detalhada a respeito do Plano Real poderá ser obtida nas seguintes fontes: 
capítulos 15 e 16, Abreu (2014); Bacha (1997), capítulo 10 de Carneiro (2002).  
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justificada pela incidência de elevadas taxas de juros. O quadro delineado é, para 

Carvalho (2005), dominado por altas taxas de juros, conforme citação do autor:  

 

[...] um ambiente definido pela existência de um mercado 
financeiro dominado por papéis públicos de curta maturidade 
efetiva, remunerados por taxas de juros excepcionalmente 
elevadas. Além disso, no contexto de abertura da conta de 
capitais promovida desde meados da década de 1990, sabe-se 
que a taxa de juros de curto prazo é o principal instrumento de 
contenção de crises cambiais causada por fuga de capitais. A 
adoção do regime de câmbio flutuante não mudou esse quadro, 
como ficou patente durante a turbulência de 2002 (CARVALHO, 
2005, p. 331).   

  

O processo que incitou a estabilização de preços e conteve a possibilidade de 

colapso na economia gerou, em contrapartida, elevado grau de incerteza em meio 

ao quadro de vulnerabilidade em função do desequilíbrio fiscal, além de 

obsolescência das estruturas institucionais. Além disso, a política monetária 

brasileira tem limitada eficácia à medida que os choques de custos se desdobram 

sob pressões inflacionárias e que são pouco interpretados.  A política monetária é 

símbolo da contração econômica, pois o aumento de custos tende a promover a 

redução da escala de produção, diante do menor incentivo à produção. E 

considerando-se o regime de metas de inflação, a análise da política monetária 

tende a desprezar os efeitos em termos da política monetária a longo prazo, em 

que esta assume a característica de não neutralidade.   

 

O regime de metas inflacionárias se apoia na proposição de que o 
impacto real da política monetária é efêmero, na melhor das 
hipóteses [...] isso é um erro, decorrente da visão limitada que se 
tem da moeda apenas como meio de pagamento e da política 
monetária como um simples regulador da quantidade de moeda 
em circulação. No caso brasileiro, dadas as peculiaridades do 
contexto institucional gerado por três décadas de alta inflação às 
quais se seguiram década e meia de vulnerabilidade externa, os 
impactos reais da política monetária sobre a decisão de investir 
são ainda mais evidentes, assim como é também evidente o papel 
da circulação financeira nesse processo. O quadro é ainda 
agravado pela abertura da conta de capitais, que fez com que, 
como ocorre em qualquer lugar, a política de juros se tornasse 
também um importante determinante do comportamento da taxa 
de câmbio. Também nesse aspecto a política adotada no país tem 
sido perversa do ponto de vista do nível de atividade e dos 
investimentos reais, pondo em risco o único setor a apresentar 
crescimento consistente e seguro nos últimos anos (CARVALHO, 
2005, p. 334).  
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  A política monetária apresenta, portanto, a capacidade de alterar nível de 

preços, bem como o crescimento da economia, à medida que se altera a decisão 

de investir. A esse respeito, Carvalho (2005) sublinhou que a política monetária é 

mais importante para influenciar o crescimento da economia do que a política 

fiscal. Logo, a política monetária deve ser decidida de forma conjunta com as 

outras políticas do governo.   

 

Em geral, as discussões sobre impactos da política monetária e análises dos 

mecanismos de transição monetária seguem, predominantemente, a mesma 

ênfase dada pela maioria dos trabalhos convencionais: análise dos canais de 

transmissão monetária e os seus impactos nas variáveis reais, em nível 

agregado11.   

 

No entanto, desde os anos 2000, alguns autores têm se dedicado a uma análise 

mais desagregada. Ainda que alguns trabalhos com enfoque regional tenham se 

desenvolvido, poucos deles congregam uma ênfase mais ampla, no sentido de 

conjugar, também, uma análise setorial. Porém, vários estudos mencionaram que 

os efeitos de política monetária sobre o Brasil têm peculiaridades provenientes da 

diversificação da estrutura produtiva e do sistema bancário que determinam 

impactos diferenciados das políticas. A diferença de impactos em termos da 

condução da política macroeconômica leva à necessidade de se buscar políticas 

coordenadas de forma a reduzir os impactos assimétricos, conforme vislumbrado, 

por exemplo, no trabalho de Fonseca (2003).   

 

As respostas assimétricas das regiões brasileiras aos choques monetários devem 

sustentar a proposição de que cada região apresente uma política monetária 

                                            

11 Estudos sobre o efeito de política monetária em nível regional são relativamente recentes no 
Brasil em virtude da dificuldade de se obter informações referentes a dados regionais que 
apresentem temporalidade suficiente para sustentar estimações econométricas. Dessa forma, os 
trabalhos aplicados sobre o caso brasileiro se concentram na análise a respeito da política 
monetária, sem destacar efeitos comportamentais no que se refere aos estágios de 
desenvolvimento bancário nas regiões. Nesse sentido, reforça-se a necessidade de políticas 
macroeconômicas que não sejam propostas em condições agregadas, em função da capacidade 
de beneficiar as regiões mais ricas e com mais participação no produto nacional e no comércio 
interestadual, frente as regiões mais pobres (BRETANHA e HADDAD, 2008; SILVA, 2011). 
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ótima e distinta regionalmente, já que as políticas monetárias não são 

estabilizadoras para todas as regiões brasileiras e afetam alternadamente a 

distribuição da renda regional (TELES; MIRANDA, 2006).  

 

Alguns trabalhos avaliam a dispersão de choques sobre a economia de forma 

geral, como Souza (2003) Takeda, Rocha e Nakane (2005). Outras abordagens, 

como Fonseca e Vasconcelos (2003), Araújo (2004), Chumvichitra (2004), 

Bertanha e Haddad (2006), avaliaram o efeito regional (sobre os estados 

brasileiros) a partir da proposição de que os choques de política monetária não 

apresentam comportamento homogêneo regionalmente.  

 

Os trabalhos aplicados à economia brasileira exploraram principalmente os canais 

de juros e crédito. Os impactos provenientes do canal da taxa de juros, nas 

regiões brasileiras entre 1994 e 2000 obtiveram resultados mais fortes em termos 

da execução de políticas expansionistas sobre as regiões Sul e Sudeste, quando 

se considerou o canal de taxa de juros em virtude do maior peso da indústria de 

transformação. A variação no nível de crédito apresentou mais intensidade sobre 

os estados das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, em virtude do menor grau 

de distribuição das agências bancárias nessas regiões. Porém, os estados com 

mais peso da produção industrial brasileira têm mais sensibilidade aos ciclos de 

política monetária, principalmente nos setores de bens de capital e de consumo 

duráveis, como encontrado por Fonseca e Vasconcelos (2003).  

 

Análise semelhante foi realizada por Rocha e Nakane (2007) a partir de 

investigação sobre os estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, 

Rio de Janeiro, Paraná, Pernambuco, Ceará e Bahia, entre 1995 e 2003. Nesse 

caso, os estados com mais sensibilidade do PIB proveniente dos choques de 

política monetária foram Bahia e Paraná e de forma oposta, a menor sensibilidade 

nos estados de Pernambuco e São Paulo.   

 

As distorções em termos dos efeitos de choques de política monetária foram 

ampliadas pelas diferenças associadas ao canal de transmissão via crédito, uma 

vez que a diferença no nível de oferta de crédito entre os Estados afetou e 

ampliou a sensibilidade dos estados aos choques implementados. Tal aspecto 
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reforça a necessidade de se considerar as especificidades regionais de forma a 

compreender a aplicação da política monetária no Brasil.  

 

A proposição de Bertanha (2006) também consistiu em uma aplicação dos 

impactos diferenciados da política monetária sobre o caso brasileiro, embora essa 

análise tenha se concentrado nos impactos de curto prazo da Sistema Especial 

de Liquidação e de Custódia (SELIC) e seus reflexos sobre as taxas de emprego 

nos estados. O resultado obtido para o período de janeiro de 1995 a dezembro de 

2005 revelou que os estados da região Norte e Nordeste apresentaram maior 

nível de alteração nas taxas de emprego, em função das condições restritas de 

acesso ao crédito.  

 

Os impactos da política monetária sobre os estados brasileiros no período de 

1995 a 2005 têm mais efeitos negativos sobre a produção dos estados das 

regiões Norte e Nordeste, em que tais assimetrias, segundo Bertanha e Haddad 

(2006), são determinadas pelas condições restritas em termos de acesso ao 

crédito por parte de setores produtivos dos estados que se concentram nessas 

regiões. Considerando-se também que o canal de transmissão por meio do 

crédito atua de forma conjunta com o canal dos juros, tem-se a dependência das 

condições de mercado e as diferenças no padrão de financiamento das pequenas 

firmas caracterizado por menor grau de alavancagem do que as grandes firmas.   

 

Bertanha e Haddad (2008) incorporaram posteriormente a dependência espacial 

entre as regiões de forma a captar fenômenos que se dão nas vizinhanças e 

influem sobre o nível de atividade regional em função do efeito transbordamento. 

Por exemplo, ao se avaliar o comércio, o choque que tenha a capacidade de 

afetar determinada região irá alterar a produção dos parceiros comerciais e o 

fluxo de importações e exportações. O canal da taxa de juros, considerando-se a 

dependência espacial, tem a capacidade de alterar o nível de atividade 

econômica de determinado estado, além do efeito indireto proveniente do impacto 

negativo da vizinhança.   

 

A proposição de Fonseca e Medeiros (2011), por meio da aplicação de vetores 

autorregressivos, retratou que o volume de crédito tem mais efeito indutor sobre 
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as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Além disso, a elevação da taxa 

SELIC apresenta a possibilidade de mais redução no volume de crédito 

negociado em regiões com menos dinamismo econômico do que os estados com 

mais potencial econômico.   

 

Outras pesquisas, como as de Silva, Rezende e Crocco (2011), consistiram na 

análise da transmissão dos choques monetários por meio da taxa SELIC, Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor – Amplo (IPCA), taxa de câmbio real, 

agregado monetário M4 e Emerging Markets Bond Index (EMBI) sobre a variação 

do emprego formal. Os impactos mais pronunciados se deram sobre a região 

Sudeste, que apresentou maior impacto por parte do M4, em função da 

interferência do componente financeiro sobre o lado produtivo da economia. 

 

Posteriormente, Silva (2011) analisou a incidência de um choque de política 

monetária nacional sobre a variação do emprego regional, que consistiu em uma 

proxy para o produto interno bruto, para os casos dos estados brasileiros, 

comparando com as comunidades autônomas espanholas. A autora identificou 

que a política monetária conduzida pelo Banco Central brasileiro e caracterizada 

por taxas de juros elevadas surtiu efeito negativo sobre os estados brasileiros, 

além de alterar outras variáveis, como títulos e câmbio. As consequências de um 

período com predominância de política monetária contracionista (tal como foi vista 

de 1999 a 2008) sobre o âmbito regional apresenta efeitos diferenciados, porém 

tem a capacidade de atingir com o mesmo timing as regiões centrais e periféricas. 

Embora os impactos tenham sido maiores nas regiões periféricas brasileiras, tais 

resultados não se explicam somente em razão das diferenças estruturais, mas 

também comportamentais, diante da capacidade de alterar as decisões de 

investimentos e a própria atuação do sistema financeiro e bancário.   

 

Logo, os estados com maior nível de centralidade, caracterizado por melhores 

características estruturais e financeiras, como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas 

Gerais, são caracterizados por taxas de juros mais baixas e por menos 

preferência pela liquidez. Já as regiões periféricas, caracterizadas por altas taxas 

de juros, refletem aspectos estruturais e comportamentais que se associam a 

maior preferência pela liquidez. As regiões periféricas são ainda caracterizadas 
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pela presença das instituições financeiras menos desenvolvidas e por condições 

precárias em termos de infraestrutura, além de baixo grau de abertura comercial e 

acesso restrito a serviços especializados, como proposto por Silva (2011).  

 

Em termos setoriais, no caso brasileiro os estados com mais participação da 

indústria extrativista reagiram menos intensamente à política monetária. Além 

disso, os estados caracterizados por mais abertura comercial tiveram mais 

resistência aos choques monetários, uma vez que o maior grau de abertura 

comercial reflete a menor dependência da economia estadual diante das 

alterações na política monetária. E aqueles caracterizados pelo maior peso de 

grandes empresas são mais afetados devido ao acesso ao mercado financeiro à 

medida que as operações de crédito brasileiro são caracterizadas como 

operações de curto prazo, e, portanto, dependentes das taxas de juros de curto 

prazo. Além disso, outros fatores, como maior densidade demográfica, maior 

estoque de capital humano e elevado nível de diversidade são capazes de 

conduzir a menos impacto em função de uma política monetária contracionista 

(ROCHA et al., 2011).  

 

Tais assimetrias podem ainda ser explicadas pelas características do mercado de 

trabalho, bem como sociodemográficas, à medida que regiões com maior 

densidade populacional e caracterizadas por maior oferta e diversidade de 

empregos apresentam menos sensibilidade às alterações na política monetária.  

 

A maior diversificação de trabalho conduz à realocação de mão de obra dos 

setores mais afetados para os setores menos afetados. Além desse aspecto, há a 

possibilidade de que o maior nível de qualificação da mão de obra apresente 

menos sensibilidade às alterações recessivas na política monetária. Assim, 

regiões caracterizadas por mais participação da mão de obra em setores 

sofisticados exibem menos intensidade e mais defasagem em relação aos 

choques monetários (FRANCIS; OWYANG; SEKHPOSYAN, 2009; ROCHA et al.., 

2011).   

 

Portanto, fica clara a necessidade de se compreender a dinâmica setorial a partir 

da política monetária que se associa à divisão regional em termos da produção. 
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Daí as políticas monetárias podem incorrer em pequena alteração no nível 

agregado, mas com efeitos significativos sobre alguns setores. Logo, as 

assimetrias são provenientes de diferentes padrões de centralidade, que reforçam 

as diferenças em termos de infraestrutura e instituições financeiras.  

 

Embora haja evidências da reação diferenciada dos estados brasileiros em 

relação aos choques monetários, há, em contrapartida, escassez de trabalhos 

que analisem a decomposição setorial. Existe também interligação entre os 

aspectos setoriais e regionais, considerando-se que a política monetária 

representa um pressuposto capaz de reforçar as assimetrias regionais.   

 

Esse survey teórico, com base nos estudos aplicados a diferentes países com 

diversos grau de desenvolvimento, bem como diferentes níveis de estrutura 

financeira e produtiva, teve o objetivo de reforçar a hipótese de que as 

características da região na qual determinado setor está inserido alteram a 

capacidade de absorção dos choques desse setor específico e provenientes da 

execução das políticas econômicas. Esses países merecem sempre serem 

considerados nas análises, independentemente de serem “central” ou “periférico”.  

Além disso, parte significativa dos estudos de caso aplicados aos países centrais 

e periféricos tratados neste capítulo caracterizam-se pela base de política 

monetária estruturada nos regimes de meta de inflação (casos do Brasil, Canadá 

e Austrália – explicitamente – ou nos países da Zona Euro – de forma implícita). 

Isso torna a política monetária mais rígida e menos autônoma, mesmo em 

períodos recessivos.  

 

A revisão destes trabalhos conferiu suporte teórico para permitir que se questione 

a perda de autonomia da política monetária, além da necessidade de coordená-la 

(em períodos de austeridade), com outros tipos de políticas (setoriais, regionais, 

entre outras), a fim de mitigar os efeitos dos choques de política econômica, e 

principalmente a monetária, em economias em desenvolvimento.  

 

Cabe reforçar, ainda, que alguns estudos sobre os casos gerais, como americano, 

canadense, Zona do Euro e principalmente Brasil, discutem a dinâmica de 

subsetores da atividade industrial, sem que ocorra, em contrapartida, a discussão 
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direta a respeito das características da estrutura produtiva. Essas características 

se evidenciam em meio à dependência de setores associados à extração de 

recursos naturais, bem como pela falta de políticas coordenadas que busquem 

restaurar os elos da cadeia produtiva. E também pela ausência de articulação 

com o aspecto regional de forma a se explorar questões como a interferência das 

características das regiões sobre os efeitos provenientes da condução da política 

econômica.  

  

2.3 Considerações finais sobre o capítulo  

A perspectiva pós-keynesiana, que baliza teoricamente este trabalho, mostra-se 

capaz de explicar as heterogeneidades em termos de transmissão da política 

monetária e a segmentação da análise em termos da dimensão centro-periferia. 

Nesse caso, há a capacidade do crédito determinar o nível de investimentos, de 

forma a romper a neutralidade da moeda. Dessa maneira, os diferentes impactos 

regionais de política econômica, especialmente a monetária, alteram a trajetória 

da economia a longo prazo em função da interdependência entre a oferta e 

demanda por moeda. Os efeitos diferenciados regionalmente da política 

econômica alteram a trajetória de investimentos da economia e que se explicam 

pelas diferenças estruturais e também comportamentais (incerteza, preferência 

pela liquidez dos agentes, estágios de desenvolvimento bancário). A conexão 

entre elementos reais da economia, associados aos aspectos comportamentais 

dos agentes em relação à moeda e aos ativos financeiros, explica a atuação de 

variáveis financeiras correlacionadas ao aspecto regional que auxiliam a 

compreensão das diferenças regionais em termos da absorção de choques 

macroeconômicos.  

 

Por meio da investigação dos trabalhos aplicados sobre países centrais e 

periféricos levantados ao longo deste capítulo, depreende-se que os “centrais” 

conseguem empreender mais autonomia na condução da política econômica. Por 

outro lado, os periféricos caracterizam-se pela busca de equilíbrio interno, 

evitando fuga de capitais, principalmente por meio da adoção de altas taxas de 
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juros reais associadas ao sistema de metas de inflação. Predominaram também, 

ao longo dos trabalhos levantados, políticas monetárias baseadas nos regimes de 

metas de inflação, voltado para a determinação das taxas de juros a curto prazo. 

As economias periféricas têm, ainda, relativa capacidade de autonomia de 

decisão da política monetária em meio à necessidade de fixação da taxa de juros 

interna e a tentativa de suavizar fortes oscilações sobre a taxa de câmbio em 

meio à dependência das políticas implementadas pelas economias centrais. 

 

Além disso, a "periferia" é ainda caracterizada por menos autonomia e disposição 

a conduzir a sua política econômica: por exemplo, adotar uma política anticíclica 

diante de um choque contracionista, sendo, ainda, muito dependente das 

condições externas. Esse cenário na “periferia” tende a se agravar em meio ao 

alto nível de incerteza local que aumenta o grau de restrição em termos da 

concessão de crédito em meio a uma postura do sistema bancário que apresenta 

maior grau de preferência pela liquidez e menos disposição a ofertar crédito. Esse 

quadro de dependência da periferia ao contexto externo se eleva e potencializa a 

vulnerabilidade local mediante a produção de bens com baixa intensidade 

tecnológica ou uma pauta de produção altamente dependente da extração de 

recursos naturais que amplia a instabilidade local em meio à dependência das 

oscilações da cotação das commodities. 

 

Sobre o caso brasileiro, ressalta-se a defasagem de estudos que retratem a 

dinâmica setorial, a partir da concepção de não neutralidade da moeda a curto e 

longo prazos, considerando-se um cenário de economia monetária de produção. 

Parte significativa dos trabalhos relacionados à transmissão de choques 

monetários ocupa-se quase exclusivamente da explicação de possíveis 

assimetrias em virtude das diferenças estruturais. Pouca ênfase é dada aos 

efeitos comportamentais de forma diferenciada sobre setores e aprofundam-se as 

assimetrias da falta de articulação com as políticas industriais implementadas. E, 

ainda, há falta de coordenação com a característica regional capaz de diferenciar 

o timing e magnitude da absorção de efeitos por parte dos diferentes setores da 

economia. 
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É importante ressaltar que as políticas monetárias implantadas na economia 

brasileira, determinadas em um modelo de inflation targeting (metas de inflação), 

sustentam que o impacto real da política monetária é curto, uma vez que a moeda 

representa um meio de pagamento e a política monetária regula a quantidade de 

moeda em circulação a fim de manter a estabilidade de preços. Porém, não 

representa um instrumento que altera o nível de atividade e crescimento por meio 

das modificações sobre a decisão de investimento local. 

 

O próximo capítulo trata das diferenças entre a proposição pós-keynesiana em 

oposição à ortodoxa e os canais de transmissão da política monetária, bem como 

a discussão sobre a introdução da política monetária brasileira após o Plano Real. 

Além disso, o capítulo seguinte explora a caracterização da estrutura produtiva da 

indústria de transformação de forma desagregada, explorando-se ainda a 

dimensão regional, de forma a auxiliar posteriormente na proposição da falta de 

coordenação entre as políticas econômicas e o panorama regional.  
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CAPÍTULO 3: INTRODUZINDO A MOEDA NA DISCUSSÃO 
SOBRE A CONDUÇÃO DA POLÍTICA ECONÔMICA 
BRASILEIRA: UMA ANÁLISE DO CICLO EXPANSIVO 
À SUA INFLEXÃO (2004 – 2015) 

No capítulo anterior, foram traçados os principais desdobramentos teóricos e 

comparações em termos da condução da política econômica (em especial, 

partindo do estudo dos impactos regionais monetários, que são mais recorrentes 

na literatura) para países diversos. O propósito do mesmo foi estabelecer 

elementos críticos para evidenciar que os efeitos regionais de uma política 

monetária restritiva se dissipam de forma heterogênea no espaço e torna-se 

inócua para acender qualquer tentativa de recuperação cíclica pós-choque, 

principalmente para países considerados periféricos. 

 

Este capítulo tem como objetivo avaliar as conexões entre política monetária e 

potenciais desdobramentos sobre o setor industrial. Para cumprir esse propósito, 

parte-se da discussão relativa aos mecanismos de transmissão da política 

monetária, bem como às diferenças na concepção ortodoxa e heterodoxa, de 

forma a se levantar possíveis desdobramentos regionais de políticas econômicas 

recentemente implementadas.  

 

Na sequência, será feita breve contextualização a respeito das políticas 

monetárias introduzidas no âmbito da globalização, acompanhada de rápida 

discussão a respeito da inserção dos países periféricos nesse contexto, 

concentrando-se no caso brasileiro. 

 

Além desses pontos, recorre-se à investigação a respeito da interferência dos 

mecanismos de transmissão e à capacidade de gerar ruptura em setores 

específicos sobre a economia brasileira. Nesse quadro, analisam-se possíveis 

interferências da política monetária brasileira sobre a estrutura de produção 

nacional, capazes de reforçar assimetrias regionais e promover a estrutura de 

produção com elevado grau de dependência dos recursos naturais. Portanto, 
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levantam-se dados das regiões brasileiras para que se possa caracterizá-las e 

entender potenciais efeitos sobre setores e regiões, analisando-se variáveis de 

emprego, produção física e valor de transformação industrial. 

3.1 Os principais mecanismos de transmissão da política monetária 

Os mecanismos de transmissão pelos quais tornam evidentes os impactos da 

política monetária se justificam pela capacidade de interferência da moeda sobre 

o lado real da economia. Dessa forma, os bancos têm a capacidade de 

criar moeda endogenamente em um contexto no qual a preferência pela liquidez 

se determina pelo nível de incerteza. E as assimetrias em termos de recursos 

disponíveis impossibilitam a perfeita mobilidade de capitais entre regiões em uma 

dinâmica do tipo centro-periferia (DAVIDSON, 1992).  

 

Quando se retorna à proposição de Bernanke e Gertler (1995), a análise a 

respeito da transmissão de efeitos da política monetária sobre a economia 

pressupõe que os impactos provenientes de alterações na taxa de juros atingem 

de forma diferenciada o sistema produtivo (empresas e indústrias). E também 

alteram o próprio sistema bancário em termos de captação de recursos e fluxo 

monetário disponível por parte do sistema financeiro ofertado a diversos outros 

agentes. Ainda, apresentam a capacidade de influenciar a dinâmica de 

crescimento de diferentes regiões com estrutura produtiva e bancária 

diferenciada, como também propôs Taylor (1995).  

 

Os canais de transmissão, conforme Mishkin (1995), podem ser pensados 

considerando-se as seguintes dimensões: 

 

1) Canal da taxa de juros: em que a política monetária contracionista por meio 

da expansão da taxa real de juros acarreta a elevação do custo do capital e 

contrai os gastos com investimentos que resultam na queda da demanda 

agregada e do produto. 
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2) Canal da taxa de câmbio: a política monetária contracionista por meio da 

elevação da taxa de juros aprecia a moeda doméstica e resulta em bens 

domésticos mais caros, queda das exportações e do produto agregado.   

3) Canal de crédito: o mercado financeiro apresenta problemas provenientes 

da informação assimétrica. Nesse caso, Mishkin (1995) afirma que uma 

política monetária contracionista acarreta a redução de depósitos e 

empréstimos bancários, bem como do nível de investimentos e produto.   

 

A partir desses três canais, a política monetária pode ser entendida como um 

meio pelo qual se atinge o crescimento sustentável e baixa taxa de inflação na 

economia. Porém, para que se possa compreender o timing e efeito de tais 

políticas, há que se entender os mecanismos de transmissão em torno do meio 

pelo qual a política monetária afeta a economia (MISHKIN, 1996).  

 

Canais como o do crédito induzem a pensar que o mecanismo de transmissão da 

política monetária pressupõe a ocorrência de informação assimétrica nos 

mercados financeiros. Tal fator se estabelece à medida que esse canal se 

transmite por meio de dois subcanais, bank-lending channel e balance sheet 

channel. Este segundo, com a capacidade de se expandir à medida que crescem 

os problemas de informação assimétrica no mercado de crédito.  

 

Além desses fatores, Mishkin (1996) reforçou a capacidade de o canal de crédito 

alterar as decisões de emprego das firmas e a decisão de gastos, pois, por 

exemplo, as pequenas firmas são mais sujeitas a restrições de crédito do que 

grandes firmas diante de políticas monetárias restritivas. Somado a esses 

aspectos, a informação assimétrica e as imperfeições no mercado de crédito 

tornam evidentes a importância das diferenças de estrutura do sistema financeiro 

e das instituições financeiras. 

 

Como o Banco Central usa as taxas de juros de curto-prazo como uma taxa 

interbancária de instrumento da política monetária, há o problema dos bancos 

centrais e públicos se concentrarem muito na taxa de juros nominal de curto prazo 

como instrumento de política monetária. 
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A visão que utiliza a taxa de juros nominais como instrumento da política 

monetária é problemática à medida que os movimentos nas taxas de juros 

nominais não necessariamente correspondem a movimentos na taxa de juros 

real. Ou seja, é a taxa de juros real e não a taxa de juros nominal que se torna o 

elemento fundamental como canal de transmissão da política monetária 

(MISHKIN, 1996). 

 

Na análise desenvolvida por Mishkin (1996), a taxa de câmbio apresenta a 

capacidade de alterar a taxa de inflação de forma direta ou indireta. E tais efeitos 

diretos se dão por mudanças nos preços de bens e serviços transacionáveis com 

o resto do mundo (tradeables). Já o efeito indireto se dá por meio da utilização de 

insumos importados na produção doméstica de bens e serviços, que não entram 

diretamente nos índices de preços. Define-se nesse quadro um efeito a partir da 

taxa de câmbio que será dependente do grau de abertura comercial da economia 

e regiões em análise. 

 

Quando se recorre à análise de efeitos da política monetária sobre regiões e/ou 

setores da economia, há que se destacar que os canais de transmissão da 

política monetária poderão se dar por meio do canal da taxa de juros, além do 

canal do crédito e taxa de câmbio (CARLINO; DEFINA, 1999). No primeiro caso, o 

canal da taxa de juros representa o meio tradicional de se avaliar efeitos de 

política monetária por estar presente na análise da economia desde a Teoria 

Geral (KEYNES, 1985). 

 

A sensibilidade em relação às taxas de juros decorre da elasticidade do nível da 

atividade econômica diante das alterações nos juros. A redução dos juros viabiliza 

a execução de projetos e investimentos dos agentes envolvidos na economia, 

além do acesso a bens de consumo que se correlaciona de forma inversa às 

taxas de juros. O incremento em termos de investimento e o maior dispêndio 

destinado a consumo promovem alteração da renda e novamente se desdobra 

em consumo, de forma a promover o efeito multiplicador sobre a renda elástico às 

taxas de juros vigentes. Além disso, altera a produção dependente da 

incorporação ou a taxa de juros vigente no mercado. 

 



 72 

Há a necessidade de se estudar questões alternativas como forma de avaliar o 

efeito de propagação da política monetária, em virtude da dificuldade de se 

investigar a incidência de taxas de juros sobre o custo do capital. E, embora não 

se possa também estudar as taxas de juros como independentes do canal de 

credito, é possível que se recorra à proposição de que o canal de crédito é 

responsável por ampliar a propagação do canal da taxa de juros, como referem 

Bernanke e Gertler (1995) e Vasconcelos e Fonseca (2002). Salienta-se que o 

canal do crédito possui limitações em função da assimetria de informação, 

seleção adversa e restrição de volume negociado. 

 

Há que se ressaltar aspectos capazes de alterar os efeitos da política monetária e 

a necessidade de que se compreendam potenciais desdobramentos sobre 

regiões e setores. Destaca-se que a estrutura industrial, a composição setorial, o 

nível de centralidade, entre outras variáveis, como intensidade tecnológica 

apropriada em determinado tipo de bem produzido, são capazes de alterar a 

magnitude e timing dos efeitos da política macroeconômica, especialmente a 

monetária, sobre setores e regiões. 

 

A próxima seção parte da discussão sobre a política monetária na visão pós-

keynesiana a fim de estruturar a análise em torno das políticas monetárias que 

têm sido implementadas na economia brasileira e que serão brevemente 

comparadas com as políticas implementadas em demais economias periféricas. E 

também a discussão de outros aspectos que devem ser considerados ao se 

analisar os efeitos de política monetária em nível setorial e regional. 

3.1.1 A condução da política monetária na proposição Pós-Keynesiana  

A teoria ortodoxa caracteriza-se pela visão de falta de credibilidade na política 

monetária. Nesse caso, a política monetária é marcada, em grande parte, pela 

dependência dos agentes privados em termos da formação de suas próprias 

expectativas mediante as sinalizações da política monetária (SICSÚ, 2001). 

 



 73 

A teoria pós-keynesiana rejeita a correlação ortodoxa entre credibilidade e 

inflexibilidade da política monetária, porém pode ser aceita a ideia de que existe 

uma relação real entre credibilidade da política monetária e sua funcionalidade. 

Além disso, a teoria pós-keynesiana destaca a necessidade de coordenação de 

políticas, de forma que nenhum instrumento de política econômica deve estar 

subordinado a outro (SICSÚ, 2001). 

 

Nesse aspecto, o uso de administração monetária subordinada aos instrumentos 

de política fiscal pode conduzir a uma política monetária incapaz de funcionar de 

forma adequada. Esse tipo de subordinação torna a expectativa de inflação 

extremamente sensível, uma vez que o mercado financeiro, os empresários e 

trabalhadores haviam apreendido que as políticas que reduzem o desemprego 

são financiadas pelos mecanismos que causam inflação. E esses sinais de 

inflação são capazes de conduzir a um aumento a respeito da incerteza futura. 

 

Na concepção pós-keynesiana, a coordenação é necessariamente uma forma de 

prevenir que a política monetária se torne subordinada a outros instrumentos. 

Dessa forma, os objetivos de política monetária precisam ser coordenados e não 

subordinados a outras políticas. Verifica-se a necessidade de criação de acordos 

institucionais com a finalidade de criar um ambiente favorável para a criação de 

políticas que são ao mesmo tempo flexíveis e que tenham credibilidade. 

 

A implementação de política monetária subordinada à política fiscal pode gerar 

desconfiança entre os empresários. Há a necessidade de que esteja clara para os 

empresários e banqueiros a inexistência de ameaça sobre a estabilidade do preço 

proveniente de uma política monetária que esteja em execução. 

 

A concepção keynesiana de não neutralidade da moeda e da política 

monetária, quando realizada por meio da fixação das taxas de juros, tem a 

capacidade de alterar não apenas a demanda por bens e serviços, mas também 

as decisões de produção e investimento, à medida que altera o estado das 

expectativas. Esse cenário se define por meio da capacidade da política 

monetária em afetar o curso dos eventos com impactos duradouros sobre a 

acumulação de capital (CARVALHO, 2005).  
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À medida que o Banco Central se concentra em perseguir metas nominais, entre 

as quais a inflacionária, há necessariamente o impacto da política monetária 

sobre variáveis reais como produto e investimento. Assim, questões como a 

fixação da taxa de juros são necessariamente de cunho político sempre que afeta 

preços, produto e investimento. E no caso de economias abertas, como a 

brasileira, essa relação se agrava quando a política monetária afeta a política 

cambial, considerando-se que as taxas de juros exercem influência sobre a 

determinação da taxa de câmbio (CARVALHO, 2005). 

 

Além dessas questões, a análise em termos dos efeitos de política monetária 

deve ser capaz de considerar dois circuitos monetários que decorrem da teoria 

keynesiana: circulação financeira e circulação industrial. Para que se possa 

compreender os efeitos da política monetária sobre a circulação industrial, há que 

se entender qual proporção dos empréstimos afetados se destina à circulação 

financeira em vez da circulação industrial. 

 

Nesse quadro, o impacto da política monetária depende da forma como o sistema 

bancário repassa para o resto da economia as variações de reservas operadas 

pela autoridade monetária em suas operações de mercado aberto. Ressaltam-se 

as consequências da eventual destinação de recursos pelo sistema bancário à 

circulação financeira.  

 

A variação do nível de liquidez na circulação financeira não tem 
nenhum efeito óbvio sobre a inflação, dado que este circuito não 
está ligado à realização de transações com bens e serviços. O 
impacto da política monetária aqui se dá sobre o preço dos ativos 
financeiros e sobre as taxas de juros e sobre os investimentos em 
ativos reais. Apenas parte da variação de reservas induzida pelo 
Banco Central afeta a circulação industrial (CARVALHO, 2005, p. 
331).  

  

As taxas de juros de curto prazo assumem, portanto, o principal instrumento de 

contenção de crises cambiais causadas por fuga de capitais.   
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As elevadíssimas taxas de juros de curto prazo deveriam 
contribuir para reduzir a eficácia da política monetária, já que, por 
um lado, a circulação financeira absorveria de modo permanente 
elevada proporção das variações de reservas criadas no processo 
de política monetária. Os vazamentos da circulação financeira 
para a circulação industrial seriam relativamente reduzidos [...] os 
estímulos à política monetária não se transmitiriam aos segmentos 
mais longos, onde pudessem influenciar as escolhas de 
investimento real, pela inexistência daqueles segmentos 
(CARVALHO, 2005, p. 332).  
 

De um lado, a estabilização de preços perseguida em políticas econômicas, caso 

efetivamente reduza os temores de um âmbito de hiperinflação, aumenta também 

a incerteza em relação ao futuro em um contexto capaz de promover a 

vulnerabilidade externa e desequilíbrios fiscais. Tais peculiaridades reforçam 

distorções à medida que canais de política monetária, como o de crédito, tornam-

se falhos. Tais falhas se explicam pela expansão no nível de rentabilidade do 

sistema bancário que teria feito com que se escolhessem os termos com os quais 

oferece crédito a tomadores privados.  

 

O quadro conjuntural tem ainda a capacidade de reduzir ainda mais a eficácia da 

política monetária, uma vez que o choque de custos é o principal e mais 

persistente gerador de pressões inflacionaria.     

 

Usar política monetária nesses casos implica contração 
econômica porque é esta última que, em tese, força os 
vendedores a recuar nos aumentos desejados de preços. Mas, 
com o aumento de custos, o vendedor não apenas resiste mais à 
pressão de demanda, como também, caso derrotado, tende a 
reduzir sua escala de produção, pelo menor incentivo a produzir. 
Mais genericamente, na perspectiva da economia de Keynes, não 
é surpreendente que tais problemas ocorram porque 
tradicionalmente a teoria monetária ignora a distinção entre 
circulação financeira e circulação industrial, sendo incapaz de 
explicar o impacto da política monetária sobre o mercado de 
ativos [...]. A política monetária é uma política a ser 
decidida juntamente com as outras políticas de governo. O Banco 
Central não é um poder à parte, nem é capaz de isolar sua área 
de influência das outras áreas da economia (CARVALHO, 2005, p. 
333).  
 

Uma das razões da falta de sucesso que pode ser decorrente da política 

monetária se explica pelo predomínio de conduções que se baseiam nas funções 

de expectativas de sucesso e falhas de políticas monetárias passadas. Os 
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especuladores financeiros e empreendedores relembram as consequências 

positivas e negativas de políticas passadas e usam essas experiências para 

formar expectativas em relação a políticas monetárias presentes.  

 

No pensamento pós-keynesiano o entendimento por parte da sociedade em 

relação à condução da política monetária representa um importante aspecto à 

proporção que a transparência em termos das intenções do Banco Central ajuda 

a política monetária a atingir seus objetivos. 

 

Os mercados financeiros, as autoridades monetárias e os empreendedores são 

envolvidos em um movimento repetido de ação e reação. Esse movimento se 

constrói por meio da conexão entre ações da política monetária e expectativas em 

relação ao futuro de tais políticas. Os mercados financeiros e empreendedores 

analisam o comportamento das autoridades monetárias para tomar suas 

decisões. Isso posto, os erros das autoridades monetárias podem alterar o estado 

das expectativas relativas a novas políticas no futuro. 

 

Há que se incorporar nessa análise como esse efeito de política monetária incorre 

em desdobramentos alternados no nível regional, considerando-se diferenças em 

termos estruturais e econômicos que alteram o estado de expectativa dos 

agentes. E, portanto, resultam em diferentes níveis de preferência pela liquidez a 

partir de diferentes níveis de desenvolvimento do sistema bancário. 

 

3.1.2 Efeitos de política monetária regional sob a perspectiva pós-
Keynesiana 

As investigações a respeito dos efeitos da política monetária sobre a atividade 

econômica assumem duas dimensões: a dimensão estrutural, por meio da qual se 

trata dos efeitos exógenos das mudanças monetárias sobre diferentes variáveis 

macroeconômicas, e a dimensão comportamental, que se relaciona ao efeito pelo 

qual as mudanças monetárias alteram o comportamento dos agentes. 
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Os fatores estruturais têm o objetivo de analisar a sensibilidade de setores aos 

ciclos de negócios, bem como a elasticidade do investimento. Nesse caso, Amado 

(1997) descreve que a análise em torno do impacto regional da política monetária 

deve considerar um conjunto amplo de variáveis. Entre essas variáveis, estão: 

investimento em capital fixo e construção e suas respectivas mudanças à taxa de 

investimento; respostas das importações e exportações à taxa de câmbio; 

diferenças regionais no grau de abertura do comércio; propensão marginal a 

importar e exportar; especialização da importação e composição da importação; a 

estrutura dos negócios (tamanho da firma); e o grau de segmentação do mercado 

financeiro regional (grau de competição).  

 

Na interpretação de Dow e Rodriguez-Fuentes (1998), a condução da política 

monetária depende do estágio de desenvolvimento bancário. Quanto maior o grau 

de desenvolvimento desse estágio, maior será a restrição em termos da 

capacidade de os bancos centrais exercerem o controle sobre a base monetária. 

Essa restrição é explicada pela incapacidade dos bancos centrais determinarem o 

volume de reservas, crédito e depósitos. 

 

Ao se considerar que a política monetária depende da credibilidade e reputação 

dos elaboradores de política econômica, a busca por uma política monetária crível 

deve ser capaz de dar sinais claros ao mercado financeiro e empreendedores de 

forma a estimulá-los a agir nas direções desejadas pelas autoridades monetárias. 

 

O referencial ortodoxo explica as diferenças em termos dos efeitos da política 

monetária a partir das assimetrias em relação à estrutura regional. Já a teoria 

pós-keynesiana concentra-se na forma como os canais em torno da moeda e da 

política monetária apresentam efeito real na economia de forma geral, bem como 

efeitos regionais particulares. 

 

As diferenças regionais em termos dos impactos diferenciados da política 

monetária são explicadas pelo papel dos bancos em algumas regiões, capaz de 

alterar os mecanismos de transmissão da política monetária em função das 

alterações sobre a alocação de crédito. Esse processo presume a ocorrência de 

algum grau de segmentação dos mercados financeiros em função das falhas de 
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mercado e da informação assimétrica (RODRIGUEZ-FUENTES; LÓPEZ; DOW, 

2003). 

 

O arcabouço pós-keynesiano, com a proposição de moeda endógena, permite 

que se compreendam os efeitos da política monetária sobre a preferência pela 

liquidez dos bancos e emprestadores, por viabilizar a compreensão em torno do 

efeito comportamental. 

 

A teoria monetária pós-keynesiana, ao propor a oferta monetária endógena, não 

significa que as regiões apresentem uma relação horizontal com a oferta de 

moeda. Mas que a oferta de moeda no nível nacional e regional representa a 

capacidade de criação de crédito dos bancos como resposta à demanda sujeita à 

influência indireta do Banco Central. A flutuação no crédito negociado depende, 

então, da preferência pela liquidez associada às intervenções por parte do Banco 

Central (RODRIGUEZ-FUENTES; LÓPEZ; DOW, 2003). 

 

Além desses aspectos, a estrutura financeira acentua os efeitos da política 

monetária a partir da relação das firmas e bancos com o sistema financeiro, bem 

como da dependência do estágio de desenvolvimento bancário. Nesse caso, o 

comportamento da estrutura financeira pode se alterar ao longo do tempo com 

mudanças nas condições econômicas e no espaço em sintonia com as 

características de uma economia particular. Ou seja, há uma condição de 

interdependência entre estrutura financeira e econômica. 

 

A inter-relação entre comportamento real e financeiro bem como entre a estrutura 

econômica e financeira pode condicionar a adoção de políticas monetárias 

voltadas para diferentes enfoques setoriais, considerando-se questões como a 

preferência pela liquidez e o estágio de desenvolvimento bancário. Isso se verifica 

em um contexto no qual as regiões periféricas tendem a apresentar elevada 

preferência pela liquidez em regiões centrais, em função do nível elevado de 

vulnerabilidade e instabilidade local. 

 

Para que se possam compreender os efeitos de política monetária, faz-se 

necessária a compreensão de duas variáveis, a saber: estágio de 
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desenvolvimento bancário e preferência pela liquidez. Ou seja, a política 

monetária não pode ser avaliada de forma restrita aos choques assimétricos, mas 

principalmente pela influência da política monetária sobre o comportamento 

financeiro. 

 

A análise dos efeitos de política monetária deve ser capaz de avaliar a estrutura 

econômica, estrutura financeira, comportamento financeiro e a interdependência 

de tais fatores. Tal análise encontra-se mais clara quando o foco analítico se 

concentra sobre o processo de instabilidade em regiões periféricas frente às 

centrais (RODRIGUEZ-FUENTES; LÓPEZ; DOW, 2003). Em contraposição, a 

análise em torno dos efeitos comportamentais deve ser capaz de considerar: a 

habilidade dos bancos em expandir crédito, o desenvolvimento bancário e 

preferência pela liquidez, a regulação financeira dos bancos centrais e influências 

da política monetária (oferta regional de fundos), acrescido da demanda regional 

por fundos, a preferência pela liquidez dos investidores e o tamanho das firmas 

(DOW; RODRIGUEZ-FUENTES, 2006). 

 

A análise comportamental é, segundo Rodriguez-Fuentes (2006), não só capaz 

de refletir a estrutura econômica, mas também de influenciar sua evolução. Nesse 

caso, há a necessidade de interdependência dos fatores comportamentais e 

estruturais. Porém, tais aspectos refletem-se em políticas monetárias não 

tradicionais, cuja proposição se estrutura na capacidade da moeda apresentar 

efeitos de longo prazo sobre a economia.  

 

Na análise pós-keynesiana, a transmissão da política monetária se apresenta 

como resultado da decisão dos agentes (financeiro e não financeiro), em 

demandar uma quantidade mais elevada ou menor de recursos. Os lados reais e 

monetários da economia não se dissociam. E não há o controle total da oferta e 

demanda por moeda por parte da autoridade monetária. Logo, os efeitos da 

política monetária se associam a outros fatores, como o papel da moeda e a 

forma como esta se articula com os níveis de desenvolvimento bancário e 

institucional. Tais fatores são capazes de determinar o estado de expectativa dos 

agentes (RODRIGUEZ-FUENTES, 2006). 
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Regiões centrais, portanto, caracterizadas por menos preferência pela liquidez e 

alto nível de desenvolvimento bancário, são responsáveis por suavizar os efeitos 

dos choques monetários. Porém, tais efeitos são aprofundados nas regiões 

periféricas, o que perpetua um padrão regional desigual. 

 

Logo, as políticas econômicas, e especificamente os mecanismos de transmissão 

da política monetária, se propagam de forma mais rápida e menos profunda sobre 

regiões centrais em função das melhores condições de estrutura, bem como alto 

nível de desenvolvimento financeiro (SILVA, 2011). 

 

O aspecto da centralidade representa um componente fundamental para se 

compreender os desdobramentos de política econômica, à medida que o 

fortalecimento econômico de determinadas regiões as torna menos vulneráveis. 

Logo, regiões consideradas centrais apresentam ganhos que se explicam pela 

sua própria condição central, além de efeitos provenientes das regiões contíguas 

e de transbordamento. 

 

As regiões periféricas absorvem também efeitos de transbordamento positivo e 

que são provenientes das regiões centrais, porém tais efeitos tendem a ser 

menores, uma vez que tais regiões absorvem com alto grau os impactos de 

política econômica, principalmente políticas restritivas. Dessa forma, a 

centralidade contribui para atenuar os impactos da política monetária, além de 

reduzir ou ampliar a preferência pela liquidez dos agentes e, ainda, ampliar as 

diferenças regionais contribuindo para a perpetuação da dinâmica centro-periferia 

(SILVA, 2011). 

 

Essa análise segmentada entre aspectos comportamentais e estruturais 

representa uma alternativa para que se possa tratar da exposição desigual dos 

setores industriais, diante de diferentes níveis de competitividade e de 

encadeamento intersetorial. Além de dar sustentação quando se segmenta a 

análise na dimensão centro-periferia, considera-se que esse cenário se agrava 

perante a globalização e reforça assimetrias em termos da absorção setorial dos 

choques de política monetária, à medida que se considera a composição setorial 

diferente entre regiões. Faz-se necessário, portanto, entender o comportamento 
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das políticas implementadas considerando-se a globalização e como as políticas 

monetárias se inserem nesse âmbito. 

3.2 Uma breve análise sobre a condução da política econômica 
brasileira nos últimos vinte anos.  

Conforme já evidenciado no capítulo anterior, a política econômica após o Plano 

Real foi marcada pela supremacia da política monetária, em razão da 

manutenção da estabilização da moeda. Após 1999, com o colapso do regime 

cambial adotado em 1995, passou-se a utilizar na economia brasileira uma 

política monetária com papel mais ativo a partir da utilização de um regime de 

metas inflacionárias. Essa política é sustentada na premissa de neutralidade da 

moeda, em que o Banco Central assume responsabilidade sobre o valor da 

moeda. 

 

A política monetária passou, então, a ser tratada como única e isolada, em razão 

da submissão de políticas fiscais a objetivos impostos por meio do fundo 

monetário internacional. A política monetária induz a mudanças técnicas no 

caminho das operações dos bancos centrais à medida que altera a estrutura 

financeira das economias. Quando se analisa o caso brasileiro, por exemplo, fica 

evidente a necessidade de se substituir a âncora da taxa de câmbio de maneira a 

manter o controle além das expectativas inflacionárias (KREGEL, 2004). 

 

O Plano Real não foi o primeiro a ter sucesso em termos de políticas 

implementadas após 1994, uma vez que a abertura do mercado internacional de 

capitais e as baixas taxas de juros dos investidores internacionais nos mercados 

periféricos colocaram a incidência de maior volume financeiro sobre o fluxo de 

capitais de países com taxas de juros elevadas (KREGEL, 2004).  

 

O Plano Real foi eficiente em termos da estabilização de preços de curto prazo. O 

problema não estava na âncora da taxa de câmbio, mas em encontrar a política 

monetária que pudesse perseguir a estabilidade da taxa de câmbio e as 

expectativas de preços acompanhada do crescimento do salário per capita. 
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Ferrari-Filho e Paula (2006) destacam que os regimes de câmbio-fixo, embora 

eliminem o risco cambial e a incerteza, oferecem riscos aos países periféricos. 

Porém, a adoção de um regime de câmbio totalmente flutuante pode não ser a 

solução mais adequada, em detrimento dos efeitos causados pela oscilação da 

taxa de câmbio proveniente da instabilidade dos mercados financeiros.  

 

A fim de se manter baixo grau de volatilidade da taxa de câmbio e mantê-lo com 

elevado grau de competitividade, é interessante a adoção de regimes de câmbio 

intermediários. Isso porque a conciliação entre perfeita mobilidade de capitais 

com a adoção da taxa de câmbio fixa e uma política monetária independente não 

se mostra viável.  

 

Além disso, a inexistência de um profundo e consolidado mercado de capitais no 

Brasil leva à necessidade de se discutir como o Banco Central pode intermediar 

seus objetivos de forma a influenciar o impacto sobre as expectativas de preços. 

Paralelamente a esse aspecto, observa-se a necessidade de orientação da 

política monetária que avalie a possibilidade de controle de capitais, 

considerando-se que a condução e o grau de autonomia das políticas monetárias 

orientam a política cambial e se reflete sobre a dependência da liberalização da 

conta capital.  

 

Da mesma maneira, a adoção de um regime cambial administrado faz-se possível 

para o controle de capitais por meio de três regras que seriam definidas segundo 

Ferrari-Filho e Paula (2006): 

 

a) controle direto ou administrado, por meio da restrição de fluxos 
de capitais por, conforme suas origens, maturidades e 
destinações;  
b) controle diretos ou baseados nos preços, que são 
estabelecidos por meio da cobrança de impostos sobre o fluxo de 
capitais entre países e/ou pela imposição de depósitos 
compulsórios incidentes sobre os fluxos de capitais ingressante; e  
c) regulações financeiras, isto é, imposição de limites sobre 
posições cambiais de residentes. A regulamentação sobre o fluxo 
de capitais pode ser usada para os seguintes propósitos:  
a) manter a estabilidade da taxa de câmbio, reduzindo as 
pressões sobre esta, em particular arrefecendo os efeitos de 
entradas de capitais externos sobre a apreciação do câmbio;  
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b) permitir a implementação de políticas monetárias mais 
autônomas, uma vez que pode restringir as oportunidades de 
arbitragem entre taxas domésticas e externas de juros; e  
c) preservar a estabilidade monetária e financeira em face de 
fluxos persistentes de capital, inclusive para deter saídas de 
capitais em contexto de crise do balanço de pagamentos 
(FERRARI-FILHO; DE PAULA, 2006, p. 8). 
 

A política monetária brasileira caracterizou-se por diferentes fases, entre as quais:  

 

a) minidesvalorizações da taxa de câmbio a fim de promover a 
paridade do poder de compra da moeda em um cenário de alta 
inflação que predominou até o início do Plano Real em 1994; b) 
um sistema de bandas cambiais dentro do qual o Banco Central 
do Brasil (BCB) determinava a taxa de câmbio a partir de uma 
minibanda informal [...], c) a partir de janeiro de 1999, o Brasil 
passou a adotar um regime de câmbio flutuante que veio 
acompanhado logo a seguir por um sistema de metas de inflação. 
Este último aspecto, baseado em elevadas taxas de juros, 
expandiu a relação dívida pública/ PIB, que se acelerou 
fortemente a partir de 1998, tendo chegado a 50% do PIB entre 
2001 e 2004 (FERRARI-FILHO; DE PAULA, 2006, p. 13). 

 

Além da instabilidade cambial, a política monetária brasileira é caracterizada por 

elevada taxa de juros interna, em função da forte correlação entre o mercado de 

dívida pública e o mercado monetário. A taxa básica de juros, SELIC, tem a 

função de regular a taxa de empréstimo do mercado interbancário, além de 

representar a taxa pela qual o tesouro rola parte da dívida. Ou seja, a taxa de 

juros requerida pelo mercado para rolamento da dívida pública é naturalmente 

alta, portanto, capaz de incentivar os investidores a comprar títulos como forma 

de financiar a dívida pública (OREIRO; PAULA, 2011). 

 

Barbosa (2015) comenta que a política monetária brasileira apresenta 

obstruções12 que se tornam responsáveis pela volatilidade e elevação no nível de 

taxa de juros. A política monetária perde eficiência à medida que alta taxa de 

                                            

12 Entre as obstruções, Barbosa (2015) destaca: a) segmentação do mercado de crédito; b) 
baixa penetração do crédito livre no processo de determinação da renda; c) participação das 
LFTs na composição da dívida pública federal; d) truncada estrutura a termo da taxa de juros; e) 
participação de preços administrados no índice oficial de inflação.  
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juros passa a ser exigida como forma de se manter o nível de preços localmente 

com o produto, operando abaixo do nível potencial.   

 

Em termos da execução da política monetária brasileira, o desafio em termos da 

taxa de câmbio reside na necessidade de tornar o regime de metas de inflação 

menos dependente da “apreciação recorrente do real”, por prejudicar a 

diversificação produtiva e o desenvolvimento da economia (BARBOSA, 2015).  

 

A tendência de longo prazo da taxa de câmbio depende mais das condições 

financeiras internacionais do que da atuação do Banco Central ou do mercado 

financeiro. No curto prazo, porém, as autoridades econômicas podem acelerar ou 

adiar ajustes da taxa de câmbio real em função de intervenções quantitativas e 

regulatórias no mercado de câmbio. 

 

Mesmo depois da adoção da taxa do câmbio flutuante, em 1999, a 
política monetária brasileira ainda depende excessivamente da 
variação da taxa de câmbio para o cumprimento das metas de 
inflação [...] o desafio cambial de 2015 – 2018 é tornar o controle 
de inflação menos dependente da taxa de câmbio de modo a 
evitar a apreciação excessiva do real (BARBOSA, 2015, p. 407 e 
409). 
 

Em termos da execução da política monetária, ao definir o piso e o teto da meta 

de inflação, o governo estabelece limites de maneira informal para a flutuação da 

taxa de câmbio, bem como sobre a flutuação do saldo em conta corrente. 

 

De forma geral, de acordo com Ferrari-Filho e Paula (2015), as políticas 

implementadas principalmente durante a crise financeira global e a grande 

recessão não são consideradas como genuínas políticas keynesianas, 

especificamente durante o segundo governo de Lula (2011-2014) e o primeiro 

governo de Dilma (2011-2014). Algumas mudanças estruturais em termos das 

políticas introduzidas foram alteradas de forma a responder a crise financeira 

global. No governo Lula, estabeleceu-se o estímulo aos bancos públicos a 

expandir crédito de forma a compensar a desaceleração da oferta de crédito dos 

bancos privados. Além disso, o Ministério da Fazenda programou um conjunto de 

medidas para estimular a demanda agregada (FERRARI-FILHO; PAULA, 2015). 
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No que se refere à política monetária, o Banco Central alterou e reduziu a taxa de 

juros apenas no início de 2009. Nesse período a taxa saiu de 13,75% em janeiro 

para 8,75% em setembro de 2009. Paralelamente a esse quadro, os bancos 

públicos foram instruídos a irrigar a economia em um panorama no qual os 

bancos privados tanto nacionais quanto internacionais optaram por não expandir 

as facilidades de crédito para consumidores e corporações, conforme dados do 

Banco Central do Brasil (2015). 

 

Após a contração da economia em 2009, ocorreu em 2010 seu crescimento em 

7,6% em comparação com o ano anterior, quadro que foi viabilizado por meio da 

adoção de política contracíclica. Nesse quadro, a economia brasileira recuperou o 

fluxo de capital e contornou os problemas associados ao processo de 

prosperidade econômica, incluindo a tendência à apreciação do real em um 

contexto de fluxo de capitais. 

 

A tendência à apreciação do real afetou a indústria e a balança comercial em 

2010, em razão da predisposição do Banco Central a submeter a política fiscal à 

política monetária. Já entre 2010 e 2011, o primeiro ano do governo de Dilma 

Rousseff, o governo passou a ter o dilema de estimular o crescimento econômico 

em um cenário de aceleração inflacionária. Porém, a falta de perspectivas sobre a 

economia brasileira se desenhou em um âmbito proveniente da condição de 

volatilidade dos mercados financeiros agravado pela crise da Zona do Euro. Além 

da apreciação do Real, registram-se falta de força da indústria manufatureira, 

deficiências em termos de infraestrutura e baixa qualidade de serviços públicos e 

privados que elevaram a falta de perspectivas da economia brasileira (FERRARI-

FILHO; PAULA, 2015). 

 

Quando a economia brasileira passou a ser afetada pela crise da Zona do Euro, 

em 2012, o Banco Central do Brasil introduziu mudanças macroprudenciais. Entre 

elas se citam a expansão de 8 para 12% no requerimento das reservas e 

depósitos e o acréscimo no capital mínimo requerido para as transações 

financeiras de crédito pessoal, em que as operações de crédito passaram de 1,5 

para 3,0% nas operações de transações financeiras. 
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Definiu-se, assim, um cenário no qual os exportadores perderam mercado externo 

diante da falta de competitividade e baixa demanda externa. A postura do governo 

brasileiro na falta de perspectiva em relação à economia brasileira ficou 

dependente da espera de que as mudanças na política monetária (baixa taxa de 

juros e moeda mais desvalorizada) pudessem estimular a demanda e oferta de 

bens de maneira a robustecer o crescimento econômico. No entanto, os gastos 

públicos não foram compensados o bastante para que se evitasse a redução na 

demanda agregada. O governo brasileiro tentou, então, implementar políticas sem 

coordenação entre si.  

 

A política econômica brasileira orientou-se por meio de regimes monetários que 

não foram capazes de promover a estabilidade macroeconômica, pelo menos em 

uma perspectiva keynesiana13, ou seja, controle da inflação em um cenário de 

sustentabilidade do crescimento econômico e equilíbrio no balanço de 

pagamentos. 

 

Reforça-se, portanto, a necessidade de implementação de políticas coordenadas 

para que o governo atinja seus objetivos. A partir da análise do caso brasileiro, 

cabe afirmar que a política macroeconômica não tem sido capaz de induzir a uma 

recuperação substancial da economia. E de forma específica, ao que se refere à 

execução da política monetária, os canais de transmissão de tal política não se 

estabelecem de forma plena, principalmente ao se considerar o canal de crédito, 

conforme foi proposto por Paula, Modenesi e Pires (2015). 

 

Entre os efeitos provenientes da execução da política monetária, há que se 

destacar que a apreciação da taxa de câmbio desencadeou a perda de 

competitividade da indústria doméstica, principalmente de bens relacionados aos 
                                            

13 A estabilidade macroeconômica, na perspectiva keynesiana, seria baseada em uma política 
econômica que apresentasse coordenação de forma a garantir: a) políticas fiscais que buscassem 
expandir a demanda efetiva e reduzir as desigualdades sociais; b) tornar a política monetária mais 
flexível de forma a garantir os níveis de investimento e consumo; c) coordenar e regular o mercado 
financeiro e o mercado acionário externo de forma a estabilizar o fluxo de capitais e as taxas de 
câmbio (CARVALHO, 1997; FERRARI-FILHO; PAULA, 2009, apud FERRARI-FILHO; PAULA, 
2015). 
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setores de informática, máquinas e equipamentos elétricos, produtos 

farmacêuticos, têxteis, vestuário. A falta de competitividade da indústria brasileira 

era ainda agravada pela falta de coordenação e a existência de objetivos 

ambíguos na política macroeconômica, acirrada por fatores externos, entre os 

quais a queda nos preços da commodities que se estabeleceu principalmente no 

período 2011-2012 (PAULA; MODENESI; PIRES, 2015). 

 

O contexto de implementação de política econômica sobre a economia brasileira 

se estrutura na falta de coordenação entre objetivos e instrumentos, em um 

contexto no qual a política monetária brasileira afeta a demanda agregada e 

acumulação de capital. A moeda provoca impactos reais sobre a dinâmica 

econômica, definindo sua condição de não neutralidade, capaz, portanto, de 

buscar alternativas que apresentem eficácia para resolver causas da inflação e 

não apenas efeitos (VILAÇA, 2015). 

 

A política monetária deve ser capaz, portanto, de alcançar a estabilidade de 

preços e a estabilidade financeira, reduzindo bolhas especulativas. Segundo 

Ferrari-Filho e Paula (2015), a política monetária deve também conduzir a 

estabilidade das expectativas, à medida que um bom estado de expectativas 

conduz a políticas monetárias mais eficientes, considerando-se que a demanda 

por moeda por razões especulativas e precaucionárias tornam a política 

monetária ineficiente. E, ainda, o controle sobre a liquidez do sistema econômico, 

em função da capacidade de prevenir a quebra das instituições financeiras e o 

risco de contágio financeiro, acrescido da busca pela estabilidade da taxa de 

câmbio, conforme Keynes (1982:128 apud FERRARI-FILHO; PAULA, 2015). 

 

Nesse caso, as políticas devem buscar a implementação de uma reforma na 

política tributária com taxas progressivas, a continuidade em termos da expansão 

de programas sociais como o Bolsa Família e políticas de renda, a fim de 

equilibrar preços e salários; a implementação de programas de política industrial 

para coordenar esforços públicos e privados para assegurar um lugar para a 

economia brasileira no cenário internacional; a promoção de parcerias público-

privadas a fim de promover o aprimoramento da infraestrutura; e, ainda, 

investimentos em inovação, pesquisa, desenvolvimento e educação, essenciais 
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para os ganhos de produtividade, conforme propuseram Ferrari-Filho e Paula 

(2015). 

 

A política monetária estruturada no regime de metas de inflação pressupõe que 

esse instrumento é capaz de apresentar resultados efêmeros, pois consiste em 

um regulador da quantidade de moeda em circulação. Além desses aspectos, há 

que se ressaltar a existência de limitada autonomia em termos da condução da 

política monetária à medida que os elevados graus de dependência em relação às 

condições externas estimulam a incidência de políticas restritivas de forma a 

cumprir as metas de estabilização de preços.  

 

À proporção que as taxas de juros são alteradas, altera-se, também, o 

comportamento da taxa de câmbio com efeito sobre os preços e sobre a atividade 

econômica, considerando-se a alteração sobre as decisões de investimento. A 

alteração de preços, nível de atividade e investimento sustentam a proposição em 

torno da necessidade de que ocorra coordenação entre as políticas 

implementadas, entre as quais monetária e industrial. 

 

A política monetária terá maior eficiência quando ocorrer a coordenação dos 

instrumentos monetários entre si e com os instrumentos fiscais, a fim de promover 

a conexão entre os canais de transmissão de política econômica. Sicsú (2007) 

destacou que cada instrumento de política macroeconômica apresenta efeitos 

com timing e intensidade diferentes, mas ambos são capazes de afetar a 

demanda. Neste caso, as coordenações dos instrumentos de política 

macroeconômica seriam fundamentais para que se pudesse implementar uma 

política monetária bem-sucedida. O sucesso da implementação da política 

monetária está na dependência de que os policymakers emitam sinais nítidos aos 

agentes, uma vez que quanto maior a clareza em termos da sinalização das 

políticas implementadas, maior tende a ser a confiança dos agentes. A boa 

sinalização em torno da política macroeconômica altera variáveis e promove a 

capacidade de formação de expectativas, conforme propôs Siscú (2007). 

"A arte da política monetária pós-keynesiana, que visa ao 
aumento do produto ou, equivalentemente, à redução do 
desemprego, é transformar moeda-ativo em moeda meio-de-troca. 
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A arte é induzir a viagem de moeda da circulação financeira para 
a circulação industrial". (Sicsú, 2007, pág. 67).  

A coordenação das políticas econômicas estaria na capacidade da política 

monetária expandir o estoque monetário da circulação financeira através das 

operações de mercado aberto, de forma a reduzir a taxa de juros de ativos 

líquidos a fim de incentivar estratégias privadas de recomposição de portfólios. 

Nesse caso, a política monetária, diferentemente da política fiscal, não age de 

forma direta sobre o produto na circulação industrial, mas é capaz de induzir ao 

vazamento para essa circulação, ou seja, a política monetária que busca expandir 

investimento tem como objetivo direto estimular os agentes de acordo com as 

sinalizações provenientes do Banco Central, em que as políticas monetárias não 

dependem exclusivamente dos instrumentos que possui, mas das avaliações a 

respeito do "contexto futuro feito pelos agentes econômicos", conforme propôs 

Sicsú (2007). 

Os instrumentos de política monetária atingem os agregados monetários, a taxa 

de juros de forma simultânea e as mudanças nos valores de tais variáveis 

ocasionam modificações nas decisões privadas. Portanto, uma política monetária 

eficiente não cria contradições entre os instrumentos aos quais possui e, os 

instrumentos de outras políticas econômicas. Logo, persegue um objetivo e emite 

sinais a fim de estimular as decisões privadas, ou seja, uma política monetária 

eficiente seria capaz de "preparar um ambiente macroeconômico propício, isto é, 

que facilite e induza decisões privadas consistentes com o objetivo (...)" (Siscú, 

2007, pág,. 73). 

De forma complementar ao entendimento da política monetária aplicada à 

economia brasileira, há que se explorar questões referentes à estrutura de 

produção nacional e o padrão da indústria que se concentra no eixo centro-sul do 

país. O objetivo de se explorar tais aspectos decorre da necessidade de que se 

avaliem posteriormente as possíveis conexões entre a política monetária e seus 

potenciais desdobramentos sobre a estrutura de produção do Brasil. A 

investigação em torno da conexão entre a política monetária e a estrutura de 

produção se justifica porque as diferenças da estrutura produtiva e financeira 

agarravam as assimetrias em torno do impacto de política econômica sobre 

setores da atividade econômica. Essas assimetrias precisam ser consideradas, 
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inclusive, pela pouca coordenação entre política monetária e outras políticas 

macroeconômicas que impactam de forma diferenciada o nível de produção e 

competitividade de empresas e indústrias na economia. Esse impacto tende 

também a se diferenciar quando se considera, por exemplo, a dimensão centro-

periferia, capaz de ilustrar respostas diferentes de um mesmo setor industrial, 

quando analisado sobre regiões ou mais ou menos desenvolvidas.  

 

3.3 A estrutura produtiva brasileira frente ao cenário de estabilização 
monetária 

A análise referente à estrutura produtiva brasileira revela a existência de um 

processo de desequilíbrio regional em que os estados das regiões Sudeste e Sul 

apresentam historicamente resultados mais favoráveis, embora tais regiões 

tenham, também, elevado grau de heterogeneidade14. De forma geral, a indústria 

brasileira caracteriza-se tradicionalmente pela concentração de atividades fabris e 

do aproveitamento das economias de escala e de aglomeração.  

 

No que se refere às diferenças regionais em relação ao nível de desenvolvimento 

da indústria de transformação e extrativa mineral, o Índice de Desenvolvimento 

Industrial proposto por Saboia, Kubrusly e Barros (2008) revelou a continuidade 

da concentração industrial no eixo Sul-Sudeste. Além disso, os estados mais 

desenvolvidos do país foram os que tinham mais heterogeneidade entre suas 

microrregiões, o que leva à necessidade de se compreender os aspectos relativos 

ao interior da indústria em um quadro de concentração e qualidade superior no 

eixo Sul-Sudeste (SABOIA; KUBRUSLY; BARROS, 2008). 

 

                                            

14 Quando se analisa questões relacionadas à configuração produtiva da indústria brasileira, Diniz 
(1993) argumentou a respeito da ocorrência de um processo de desconcentração espraiada a 
partir de uma condição da indústria que embora tenha se desconcentrado da região de São 
Paulo, manteve-se concentrada em torno do polígono industrial brasileiro. Na definição de Diniz 
(1993), ocorreu um processo de desconcentração concentrada.   
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Uma alternativa a fim de reverter esse padrão de concentração no eixo Centro-Sul 

brasileiro está na busca a médio e longo prazo de um programa 

desenvolvimentista por meio de mudanças estruturais ao longo dos diferentes 

setores da economia, de forma a se incorporar segmentos com mais valor 

agregado. Há, assim, a necessidade de a indústria incorporar o uso da 

microeletrônica no processo produtivo para arrefecer a heterogeneidade intra e 

intersetores, que requer a qualificação da mão de obra, além da flexibilização dos 

processos de produção a fim de manter a empregabilidade (INSTITUTO DE 

PESQUISA ECONÔMICA APLICADA - IPEA, 2010). 

 

Além desses aspectos, verifica-se a necessidade de elevar a eficiência em termos 

da produção de bens de capital nacionais de forma que seja compatível e possa 

satisfazer a expansão da microeletrônica. E, ainda, a incorporação de políticas 

industriais para que os investimentos sejam disseminados para todos os setores 

industriais. Acresce-se a isso o estímulo à busca da inovação, considerada até 

então restrita a uma "elite empresarial" (IPEA, 2010). 

 

Em termos setoriais, a análise comparativa realizada pelo IPEA (2010) tornou 

evidente que os setores ligados à indústria química, agroindústria e 

automobilística (com elos de cadeia produtiva com a indústria siderúrgica) 

apresentam alto grau de competição15. Em contrapartida, os bens de capital são 

caracterizados pela escassez de competitividade e modernização, exceto quando 

destinados à agricultura. A solução pode ser obtida por meio do "adensamento da 

estrutura industrial" a partir de um primeiro passo que deve se basear no 

fortalecimento do mercado interno. 

 

A estrutura da indústria de transformação da economia brasileira tende a 

concentrar-se nas regiões Sul e Sudeste, embora tenha ocorrido um processo de 

                                            

15 O relatório a respeito do desenvolvimento do sistema produtivo brasileiro investigado ao 
longo de 46 anos e desenvolvido pelo IPEA (2010) destacou assimetrias ainda referentes ao 
grau de competição setorial, uma vez que alguns setores passaram a reforçar elevado grau 
de concentração de mercado, a exemplo da indústria química diante da necessidade de 
aprimorar a química pesada, em função do crescimento do setor petroquímico. De forma 
oposta, a agroindústria se destacou como um dos setores mais competitivos em função das 
políticas estatais da década de 70 a partir de crédito e estímulo a inovação.  
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clusterização em outras regiões. Setores como a fabricação de máquina e 

equipamentos, fabricação de veículos automotores, metalurgia básica e 

fabricação de produtos de metal representam importantes setores de 

clusterização, porém restritos ao polígono industrial brasileiro. No caso dos 

estados da região Nordeste e no estado de Goiás, setores como a fabricação de 

produtos químicos, a confecção de artigos de vestuário, a fabricação de produtos 

têxteis, de plásticos e borrachas e outros equipamentos de transporte cresceram 

em termos do número de clusters e que seriam explicados em função de ilhas de 

produtividade (REZENDE; CAMPOLINA; PAIXÃO, 2012). 

 

Outros setores, como a fabricação de produtos alimentícios e de bebidas, bem 

como de minerais não metálicos, representaram o avanço da fronteira para o 

interior do país. Nesse sentido se estabeleceu o processo de desconcentração 

industrial no Brasil, uma vez que 91% dos clusters em 1994 se encontravam em 

sete estados. Posteriormente, um novo padrão se estabeleceu no sentido Centro-

Oeste, Norte e Nordeste e no ano de 2009 mais do que dobrou a quantidade de 

clusters existentes no país em relação a 1994 (REZENDE; CAMPOLINA; 

PAIXÃO, 2012). 

 

O processo de rearticular a estrutura produtiva brasileira de maneira a se evitar 

problemas como a desindustrialização só é possível por meio do uso de uma 

política específica setorial, regional, industrial16, agrícola e de comércio exterior, 

                                            

16 A política industrial deve apresentar a capacidade de acelerar transformações na estrutura 
produtiva, e possui necessariamente uma área de abrangência ampla uma vez que corresponde a 
uma “política de estruturação, reestruturação, aprimoramento e desenvolvimento das atividades 
econômicas e do processo de geração de riquezas. E se a indústria é o fulcro da política, isto se 
deve à sua capacidade de irradiar efeitos sobre o sistema econômico (...). Uma política industrial 
contemporânea pretende estimular e induzir as empresas a adotarem comportamentos 
diferenciados, capazes de promover uma utilização mais racional dos recursos naturais (e seus 
produtos transformados) e uma qualificação crescente dos trabalhadores”, (SUZIGAN e 
FURTADO, 2006). A política industrial pode ser entendida “como o conjunto de medidas cuja 
finalidade é promover o desenvolvimento da estrutura industrial: o de promoção de atividades 
inovativas”, (MELO, FUCIDI, POSSAS, 2015). Representa ainda, as ações e instrumentos que são 
utilizados para robustecer o setor industrial, bem como, aumentar as taxas de crescimento 
econômico, embora não apresente uma interpretação consensual na literatura, conforme Coronel, 
Azevedo e Campos (2014). 
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sustentada por uma política macroeconômica que se articule com a política 

industrial (CANO, 2012). 

 

Para que se possa entender a configuração da estrutura produtiva brasileira, há 

que se incorporar, também, outros aspectos, como o grau de competitividade e 

nível de produtividade do trabalho na indústria. A análise regional e setorial da 

produtividade do trabalho na indústria nos anos 1996-2007 evidenciou que as 

diferenças em termos da produtividade eram decorrentes da ausência de uma 

política ativa de incentivos em determinadas regiões, o que teria desfavorecido o 

desenvolvimento industrial. Cita-se como exemplo a região Nordeste, que se 

concentrou na produção de bens intermediários com destino de exportação para a 

região Sudeste (GALEANO; FEIJÓ, 2013). 

 

A maior taxa de crescimento da produtividade do trabalho no Brasil se deu sobre 

o setor da fabricação de máquinas e equipamentos de informática, com mais 

expansão na região Nordeste. Em segundo lugar, o setor de equipamentos do 

transporte e veículos com maior taxa de crescimento também na região Nordeste. 

Já a indústria extrativa teve expansão de 65,41% em termos da produtividade, 

com forte crescimento na região Sudeste (82,02%). Apenas na região Sul a 

indústria extrativa não apresentou expansão. 

 

Em termos da produtividade, Galeano e Feijó (2013) destacaram que a abertura 

comercial pode resultar em efeito positivo sobre o crescimento da produtividade a 

partir da capacidade de induzir mudanças tecnológicas. Porém, tal efeito pode ser 

contraditório se a abertura não provocar mudança estrutural na direção da 

produtividade de bens com maior conteúdo tecnológico. Logo, as regiões com 

vantagens comparativas nos setores intensivos em pesquisa e tecnologia tendem 

a apresentar mais benefícios da abertura econômica. 

 

Em termos regionais, a região Norte apresentou benefícios em função dos 

incentivos fiscais oriundos das políticas voltadas para o desenvolvimento da Zona 
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Franca de Manaus e para o fato de que as regiões Norte, Nordeste e Centro-

Oeste contam com outras fontes de financiamento das atividades produtivas por 

meio dos fundos de financiamento constitucionais. A região Sudeste teve perda 

de eficiência em virtude das deseconomias de escala (GALEANO; FEIJÓ, 2013). 

 

A desconcentração relativa da indústria brasileira se determina por meio de um 

quadro que ainda permanece no Centro-Sul do país. Os indicadores do valor 

adicionado, emprego, produtividade, densidade industrial e inserção externa 

promovem um processo desigual de desindustrialização em estados e regiões 

que não alteraram a concentração da indústria no Centro-Sul do país (BOTELHO; 

SOUZA AVELLAR, 2014). 

 

Em termos de produtividade, enfatiza-se que as microrregiões brasileiras no 

período de 1996 a 2011 caracterizaram-se pelo crescimento da produtividade da 

indústria extrativa e pela variação negativa da indústria de transformação. Ou 

seja, os setores de baixa, média-baixas e médias tecnologias apresentaram taxas 

de crescimento da produtividade negativas, e apenas os setores de alta 

tecnologia apresentaram crescimento positivo em termos da produtividade 

(BRITTO; AMARAL; ALENCAR, 2015). 

 

A estrutura produtiva brasileira tem ainda o problema de ser caracterizada por 

setores e plantas de produção da década de 70, o que delimita um cenário de 

envelhecimento estrutural do parque produtivo, além da dificuldade de se avançar 

em setores atualmente dinâmicos do ponto de vista da produção mundial; ou seja, 

setores intensivos em tecnologia, o que compromete o grau de produtividade 

(BASTOS et al., 2015). 

 

Ao se considerar outros aspectos como o nível de rentabilidade e investimento de 

diferentes setores, acentua-se que, embora tenha se esboçado um quadro 

caracterizado pela elevada rentabilidade, o nível de investimentos não teve 

expansão direta. Apesar da elevada rentabilidade, o nível de investimento não se 

expandiu de forma adequada e a produção se concentrou sobre linhas de 

produção já existentes. E, ainda, ocorreu pouca expansão de capacidade de 

alguns setores tradicionais, entre os quais siderúrgico e petroquímico. 
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O desempenho produtivo da indústria de transformação pode ser ampliado por 

meio da alocação mais eficiente de recursos já utilizados. De forma oposta, a 

ineficiência produtiva pode ser justificada por meio das imperfeições de mercado, 

principalmente pelos aspectos relacionados ao grau de rivalidade e competição 

entre mercados. Algumas empresas só não são expelidas do mercado por 

empresas mais eficientes em função da ausência de competição (ESTEVES, 

2015). 

 

A estrutura produtiva brasileira caracteriza-se por elevada rigidez na matriz de 

produção doméstica, que era explicada por meio da alta correlação entre as 

importações e crescimento do PIB. Nesse caso, as menores taxas de crescimento 

econômico no período 1995-2008 se deram em períodos nos quais os preços das 

compras externas se elevaram. E as maiores taxas de crescimento se deram em 

fases nas quais os preços de importação caíram por causa dos preços da 

produção doméstica, a exemplo dos bens com elevada intensidade tecnológica, 

cuja taxa de participação se expandiu de 17,2 para 34,8% entre 1995 e 2008. 

Logo, Squeff (2015) realçou a ocorrência de uma relação nociva do crescimento 

econômico a partir da execução das políticas de liberalização comercial. 

 

Esse processo é responsável por promover a perda de densidade de algumas 

cadeias produtivas, sobretudo no setor manufatureiro, cujo saldo de importações 

tanto por parte da demanda quanto por parte da oferta se expandiu largamente. 

Nesse caso, as taxas de crescimento brasileiras estão necessariamente 

conectadas ao setor externo.  

 

A reconstrução dos elos na cadeia produtiva é uma tarefa nada 
trivial, o que requer uma análise acurada de quais encadeamentos 
podem e devem ser estruturados. Para tanto, é premente a 
adoção de políticas de desenvolvimento produtivo considerando 
estas especificidades do atual arranjo (SQUEFF, 2015).  

 

A investigação em torno do investimento industrial brasileiro deixa clara a 

dificuldade em termos da sustentabilidade e expansão de investimentos. Tais 

dificuldades são explicadas por diversos fatores, entre os quais a valorização da 

taxa de câmbio. 
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O próximo tópico levanta a discussão em torno de possíveis conexões entre a 

política monetária e potenciais desdobramentos sobre a estrutura de produção do 

Brasil. O objetivo dessa análise está em estudar a alteração da indústria de 

transformação brasileira e o aprofundamento das diferenças em termos da 

estrutura produtiva e financeira, que reforça assimetrias setoriais perante a pouca 

coordenação entre política monetária e outras políticas macroeconômicas.  

 

3.3.1 A estrutura produtiva brasileira frente aos mecanismos de 
transmissão da política monetária 

A investigação em torno dos efeitos setoriais da política monetária sobre a 

estrutura produtiva nacional ao longo do período de 1980-2008 revela indício da 

possível ocorrência de doença holandesa17, que se define em um contexto de 

desindustrialização. Esboçou-se um quadro de queda no valor adicionado 

industrial justificado pela expansão do setor de serviços, acompanhado pela 

redução do setor agrícola e industrial. Na visão de Araújo, Bruno e Pimentel 

(2009), esse processo pode ser definido como desindustrialização relativa e que 

se tornou evidente pós-abertura do Plano Real. 

 

Nesse caso, o período de 1980 a 1993 caracterizou-se por estruturas de 

produção que se consolidaram ao longo do processo de substituição de 

importações em que a depreciação da taxa de câmbio favorecia o ambiente para 

a realização de investimentos industriais. Já após 1994 e até 2008, a inserção da 

                                            

17 Refere-se à disponibilidade local de um recurso natural abundante e valorizado no mercado 
externo, o que promove as exportações de determinado setor e acarreta a perda de 
competitividade dos demais. Processo que se agrava à medida que o grau de dependência 
da economia em relação a esse determinado recurso natural incita à vulnerabilidade em 
função da pouca diversificação da pauta de produção e exportação. Esse termo provém da 
economia holandesa, que diante do crescimento das exportações nacionais de gás entre 
1960 e 70 ficou condicionada à dependência das reservas de gás natural no Mar do Norte. 
Nesse caso, a entrada de divisas na Holanda ocasionada pela exportação de gás natural 
resultou na valorização da moeda holandesa (florim) e desencadeou a queda de 
competitividade das demais indústrias, bem como na desindustrialização nacional 
(BRESSER-PERREIRA, 2008).  
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economia brasileira em um cenário internacional era caracterizada pela 

liberalização comercial e financeira acrescida de apreciação na taxa de câmbio 

real. Nesse caso, Araújo, Bruno e Pimentel (2009) observaram que a inserção da 

economia brasileira se dava em um panorama caracterizado pela falta de política 

industrial, desequilibrando setores produtores de bens com mais intensidade 

tecnológica e valor agregado e estimulando os setores produtores de 

commodities. 

 

A apreciação na taxa de câmbio prejudicava os setores e ramos tecnológicos com 

alto grau de sofisticação e estimulava setores tradicionais e atividades primárias 

em um padrão que alterou a especialização da indústria. Dessa forma, a 

liberalização da economia foi responsável por promover a especialização da 

indústria direcionada a setores intensivos em recursos naturais. Já os setores 

tradicionais, como têxtil, além de máquinas e equipamentos, perderam 

importância, considerando-se que as exportações brasileiras eram predominadas 

por commodities além de bens com menos valor agregado. 

 

A investigação em termos do saldo da balança comercial brasileira a partir dos 

setores da indústria de transformação agregado por intensidade tecnológica 

(baixa, média-baixa, média-alta e alta) revela o predomínio de exportações de 

baixa intensidade tecnológica, com destaque para os setores alimentícios, de 

bebida e tabaco, entre 2003 e 2008. Essas questões são explicadas pela 

ocorrência de um cenário macroeconômico adverso em função de altas taxas de 

juros, além de políticas industriais e setoriais pouco articuladas (ARAÚJO; 

BRUNO; PIMENTEL, 2009). 

 

A redução do saldo da balança comercial brasileira entre 2004 e 2009 foi 

impulsionada pelo déficit dos setores de média-alta e alta tecnologia, além da 

queda na participação do valor adicionado na indústria de transformação em 

termos do PIB. Esse processo interpretado como desindustrialização agravou-se 

em função da apreciação cambial (OREIRO; FEIJÓ, 2010). 

 

Porém, quando se recorre a um alto nível de desagregação em termos de análise, 

reforça-se a queda da participação da indústria de transformação sobre o PIB 
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desde o início da década de 80 e que se justificaria por meio do comportamento 

do setor externo e da apreciação da taxa de câmbio. Esse processo é 

interpretado como evidência de desindustrialização e agravado pelo déficit na 

balança comercial em relação aos produtos com média e média alta tecnologia. A 

apreciação do real em relação ao dólar tinha a capacidade de promover a 

redução de custos de produção em setores que não apresentavam vantagens 

comparativas análogas aos produtores de commodities. 

 

Esse ciclo se reforçou por meio da importação de insumos intermediários, em que 

as empresas permaneciam exportando com custo mais baixo e gerando ônus 

para a indústria nacional e produtora de intermediários. Ou seja, havia o déficit 

comercial das manufaturas em razão das importações dos setores de alta e alta 

média tecnologia, processo conhecido como hedge produtivo. O período entre 

1995 e 2007 era caracterizado pelo aumento das exportações de commodities e 

manufaturas de baixa intensidade tecnológica e pelas importações de produto de 

média e média-alta tecnologia que podiam ser citados como fatores responsáveis 

para a queda da participação da indústria de transformação no PIB (MARCONI; 

BARBI, 2010). 

 

Ressalta-se a tendência à queda da participação no PIB da indústria de 

transformação desde a década de 1980. Reforça-se a influência da valorização da 

taxa de câmbio sobre a redução da participação da manufatura (indústria de 

transformação) no valor adicionado no Brasil desde a década de 1980. Isso 

desestimulou as exportações e reduziu a produção nacional de bens 

manufaturados, capaz de conduzir a um precoce processo de desindustrialização 

na economia (MARCONI; ROCHA, 2012). 

 

O processo de desindustrialização na economia brasileira é explicado pela 

ausência de políticas industriais em um panorama de juros elevados, além de 

investimentos limitados, sobrevalorização da taxa de câmbio e elevado grau de 

abertura comercial. Esse quadro só pode ser revertido considerando-se a 

necessidade de um papel ativo do Estado. Os países subdesenvolvidos, embora 

tenham concentrado esforços na industrialização, não houve, em contrapartida, a 

capacidade de estabelecer uma matriz de produção que fosse além da produção 
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de bens não duráveis de consumo ou do simples beneficiamento industrial de 

produtos primários. 

 

No contexto latino-americano, apenas a Argentina, México e Brasil instalaram um 

parque industrial expressivo. E entre estes, apenas o Brasil avançou em um 

processo parcial de montagem do setor de bens de capital (CANO, 2012). Cano 

(2012) relata que a economia brasileira está passando por um processo de 

desindustrialização proveniente da política cambial ter se baseado na âncora dos 

preços desde a introdução do Plano Real. Assim, à medida que o câmbio 

valorizado cumpre o papel de âncora dos preços, ocorre a redução do grau de 

competitividade da indústria nacional. 

 

Além desse aspecto, ressalta-se a abertura pela qual o Brasil passou desde 1989, 

no governo Sarney. Posteriormente, tal efeito se ampliou em 1990 durante o 

governo Collor, bem como em 1994, no governo de Fernando Henrique Cardoso. 

Deu-se então o processo de abertura comercial com a redução de tarifas e 

demais mecanismos de proteção sobre as importações. Logo, a abertura 

comercial com a queda de tarifas e a ausência de mecanismos de proteção da 

indústria nacional completou o nocivo efeito do câmbio valorizado, reduzindo o 

grau de proteção perante a concorrência internacional (CANO, 2012). 

 

O efeito da taxa de câmbio está difuso com outros aspectos, entre os quais a 

incidência de um repasse cambial diferenciado em função do conteúdo 

tecnológico dos bens produzidos. No período de 1995 a 2005 os maiores 

repasses se deram sobre setores produtores de menor conteúdo tecnológico. E 

os setores manufaturados apresentaram menores coeficientes de repasse 

cambial. Ou seja, o grau de repasse das oscilações na taxa de câmbio sobre os 

preços domésticos teve mais efeitos sobre os setores com menos conteúdo 

tecnológico e que se explica por serem setores nos quais o Brasil tem mais 

participação no comércio internacional (CORRÊA, 2012). 

 

Em contrapartida, o menor efeito sobre setores com mais intensidade tecnológica 

é justificado pela elevada participação de firmas estrangeiras e estruturadas em 

oligopólios mundiais. Dessa forma, a intensidade tecnológica e o desempenho 
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exportador são importante para se compreender tais assimetrias em termos dos 

efeitos de oscilação cambial. Portanto, em setores caracterizados por mais 

intensidade tecnológica e com baixo nível do saldo de exportações o repasse por 

meio das oscilações cambiais foi menor. Essa condição é explicada por meio das 

estruturas de mercado altamente oligopolizadas e formadas por empresas 

transnacionais (CORRÊA, 2012). 

 

Ressalta-se a oscilação na rentabilidade das empresas industriais entre 1996 e 

2012, em função das variações abruptas na taxa de câmbio. As desvalorizações 

ocorridas entre 2001 e 2002 elevaram as dívidas externas das empresas, 

implicando o aumento do passivo e piora da conta financeira. Ou seja, delineou-

se um quadro de endividamento em dólar que se agravou mediante a 

desvalorização cambial entre 2002 e 2003. Porém, a expansão da rentabilidade 

era explicada por fatores como crescimento na demanda após 2002 e elevação 

dos preços das commodities, responsável por expandir outros setores dada a 

conexão com a agroindústria e os bens intermediários, além da expansão do 

mercado interno e o consequente reflexo sobre os bens de consumo (BASTOS et 

al., 2015). 

 

A indústria de transformação após 2004 caracterizou-se pela expansão da 

capacidade instalada e do nível de investimento, que apresentou queda em 2008, 

perante o cenário de crise, e retomou uma trajetória de crescimento após 2011. 

No entanto, acentua-se a capacidade da valorização da taxa de câmbio real em 

inviabilizar setores que tenham dinamismo tecnológico. 

 

Embora a valorização cambial se associe à possibilidade dos produtores 

adquirirem bens de capital com baixo custo, há, em contrapartida a demanda 

desviada ao exterior que não gera investimentos em setores que não estão 

ligados à exportação de commodities. Além disso, ocorreu desvio de receita da 

indústria nacional em detrimento da internacional. Houve, então, a expansão das 

importações principalmente de bens da indústria de transformação. Esse 

processo foi ainda agravado pela expansão de custos de infraestrutura e 

impostos, bem como custos intangíveis, como burocracia. E o próprio custo de 

contratação da mão de obra, por meio da política de valorização do salário 
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mínimo - em contrapartida, responsável pela melhor distribuição de renda no país, 

como mencionou Terra (2015). 

 

Cabe ponderar a ocorrência de um cenário em que a indústria transferiu mais 

renda aos fatores de produção do que propriamente extraiu renda destes. Esse 

contexto foi ainda agravado pelo cenário internacional, uma vez que a crise de 

2008 implicou o esfriamento da economia de forma geral, incluindo a própria 

China e a Zona do Euro. 

 

Logo, as economias que são parceiras comerciais do Brasil caracterizam-se pela 

reduzida demanda pelos produtos brasileiros, além da busca pela expansão das 

exportações, o que desfavorece o quadro da indústria nacional. Esse quadro foi 

ainda agravado pela “deterioração das desconfiadas expectativas industriais”, 

mediante a implementação de políticas econômicas com sinalização confusa 

(TERRA, 2015). 

 

Essa relação se agrava à medida que as políticas industrial e de inovação ainda 

incorporam uma visão ultrapassada do ponto de vista espacial ao colocar a 

questão regional apenas como um “apêndice compensatório e o enfoque setorial 

ainda é pensado de forma desterritorializada” (CASSIOLATO; LASTRES, 2015). 

 

A taxa de câmbio como mecanismo de transmissão da política monetária afeta de 

modo desigual os segmentos industriais, em que os setores intensivos em mão de 

obra barata e recursos naturais são menos afetados pelo câmbio do que setores 

intensivos em capital e conhecimento. Dessa forma, a apreciação cambial 

desestrutura setores intensivos em tecnologia e rompe a produtividade à medida 

que a interrupção do processo de apreciação cambial não permite que os setores 

voltem ao nível de produtividade original que se deu anterior à apreciação. 

 

Em resumo, a política monetária, ao produzir a apreciação cambial, gera 

desindustrialização, sendo que alguns setores são mais atingidos do que outros. 

Ou seja, o mecanismo de transmissão via câmbio ocasiona diferenciais de 

competitividade e altera o nível de produção à proporção que os setores 

respondem de forma diferente a esse processo. 
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A seção seguinte explora os dados relativos à evolução da indústria de 

transformação de forma agregada e desagregada em relação a setores e regiões. 

Cabe enfatizar que, ao se trabalhar com a análise de política econômica e 

potenciais impactos sobre a indústria nacional, há a dificuldade em se relacionar a 

dimensão estrutural e regional, simultaneamente. Para que se possa avaliar 

questões relacionadas à estrutura produtiva nacional, quanto maior o nível de 

desagregação de dados ao nível regional, maior será também a dificuldade em 

termos da disponibilidade de dados desagregados que se esbarra com a 

importância da dinâmica setorial. 

 

O objetivo da seção que se segue está em avaliar, por meio de estatística 

descritiva, como tem se estabelecido o comportamento da indústria de 

transformação brasileira. Há, como o objetivo secundário, a necessidade de se 

analisar as diferenças regionais, porém a análise setorial precede a investigação 

regional. 

 

 

3.4 Aspectos conjunturais e caracterização da estrutura produtiva 
brasileira no período recente 

A estrutura de produção brasileira caracteriza-se pela dependência de recursos 

naturais e de bens de baixo valor agregado. Observa-se a dificuldade de 

consolidação de setores que se concentrem na produção que esteja além da 

exportação das commodities agrícolas, minerais e energética. Logo, a pauta de 

produção e exportação nacional se estrutura na dependência de bens de baixo 

valor agregado e da extração de recursos naturais. Diversos autores18 têm 

definido um quadro marcado pelo processo de desindustrialização. Esse cenário 

tem se estabelecido com a combinação de fatores como a ausência de 

                                            

18 Entre esses autores, destacam-se Oreiro e Feijó (2010), Cano (2012), Marconi e Rocha (2012), 
Botelho, Sousa e Avellar (2014), Lacerda e Loures (2015). 
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articulação entre política monetária, fiscal e cambial e a ausência de políticas 

industriais historicamente. Na última década não se constatou a capacidade de 

promover políticas que fossem além das desonerações fiscais. Dessa forma, a 

redução de juros e impostos para diversos setores não foi acompanhada da 

delimitação de contrapartidas ou a determinação de prazos de duração dos 

incentivos concedidos.   

 

Esse quadro se agravou ainda por meio dos desdobramentos da crise 

internacional, iniciada em 2008 com a crise do subprime, que tem delimitado um 

cenário de baixo crescimento do comércio internacional. E tem se agravado 

mediante a queda dos preços das commodities desde 2013 e de um cenário 

interno predominado pela falta de investimentos e pela manutenção de elevada 

taxa de juros real.  

 

Acrescenta-se que a economia brasileira se beneficiou do processo de 

valorização internacional das commodities no intervalo entre 2003 e 2011. Esse 

quadro estimulou a produção de produtos básicos brasileiros e resultou na 

capacidade de crescimento nacional estruturado na produção de bens básico.  

 

O ciclo de valorização das commodities que se expandiu fortemente entre 2003 e 

2011 ampliou a elevação das receitas fiscais na economia brasileira em função da 

exploração de tais recursos. Porém, o período seguinte, de desvalorização 

internacional das commodities, tem impactado negativamente sobre o quadro 

fiscal brasileiro. A situação fiscal se agrava também mediante a queda de 

arrecadação do estado, em virtude das desonerações fiscais aplicadas a 

diferentes setores. 

 

É possível a identificação de um cenário de falta de força da indústria 

manufatureira, determinada também pelas deficiências em termos de 

infraestrutura, além da baixa qualidade de serviços públicos e privados que 

elevaram a falta de perspectivas da economia nacional (FERRARI-FILHO; 

PAULA, 2015). A falta de fôlego da indústria de transformação pode ainda ser 

compreendida pelas condições de abertura comercial brasileira, que se esboçou 

por meio da queda de tarifas e ausência de mecanismos de proteção sobre 
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importações, ao longo da década de 90 (CANO, 2012). A queda de tarifas e a 

ausência de mecanismos de proteção da indústria nacional potencializaram o 

efeito do câmbio valorizado, reduzindo o grau de proteção perante a concorrência 

internacional (CANO, 2012).  

 

A apreciação da taxa de câmbio desencadeou a perda de competitividade da 

indústria doméstica de setores como informática, máquinas e equipamentos 

elétricos, produtos farmacêuticos, têxteis, vestuário. Esse processo se agravou 

por meio da falta de coordenação e a existência de objetivos ambíguos na política 

econômica. E ainda por condicionantes externos como a queda nos preços das 

commodities que se estabeleceu principalmente no período 2011-2012 (PAULA; 

MODENESI; PIRES, 2015).  

 

Os dados da variação da produção setorial brasileira evidenciam uma matriz de 

produção dependente da extração de recursos naturais, amparada pelo setor 

agropecuário e mineral. Isso fortalece a significância das commodities em termos 

da pauta de produção e exportação nacional. A TAB. 1 permite que se identifique 

o crescimento do PIB do setor agropecuário19 frente aos setores industrial e de 

serviços. Contudo, uma análise mais atenta revelou que a partir de 2003 a 

construção civil passou a apresentar taxa de crescimento mais alta em função de 

políticas específicas, como as desonerações tributárias que se verificaram no 

setor da construção civil a partir da redução do Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI) em 2006. No ano seguinte, 2007, detectou-se a 

implementação do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que consistiu 

na promoção de obras de infraestrutura nacional de planejamento e execução de 

obras de infraestrutura social, urbana e logística.  

 

E, ainda, a capacidade de crescimento do setor da construção civil foi ampliada 

também pela implementação do programa Minha Casa, Minha Vida, em 2009, 

                                            

19 A expansão do setor agropecuário se explica também por meio da implementação em 2004 da 
redução da alíquota de Programa de Interação Social/ Programa de Formação do Patrimônio do 
Servidor Público (PIS/PASEP) e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 
(COFINS) sobre a importação e comercialização de fertilizantes e defensivos agrícolas.  
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que se apresentou como política habitacional para as famílias de baixa renda. 

Além disso, constatam-se as desonerações sobre os materiais de construção e 

ainda em função dos eventos de grande porte, como a Copa do Mundo em 2014 

e as Olimpíadas em 2016, que demandaram a execução de obras de 

infraestrutura. Em termos dos demais setores, fica evidente a queda continuada 

da taxa de crescimento anual da indústria de transformação no setor extrativo 

mineral desde 2004, conforme a TAB. 1.  
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TABELA 1: Taxas reais de variação do PIB em relação ao ano anterior – Ótica do produto 

Discriminação /ano 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

PIB  1,3 1,9 0,5 4,9 2,3 4,0 5,7 5,1 (0,3) 7,5 2,7 1,9 3,0 0,1 

Setor agropecuário  5,8 5,5 4,5 5,3 0,8 4,5 5,9 5,8 (3,1) 6,3 3,5 (3,1) 8,4 2,1 

Setor industrial  (0,5) 2,6 0,1 6,2 2,5 2,3 4,7 4,3 (5,6) 10,4 1,6 (0,7) 2,2 (0,9) 

  Extrativo mineral  3,7 6,7 2,9 (0,7) 10,9 4,4 2,8 4,3 (3,2) 13,6 3,2 (2,1) (3,0) 8,6 

Transformação  0,7 3,6 1,1 7,7 1,3 1,1 4,7 3,2 (8,7) 10,1 0,1 (2,4) 3,0 (3,9) 

Construção  (2,7) (1,8) (5,2) 5,7 1,3 4,7 5,0 8,0 0,7 11,6 3,6 3,2 4,5 (0,9) 

Setor serviços  1,8 1,6 0,6 3,3 2,0 4,2 5,4 4,8 2,1 5,5 2,7 2,9 2,8 0,4 

Comércio  0,5 (0,2) (1,9) 7,9 3,3 5,9 7,1 6,1 (1,0) 10,9 3,4 2,4 3,4 (1,2) 

Transportes  1,7 3,4 1,4 4,9 3,2 2,1 5,3 3,2 (3,6) 9,2 2,8 2,0 2,6 2,1 

Instituições financeiras  0,8 2,1 0,6 4,2 2,4 8,4 14,5 9,1 7,8 10,0 3,9 1,4 2,2 0,4 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Banco Central do Brasil, relatórios anuais de 1999 a 2014.  
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No que se refere à indústria de transformação, após 2004 ocorreu expansão da 

capacidade instalada e do nível de investimento em função de programas 

implementados pelo governo federal, como a implementação do MODERMAQ em 

2004 (Programa de Modernização do Parque Industrial Nacional). Esse programa 

financiou a aquisição de máquinas e equipamentos e concedeu a isenção de 

impostos para a aquisição de máquinas e equipamentos das empresas no ano de 

2005.   

 

No período após a crise do subprime, todos os setores apresentaram taxa de 

crescimento favorável, como se verifica na TAB. 1. Esses resultados condizem com 

o conjunto de políticas implementadas em 2010, entre as quais a expansão dos 

recursos destinados à infraestrutura do PAC e dos financiamentos concedidos pelo 

Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico Social (BNDES). Houve também a 

expansão de 24% no programa de investimentos para o setor de petróleo, setor 

alimentício e químico.  

 

Estabeleceram-se, ainda, a redução do IPI sobre veículos automotores e a 

introdução do imposto de 6,5% na alíquota do imposto de importação. No ano 

seguinte, 2011, os incentivos setoriais se instituíram novamente pela desoneração 

sobre materiais de construção, da linha branca, bens de capital, caminhões e 

veículos leves. Essa série de incentivos se manteve até dezembro de 2012, o que 

resultou no contigenciamento de possíveis efeitos negativos que poderiam ter se 

prolongado de 2009 até 2010. Observa-se que essa fase ainda se deu durante o 

ciclo de valorização das commodities, que passou a apresentar queda a partir de 

2011, portanto, coincidente com o início da desaceleração da economia chinesa. 

 

Porém, além dos ciclos de valorização das commodities, outros fatores explicam 

esse quadro de tendência à concentração em setores extrativos, entre eles o 

processo de envelhecimento da estrutura produtiva brasileira, sem investimentos em 

modernização de diferentes setores. 

 

Em termos setoriais, a abrangência da indústria de transformação leva à 

necessidade de análise em termos da decomposição subsetorial, considerando-se a 
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queda da participação da indústria de transformação sobre o valor de transformação 

industrial. 

 

Identifica-se, ainda, a reduzida participação de setores que eram até então 

tradicionais, como têxtil, cujo VTI em 2012 foi da ordem de 1,62%. Detecta-se 

também o peso restrito de setores como o de bens de capital, cujo VTI em 2012 foi 

da ordem de 4,76%. Ressalta-se que, no caso da indústria de transformação, a 

maior composição subsetorial se deu por meio da fabricação de produtos 

alimentícios e de bebida, cujo VTI atingiu 18,12% em 2012, como mostra a TAB.  2. 

 

Essa expansão, mesmo que pequena em termos do crescimento da fabricação de 

equipamento de informática, produtos eletrônicos e ópticos, se explica pelos 

incentivos fiscais aplicados à inovação tecnológica introduzidos em 2005, além da 

isenção da contribuição de PIS/PASEP e COFINS na aquisição de bens e serviços 

de empresas exportadoras de software de serviços de tecnologia da informação. É 

delimitada também pela redução da contribuição de PIS/ PASEP e COFINS a zero 

na venda de microcomputadores de até R$ 2.500,00. 

  



 109 

Tabela 2: Participação da Indústria extrativa e de transformação no VTI, 2003, 
2008, 2012 

 
   2003  2008  2012  

Divisão de atividades  
Valor bruto 

da Produção 
industrial  

Valor da 

Transformação 

industrial  

Valor bruto 
da 

Produção 
industrial  

Valor da 

Transformação 

industrial  

Valor bruto 
da 

produção 
industrial  

Valor da 

Transformação 

industrial  

          Total  100,00 100,00 100,00 100 100,00 100,00 

  

Indústrias extrativas   

 

4,17 

 

6,95 

 

5,69 

 

9,80 

 

7,71 

 

13,57 

    Extração de carvão 
mineral   

0,04 0,05 0,06 0,06 0,04 0,05 

    Extração de petróleo e 
serviços relacionados    

1,96 4,06 2,25 4,46 2,75 5,14 

    Extração de minerais 
metálicos          

1,67 2,23 2,54 4,03 3,69 6,55 

    Extração de minerais 
não-metálicos   

0,50 0,61 0,54 0,73   

    Atividades de apoio à 
extração de minerais  

  0,30 0,52   

Indústrias de 
transformação               

95,83 93,05 94,31 90,20 92,29 86,43 

    Fabricação de produtos 
alimentícios e bebidas  

18,98 16,21 17,70 14,94 21,00 18,20 

    Fabricação de produtos 
do fumo.  

0,63 0,70 0,60 0,70 0,56 0,69 

    Fabricação de produtos 
têxteis           

2,51 2,18 1,79 1,67 1,76 1,62 

Confecção de artigos do 
vestuário e acessórios   

1,30 1,35 1,71 1,80 2,16 2,62 

Preparação de couros e 
fabricação de artefatos de 
couro, artigos de viagem e 
calçados  

2,42 2,16 1,51 1,56 1,50 1,67 

    Fabricação de produtos 
de madeira   

1,40 1,57 1,07 1,15 0,95 1,00 

    Fabricação de celulose, 
papel e produtos de papel     

3,78 4,31 2,94 3,19 2,73 2,90 

    Edição, impressão e 
reprodução de gravações   

2,13 3,04 0,72 0,97 0,80 0,99 

Fabricação de coque, 
refino de petróleo, 
elaboração de 
Combustíveis   nucleares e 
produção de álcool, 
derivados do petróleo  

7,33 10,93 8,42 11,76 7,11 9,69 

    Fabricação de produtos 
químicos       

13,31 11,23 9,88 7,26 9,00 6,33 
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    Fabricação de produtos 
farmoquímicos e 
farmacêuticos  

  1,62 2,36 1,56 2,03 

    Fabricação de artigos 
de borracha e material 
plástico  

4,22 3,85 3,58 3,21 3,80 3,42 

    Fabricação de 
produtos de minerais 
não-metálicos     

2,98 3,59 2,90 3,18 3,37 3,58 

    Metalurgia básica                  7,24 7,19 8,50 7,92 6,09 4,43 

    Fabricação de produtos 
de metal -  exceto 
máquinas e equipamentos   

3,06 3,06 3,91 4,05 3,54 3,69 

    Fabricação de máquinas 
e equipamentos          

5,55 5,63 5,10 4,79 4,90 4,76 

    Fabricação de 
equipamentos de 
informática, produtos 
eletrônicos e ópticos  

0,73 0,59 3,44 2,72 3,13 2,31 

Fabricação de máquinas, 
aparelhos e materiais 
elétricos  

2,04 1,95 2,85 2,53 2,85 2,48 

    Fabricação e montagem 

de veículos automotores, 

reboques e Carrocerias  

9,41 7,48 9,41 7,48 10,65 8,59 

    Fabricação de móveis e 
indústrias diversas  

1,69 1,67 1,84 1,93 2,26 2,54 

    Fabricação de outros 
equipamentos de 
transporte  

1,83 1,75 1,95 1,66 1,59 1,43 

Fonte: IBGE/Pesquisa Industrial Anual (2003, 2008, 2012). Dados de 2003: Classificação CNAE 1.0, Dados de 2008 e 2012: CNAE 2.0.  

 

A investigação dos dados referentes ao valor de transformação industrial indica um 

processo de especialização que se destina a setores intensivos em recursos 

naturais. Os setores tradicionais, como têxtil, além de máquinas e equipamentos, 

assumem importância reduzida considerando-se a base de produção nacional. Além 

disso, a dependência de setores intensivos em recursos naturais fica evidente 

quando se observa, por exemplo, a fabricação de coque e refino de petróleo, cujo 

peso atingiu praticamente 10% em 2012 – TAB. 2; Embora esse segmento esteja 

classificado dentro da indústria de transformação, paralelamente, setores como a 

fabricação de produtos químicos que apresentam significância em termos do VTI e 

fazem parte da indústria de transformação guardam elos de cadeia produtiva com o 

setor petroquímico. Destaca-se, ainda, a significância da indústria automobilística 

em termos do VTI, que variou entre 7,48 e 8,59% no intervalo de 2003 a 2012.   
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A estrutura de produção nacional tem sido caracterizada pela pequena expressão 

de setores tecnológicos20 e, em contrapartida, pelo predomínio de setores como o 

automobilístico. Identifica-se, por meio da TAB. 3, a significância de setores como o 

alimentício, confecção de artigos do vestuário e acessórios, fabricação de produtos 

de minerais não metálicos e fabricação de produtos de metal. Já setores que se 

caracterizaram por forte estímulo ao longo da última década, como o de coque e 

refino de petróleo, tiveram pouca relevância em função do número de empresas 

ativas e do pessoal ocupado. Isso se atribui a ser um mercado concentrado, com 

altos custos de entrada e, ainda, pela condição de que, no caso brasileiro, esse 

setor caracteriza-se pelo predomínio de exploração de empresa estatal – Petróleo 

do Brasil S/A. (PETROBRÁS).  

 

Setores como a produção de minerais não metálicos, com peso na estrutura de 

emprego e do número de empresas ativas que chegou a quase 10% da indústria de 

transformação em 2013, sugerem a dependência da indústria extrativa e o resultado 

do estímulo ao setor da construção civil realizado na última década. Isso porque 

esse setor abarca a produção de materiais que têm como base a extração de 

minerais não metálicos e se destinam, entre outras coisas, ao setor da construção. 

Entre os bens fabricados, estão: vidro, cimento, concreto, gesso e produtos a partir 

da extração de areia, cascalho, brita, calcário e argila. 

                                            

20 A análise sobre classificação tecnológica de setores está além do objetivo deste trabalho. No 
entanto, a taxonomia desenvolvida por Pavitt (1984) permite que se faça a desagregação dos 
setores de acordo com o nível de mudança técnica a partir das seguintes categorias: setores 
dominados pelos fornecedores, setores intensivos em escala, fornecedores especializados ou 
difusores do progresso técnico e setores intensivos em conhecimento.  
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TABELA 3 – Número de empresas ativas e pessoal ocupado nos setores da 
Indústria Extrativa e de transformação nos anos de 2003, 2008 e 2012 

 

Divisões de atividades 

Número 
de 

empresas 
 ativas em 

2003 

Número 
de 

empresas 
 ativas em 

2008 

Número 
de 

empresas 
 ativas 

em 2012 

Pessoal 
ocupado 
em 2003 

Pessoal 
ocupado  
em 2008 

Pessoal 
ocupado  
em 2012 

          Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Indústrias extrativas                     2,48 2,29 2,08 2,06 2,34 2,13 

    Extração de carvão mineral        0,02 0,03 0,01 0,06 0,09 0,07 

    Extração de petróleo e serviços relacionados 0,07 0,01 0,02 0,43 0,30 0,05 

    Extração de minerais metálicos        0,18 0,17 0,09 0,45 0,68 0,38 

    Extração de minerais não-metálicos  2,21 1,99 1,90 1,12 0,97 1,21 

Atividades de apoio a extração de minerais - 0,10 0,06 - 0,31 0,42 

Indústrias de transformação  97,52 97,71 97,92 97,94 97,66 97,87 

    Fabricação de produtos alimentícios  15,47* 14,53 12,06 18,92* 17,93 15,05 

   Fabricação de bebidas - 0,89 0,71 - 1,68 1,88 

    Fabricação de produtos do fumo            0,12 0,17 0,04 0,22 0,25 0,22 

    Fabricação de produtos têxteis  3,55 3,17 3,17 4,82 4,10 3,79 

    Confecção de artigos do vestuário e 
acessórios 

12,88 14,76 14,73 7,36 8,28 8,79 

    Preparação de couros e fabricação de 
artefatos de couro 

4,11 4,51 4,04 7,05 5,38 4,40 

    Fabricação de produtos de madeira  5,47 4,89 4,66 4,11 2,88 2,58 

       Fabricação de celulose, papel e produtos de 
papel 

1,91 2,11 1,52 2,55 2,54 2,41 

    Edição, impressão e reprodução de gravações 5,41 3,35 3,61 3,32 1,47 1,67 

       Fabricação de coque, refino de petróleo, 
elaboração de combustíveis nucleares e 
produção de álcool                   

0,24 0,28 0,16 1,38 3,03 1,50 

    Fabricação de produtos químicos          4,38 3,33 2,80 5,56 3,59 3,47 

        Fabricação de artigos de borracha e material 
plástico 

4,93 5,30 5,47 5,49 5,16 5,99 

    Fabricação de produtos de minerais não-
metálicos 

8,36 7,93 9,06 4,97 5,14 6,42 
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    Metalurgia básica 1,54 1,51 1,28 3,02 3,17 2,73 

      Fabricação de produtos de metal - exceto 
máquinas e equipamentos  

8,53 9,98 11,08 5,51 6,71 7,29 

    Fabricação de máquinas e equipamentos 5,73 4,55 5,31 6,67 5,17 5,83 

     Fabricação de máquinas, aparelhos e 
materiais elétricos                           

1,82 1,61 1,57 2,60 2,87 2,70 

    Fabricação de produtos farmoquímicos e 
farmacêuticos 

- 0,47 0,25 - 1,29 1,19 

   Fabricação de equipamentos de informática, 
produtos eletrônicos e ópticos 

- 1,50 1,18 - 2,31 2,36 

    Fabricação e montagem de veículos 
automotores, reboques e carrocerias          

2,13 2,26 2,03 5,74 6,55 7,10 

    Fabricação de outros equipamentos de 
transporte 

0,59 0,40 0,40 1,18 1,27 1,63 

    Fabricação de móveis e indústrias diversas  8,11* 5,14 5,70 4,80* 3,08 4,03 

    Fabricação de produtos diversos - 2,60 3,14 - 1,85 2,22 

         Manutenção, reparação e instalação de 
máquinas e equipamentos 

- 2,46 3,95 - 1,96 2,63 

Fonte: Elaboração própria a partir de IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria, Pesquisa Industrial Anual - Empresa 
2002-2003 (classificação CNAE 1.0), Empresa 2008 e Empresa 2013. 
 
Nota: Adotou-se como referencial de linha os códigos da CNAE 2.0. Pessoal ocupado e valor da transformação industrial das 
unidades locais de empresas industriais com 5 ou mais pessoas ocupadas, segundo as divisões de atividades das empresas. 
(*) A classificação do ano de 2003 agrega no mesmo setor alimentos e bebidas, diferente dos dados relativos aos anos de 2008 e 
2013 em que o dado se encontra desagregado.   

 

 

Embora a produção física industrial do setor extrativo tenha se mantido superior à 

produção da indústria de transformação, o peso da estrutura de emprego e do 

número de empresas ativas não atingiu 5% quando comparada com a indústria de 

transformação. A indústria de transformação, além de ser um setor altamente 

dependente de mão de obra, apresentou, no período de 1996 a 2011, nível de 

produtividade inferior ao do setor extrativo (BRITTO; AMARAL; ALENCAR, 2015)21. 

                                            

21 As diferenças de produtividade se explicam pela condição de que a partir de 1999 todas as regiões 
apresentaram expansão da mão de obra empregada na indústria. Os ganhos de produtividade nos 
anos 1990 se deram por um choque de oferta proveniente da abertura comercial que expôs o setor a 
um ambiente mais competitivo. Além da eliminação de unidades menos produtivas, a incorporação 
pela indústria de novas técnicas e processos de produção viabilizou a expansão da produtividade 
industrial. Porém, no início, a recuperação da produtividade implicou eliminação de postos de 
trabalho e recuo no emprego industrial. E assim que se esgotaram os benefícios dos ganhos 
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Observa-se tendência à transição da estrutura produtiva no caso dos países 

desenvolvidos, com menos participação das manufaturas no crescimento do setor 

serviços. Essa alteração da estrutura de produção que se desloca do setor de 

manufaturas e se concentra no setor serviços justifica-se pelo deslocamento da 

produção manufatureira para os países asiáticos em função da mão de obra barata 

e das políticas macroeconômicas e industriais. E também pela expansão de 

serviços modernos intensivos em tecnologia e inovação, no caso das economias 

desenvolvidas, em que significativa parcela do conteúdo tecnológico embutido 

nesses serviços provém da utilização de máquinas e equipamentos sofisticados e 

produzidos pela indústria manufatureira (MARCONI, 2015). 

 

Em termos da pequena variação ocorrida na quantidade de empresas ativas, 

levanta-se aqui a possibilidade de que esse quadro pode ter sido caracterizado pela 

mudança no tamanho das empresas, inclusive com a hipótese de aquisição de 

empresas de menor porte por outras de maior porte. Esse aspecto, porém, está 

além do objetivo deste trabalho, podendo representar nova agenda de pesquisa 

futura a partir da investigação detalhada do porte das empresas.  

 

A estrutura de produção dependente de bens de baixo valor agregado se explica 

ainda por outras questões. Nesse quadro, destaca-se a introdução da economia 

brasileira após o Plano Real, em uma liberalização comercial e financeira 

predominada pela tendência à apreciação da taxa de câmbio real. Isso tem se 

delineado na ausência de política industrial que, ao não romper com as políticas de 

incentivo fiscal, desestimulou setores produtores de bens com mais intensidade 

tecnológica e valor agregado. 

 

A apreciação na taxa de câmbio tem estimulado setores tradicionais e atividades 

primárias e poderia resultar na redução dos custos de produção por meio da 

importação de intermediários. Pela falta de algum grau de proteção a esse setor, 

haveria o ônus sobre a indústria de intermediários nacional. Define-se nesse cenário 

                                                                                                                                        

marginais provenientes das melhorias nos processos de produção, ocorreu a expansão do emprego 
na indústria nos anos 2000 (GALEANO; FEIJÓ, 2013). 
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um contexto grave de ausência de políticas industriais e a incidência de juros 

elevados, investimentos limitados, sobrevalorização da taxa de câmbio e elevado 

grau de abertura comercial. 

 

Uma alternativa seria buscar a sofisticação da estrutura produtiva de forma a 

recuperar o saldo comercial de manufaturados a partir da recuperação da 

capacidade de competição externa e da rentabilidade de setores que produzem 

bens comercializáveis mais sofisticados. Os dados apresentados a seguir 

expressam a estrutura de exportação e importação da economia brasileira que 

sustentam e retratam a dependência do comércio exterior brasileiro da pauta de 

exportações proveniente de produtos de baixo valor agregado.  

 

A TAB. 4 mostra a evolução das exportações brasileiras por valor agregado entre 

2000 e 2014. A exportação de produtos básicos mostrou-se significativa após 2001 

e manteve a tendência a crescimento superior aos semimanufaturados e 

manufaturados até 2003. Já em 2004, todos os setores se caracterizaram por 

crescimento na taxa de exportações, cujo menor peso se deu por parte dos 

semimanufaturados, com expansão de 22,74% em relação ao ano anterior. Essa 

relação entre básicos, manufaturados e semimanufaturados se manteve de forma 

mais equilibrada até 2006.  

 

Os dados da tabela revelam que após 2007 voltou a ocorrer o predomínio de 

exportação dos produtos básicos, com média de crescimento de 28% em relação ao 

ano anterior e os demais com aproximadamente 11%. Em 2008, a exportação de 

produtos básicos atingiu 42% contra 10% dos manufaturados. Realça-se, ainda, a 

retração de todos os setores em 2009, sendo que a menor retração se deu por parte 

dos produtos básicos. Em 2010, verificou-se rápida retomada do crescimento das 

exportações de básicos com saldo de 45% contra 18% das manufaturas. De 2012 

em diante, a retração continuada de todos os setores se deveu ao quadro de crise 

global que se delineou a partir de 2008 e que gerou capacidade ociosa em nível 

internacional. Esse cenário mesclou a desaceleração da economia brasileira em 

2011, impactando na produção e demanda nacional. E foi agravada pela queda nas 

cotações internacionais das commodities agrícolas e minerais em 2013. 
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TABELA 4 – Variação percentual das exportações brasileiras de produtos 
básicos, semimanufaturados e manufaturados entre 2000 a 2014  

 

 

Período Básicos - Var % (*) Semimanufaturados Var % (*) 
Manufaturados Var % 

(*) 
Total Geral Var % 

(*) 

2000 6.21 6.48 19.02 14.74 

2001 22.13 -3.00 1.15 5.69 

2002 10.49 8.73 0.30 3.67 

2003 24.94 22.08 20.16 21.08 

2004 34.65 22.74 33.52 32.01 

2005 21.75 18.84 23.03 22.63 

2006 16.02 22.32 15.16 16.48 

2007 28.08 11.66 11.90 16.58 

2008 41.54 24.19 10.41 23.21 

2009 -15.16 -24.28 -27.33 -22.71 

2010 45.27 37.60 18.13 31.98 

2011 36.06 27.72 16.80 26.81 

2012 -7.35 -8.28 -2.21 -5.26 

2013 -0.38 -7.61 3.22 -0.16 

2014 -3.07 -4.78 -12.92 -7.05 

Fonte: SECEX/MDIC. 

(*) Variação % sobre o ano anterior com base nos valores em US$ milhões – FOB. 

 

 

Para que se avalie essa condição de forma mais detalhada, os dados a seguir 

refletem a pauta de exportações relativos aos principais produtos básicos, 

manufaturados e semimanufaturados, ao longo do período 2002 a 2014. As TAB. 5, 

6, e 7 revelam o peso de produtos como minério de ferro e seus concentrados, óleo 
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bruto de petróleo e soja, além de carne de frango, café, entre outros, no que se 

refere à exportação de produtos básicos. 

 

No caso dos manufaturados, observa-se o maior peso das exportações de aviões, 

óleos combustíveis, automóveis de passageiros e peças para veículos. Há, em 

compensação, significativa queda da produção de todos os setores quando se 

compara os dados de 2014 com os de 2010 – todos estes apresentaram retração 

pela metade da pauta de exportação em 2014, quando comparada com a taxa de 

2010, que se associa aos reflexos da desaceleração da economia internacional. 

 

Já os bens semimanufaturados, com maior peso na estrutura de exportações, 

foram, respectivamente, cana-de-açúcar, produtos de madeira, semimanufaturados 

de ferro e aço. Porém, ao contrário dos manufaturados, tais setores não 

apresentaram o mesmo comportamento de queda no intervalo 2010-2014, com 

exceção da cana-de-açúcar, que sofreu queda na taxa de exportações de 33% em 

2010 para 25% em 2014. Salienta-se, também, que os básicos de maneira geral 

apresentaram incremento suave em termos da taxa de exportação no período 2010 

a 2014, com exceção para o minério de ferro, como se verifica na TAB. 5. 

TABELA 5 – Exportação FOB: Variação percentual dos principais produtos 
básicos entre 2002 e 2014
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Produto/Ano 2002 2006 2010 2014 

Minérios de ferro e seus concentrados 18,0 22,2 32,1 23,6 

Óleos brutos de petróleo 10,0 17,1 17,9 21,2 

Soja mesmo triturada  17,9 14,1 12,3 14,9 

Carne e miúdos de frango 7,9 7,3 6,4 6,4 

Farelo e resíduos da extração de óleo de soja  13,0 6,0 5,2 6,3 

Café cru em grãos 7,0 7,3 5,8 5,5 

Carne de bovino  4,6 14,1 4,3 5,3 

Fumo em folhas e desperdícios  5,8 4,2 3 3,6 

Milho em grãos  1,6 1,2 2,5 2,2 

Carne de suíno  2,8 2,5 1,4 1,6 

Minérios de cobre e seus concentrados    1,3 1,4 1,3 

Algodão em bruto  0,6 0,8 0,9 1,2 

Carnes salgadas   - 0,6 0,6 

Minérios de manganês e seus concentrados  0,5 - 0,4 0,5 

Bovino vivo   - 0,7 0,5 

Caulim e outras argilas caulínicas 1,0 0,7 0,3 0,5 

Arroz em grãos   -   0,4 

Tripas e buchos de animais  0,4 0,3 0,4 0,3 

Minérios de alumínio e seus concentrados  0,5 0,5 0,3 0,2 

Miudezas de animais   - 0,3 0,2 

Demais produtos básicos  5,6 4,9 3,5 3,5 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Banco Central do Brasil, relatórios anuais de 1999 a 2014.  
Nota: Variação percentual em relação ao período anterior com base nos valores em US$ milhões – FOB. 
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TABELA 6 - Exportação FOB principais produtos manufaturados: Variação % 
em relação ao ano anterior 

 

Produto/Ano 2002 2006 2010 2014 

Aviões  7,1 6,2 8,5 4,3 

Óleos combustíveis  1,9 3,0 5,5 4,3 

Automóveis de passageiros  6,1 4,3 9,5 4,0 

Partes e peças para veículos automóveis e tratores    4,0 7,3 3,2 

Óxidos e hidróxidos de alumínio    1,5   3,0 

Partes de motores para veículos automóveis  4,1 4,0 3,2 2,7 

Açúcar refinado  3,0 3,0 7,4 2,5 

Plataformas de perfuração/exploração, dragas etc.    -   2,5 

Polímeros de etileno, propileno e estireno  1,0 1,8 3,5 2,5 

Máq. e apar. para terraplanagem, perfuração etc.  1,1 1,9 2,9 2,4 

Motores/geradores/transform. elétricos e partes  1,1 1,8 3,5 2,3 

Produtos laminados planos de ferro/aço  2,5 3,6 3,9 2,0 

Veículos de carga  1,3 2,5 3,6 1,9 

Bombas, compressores, ventiladores etc.  2,1 1,8 3,2 1,7 

Tubos de ferro fundido, ferro ou aço  1,2 0,9   1,7 

Pneumáticos  1,5 1,4 2,9 1,6 

Medicamentos para medicina humana e veterinária    - 2,1 1,6 

Hidrocarbonetos e seus derivados halogenados etc.    0,9 2,2 1,5 

Papel e cartão para fins gráficos  1,3 - 2,6 1,4 

Calçados, suas partes e componentes  4,6 2,6   1,3 

Suco de laranja não congelado  2,6 - 2,3 1,3 

Tratores  0,8 1,7   1,3 

Suco de laranja congelado    - 1,5 1,2 

Chassis c/motor e carroçarias p/veíc. Automóveis  1,1   2,0 1,2 

Etanol    -   1,1 

Obras de mármore e granito  0,7 0,7   1,1 
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Tubos flexíveis, de ferro ou aço    -   1,1 

Rolamentos e engrenagens, partes e peças  0,9   1,7 0,9 

Máquinas e apar. para uso agrícola (exceto tratores)    0,8 1,5 0,9 

Torneiras, válvulas e dispositivos semelhantes e partes    -   0,9 

Demais produtos manufaturados  36,4 35,9 68,00 40,9 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Banco Central do Brasil, relatórios anuais de 1999 a 2014.  
Variação percentual da média diária.  

 

TABELA 7 - Exportação FOB principais produtos semimanufaturados: 
Variação % em relação ao ano anterior 

 

Produto/Ano 2002 2006 2010 2014 

Açúcar de cana em bruto  12,4 20,2 33,0 25,6 

Pastas químicas de madeira  12,9 12,7 16,8 18,2 

Produtos semimanufaturados, de ferro/aço  15,7 11,7 9,2 11,0 

Couros e peles, depilados, exceto em bruto  10,7 9,6 6,1 10,1 

Ferro 4,6 4,3 7,2 9,4 

Ouro em formas semimanuf., uso não monetário  3,9 3,4 6,3 5,1 

Ferro fundido bruto e ferro spiegel  5,3 8,4 4,2 3,5 

Óleo de soja em bruto  7,5 4,2 3,9 3,4 

Alumínio em bruto  9,1 7,7 3,4 2,2 

Madeira serrada/fendida longitud.  6,4 - 1,2 1,5 

Catodos de cobre  0,9 1,9 1,5 1,0 

Catodos de níquel  0,8 1,1 0,6 0,8 

Borracha sintética e borracha artificial  1,5 1,6 1,1 0,8 

Estanho em bruto  - - - 0,6 

Madeira em estilhas ou em partículas  0,6 0,5 0,5 0,5 

Ceras vegetais  - 0,2 0,4 0,4 

Manteiga, gordura e óleo, de cacau  0,8 0,7 0,7 0,4 

Óleo de dendê em bruto  - - - 0,3 
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Sucos e extratos vegetais  - - 0,3 0,3 

Cacau em pó  3,0 - - 0,2 

Demais produtos semimanufaturados - 2,6 9,2 4,7 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Banco Central do Brasil, relatórios anuais de 1999 a 2014.  
Variação percentual da média diária.  

 

Essas diferenças se dão em um âmbito de redução do saldo da balança comercial 

brasileira entre 2004 e 2009, que foi impulsionado pelo déficit dos setores de média-

alta e alta tecnologia e pela queda na participação do valor adicionado na indústria 

de transformação em termos do PIB em um panorama de apreciação cambial. E, 

ainda, pelo predomínio de exportações de baixa intensidade tecnológica, com 

predomínio de produtos básicos justificado por um cenário macroeconômico 

adverso de altas taxas de juros, além de políticas industriais e setoriais pouco 

articuladas (ARAÚJO; BRUNO; PIMENTEL, 2009). 

 

O dado referente ao quantum de importação torna evidente o peso da importação 

dos setores de bens de capital e de consumos duráveis diante dos intermediários e 

de consumo não duráveis. A TAB. 8 revela o predomínio da importação de 

intermediários em 2003, sendo que em 2004 houve o predomínio de bens de 

consumo e intermediários. Entre 2005 e 2008 e também em 2010, apurou-se 

predominância de consumo durável e bens de capital. De 2012 em diante, mais 

alternância entre não duráveis, intermediários e combustíveis, conforme se verifica 

nos dados de quantum de importação descritos a seguir. 

 

 

TABELA 8 - Quantum de importação: Variação percentual sobre mesmo 
período do ano anterior
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Discriminação/Ano 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total 12,2 (3,7) 18,1 5,4 16,1 22,0 17,7 (17,4) 37,0 8,9 (2,3) 8,7 (2,5) 

Bens de capital (18,1) (17,5) 10,2 21,4 24,0 32,1 34,9 (16,5) 43,3 11,6 (0,3) 3,7 (8,9) 

Bens intermediários (11,5) 3,7 21,0 6,0 15,7 19,6 18,7 (20,6) 37,3 5,8 (1,6) 9,9 (1,1) 

 

Bens de consumo duráveis (32,5) (17,7) 27,9 35,7 73,5 50,6 39,4 (6,7) 52,9 21,7 (12,0) (2,3) (7,7) 

Bens de consumo não-
duráveis (1,7) (3,5) 7,7 9,5 14,1 14,1 12,1 4,8 17,9 14,5 5,8 10,4 2,0 

Combustíveis  (6,2) (14,3) 17,9 (12,6) 4,7 19,9 3,2 (14,8) 21,6 3,9 (3,8) 19,1 2,3 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Banco Central do Brasil, relatórios anuais de 1999 a 2014.  

 

O déficit comercial das manufaturas se explica, inclusive, por meio das 

importações dos setores de alta e alta média tecnologia. O período entre 1995 

e 2007 caracterizou-se pelo aumento das exportações de commodities e 

manufaturas de baixa intensidade tecnológica e pelas importações de produto 

de média e média-alta tecnologia que poderiam ser indicados como fatores 

responsáveis para a queda da participação da indústria de transformação no 

PIB (MARCONI; BARBI, 2010). 

 

Ocorrem, ainda, determinadas especificidades setoriais, a exemplo de setores 

com mais intensidade tecnológica, com elevada participação de firmas 

estrangeiras e estruturadas em oligopólios mundiais. Dessa forma, a 

intensidade tecnológica e o desempenho exportador são importantes para se 

compreender tais assimetrias em termos dos efeitos de oscilação cambial.  

 

Se, por um lado, a valorização cambial é capaz de possibilitar a aquisição de 

bens de capital com baixo custo, em contrapartida a demanda desviada ao 

exterior não gera investimentos em setores que não estão ligados à exportação 

de commodities. Além disso, verifica-se o desvio de receita da indústria 

internacional em detrimento à nacional. A queda de espaço da indústria de 
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transformação e o crescimento das importações desse setor se agravam, 

ainda, pela expansão de custos de infraestrutura e impostos, bem como custos 

intangíveis, como burocracia (TERRA, 2015). 

 

O quadro se agrava em meio às condições de concorrência do mercado 

asiático, que obteve sucesso em termos da expansão de investimentos, 

produtividade e competitividade. Esse problema se robustece à medida que as 

empresas matrizes das filiais instaladas no Brasil “não realizam esforços” a fim 

de maximizar a produção localmente. Mas tendem a se deslocar para as suas 

filiais chinesas (BASTOS et al., 2015). São fatores que potencializam os fortes 

riscos sobre a indústria manufatureira do Brasil.  

 

Define-se um quadro que agrava possível desindustrialização na economia 

brasileira, explicado pela ausência de políticas industriais com juros elevados, 

investimentos limitados, sobrevalorização da taxa de câmbio e elevado grau de 

abertura comercial. Esse fluxo pode ser controlado por meio de um papel ativo 

do Estado, de articulação entre as políticas monetárias, cambial, fiscal, 

industrial.  

 

A fim de levantar questões relativas às discrepâncias no contexto regional no 

que se refere à estrutura de produção e emprego, os dados que se seguem 

dizem respeito à concentração da indústria em termos de estrutura de 

emprego, de número de unidades e valor de transformação industrial sobre a 

região Sudeste. A TAB. 9 demonstra que, embora tenha ocorrido reduzida 

queda em tais indicadores em 2008 comparativamente a 2003, eles 

mantiveram tendência à participação superior a 50%. A região Sudeste 

concentra os dados de emprego, VTI e número de empresas, seguida da 

região Sul com indicadores em torno de 20%, Nordeste com variação média 

em torno de 10% nos respectivos indicadores, Centro-Oeste 4,5% e região 

Norte com indicadores em torno de 3,0%. 
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TABELA 9 – Número de unidades, pessoal ocupados e VTI na Indústria de 
transformação em 2003, 2008 e 2013 por macrorregiões brasileiras 

Grandes Regiões e 
Unidades da 
Federação 

Unidades locais Pessoal ocupado VTI 

2003 2008 2013 2003 2008 2013 2003 2008 2013 

                 Brasil 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00  100,00 100,00 

            Norte 2,60 3,05 2,92 3,37 3,54 3,66 4,91 5,64 6,51 

Rondônia 0,56 0,64 0,64 0,43 0,40 0,45 0,16 0,21 0,27 

Acre 0,11 0,12 0,13 0,05 0,06 0,07 0,01 0,02 0,03 

Amazonas 0,51 0,59 0,62 1,25 1,52 1,64 3,18 3,55 3,17 

Roraima 0,05 0,05 0,06 0,02 0,02 0,03 0,01 0,01 0,01 

Pará 1,11 1,31 1,07 1,46 1,33 1,20 1,49 1,73 2,84 

Amapá  0,05 0,07 0,09 0,03 0,05 0,07 0,02 0,03 0,08 

Tocantins 0,21 0,27 0,30 0,13 0,15 0,20 0,05 0,08 0,11 

             Nordeste 10,28 11,24 12,14 11,83 12,61 13,12 8,87 9,10 9,37 

Maranhão 0,45 0,45 0,56 0,41 0,45 0,57 0,46 0,49 0,36 

Piauí 0,46 0,55 0,57 0,32 0,31 0,37 0,13 0,17 0,15 

Ceará 2,13 2,38 2,79 2,62 2,71 2,97 1,16 1,06 1,34 

Rio Grande do 
Norte 0,78 0,90 0,93 0,89 1,04 0,85 0,49 0,41 0,68 

Paraíba 0,86 0,79 0,86 0,80 0,88 0,94 0,40 0,33 0,44 

Pernambuco 2,26 2,50 2,65 2,40 2,60 2,84 1,26 1,27 1,74 

Alagoas 0,38 0,40 0,40 1,53 1,40 1,06 0,37 0,32 0,36 

Sergipe 0,45 0,47 0,55 0,46 0,50 0,60 0,49 0,38 0,44 

Bahia 2,51 2,80 2,83 2,39 2,72 2,93 4,11 4,67 3,88 

           Sudeste 54,32 52,54 49,33 54,01 53,98 51,76 63,41 59,87 59,23 

Minas Gerais 12,76 12,33 12,07 10,17 10,51 10,73 9,87 11,25 11,69 

Espírito Santo 2,12 2,21 2,28 1,57 1,66 1,66 2,20 2,04 2,67 

Rio de Janeiro  6,17 5,38 5,46 6,01 5,54 5,89 10,48 7,78 10,52 

São Paulo 33,28 32,62 29,51 36,27 36,27 33,48 40,87 38,80 34,35 

           Sul 27,06 27,44 29,00 26,30 25,00 25,60 19,42 20,69 19,56 

Paraná 8,44 8,45 9,17 7,59 7,88 8,41 6,78 7,61 7,30 

Santa Catarina  8,14 9,04 9,31 7,70 8,23 8,20 4,76 4,59 5,07 
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Rio Grande do Sul 10,48 9,95 10,52 11,01 8,90 8,98 7,88 8,49 7,20 

           Centro-
Oeste 5,73 5,73 6,61 4,48 4,87 5,85 3,39 4,70 5,32 

Mato Grosso do Sul 0,78 0,75 0,86 0,75 0,84 1,09 0,66 0,75 1,13 

Mato Grosso 1,48 1,40 1,60 1,18 1,17 1,34 0,85 1,37 1,43 

Goiás 2,92 2,97 3,53 2,22 2,51 3,05 1,64 2,37 2,51 

Distrito Federal 0,55 0,61 0,61 0,34 0,36 0,38 0,24 0,21 0,25 

Elaboração própria a partir de variáveis selecionadas das unidades locais industriais de empresas 
industriais com 5 ou mais pessoas ocupadas, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da 
Federação - Brasil - 2003, 2008, 2013: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria, 
Pesquisa Industrial Anual - Empresa. 

 

As diferenças regionais revelam, ainda, que a maior taxa de crescimento da 

produtividade22 do trabalho no Brasil se deu sobre a fabricação de máquinas e 

equipamentos de informática, cujo maior crescimento se deu na região 

Nordeste. O segundo setor foi o de equipamentos do transporte e veículos com 

maior taxa de crescimento também na região Nordeste. A indústria extrativa 

apresentou expansão de 65,41% em termos da produtividade com forte 

crescimento na região Sudeste (82,02%), apenas na região Sul; a indústria 

extrativa não apresentou expansão. No caso da produtividade setorial, Galeano 

e Feijó (2013) defendem que a abertura comercial pode impactar positivamente 

essa variável à medida que apresenta a capacidade de induzir mudanças 

tecnológicas. Porém, tal efeito pode ser contraditório se a abertura não 

provocar mudança estrutural na direção da produtividade de bens com maior 

conteúdo tecnológico. 

 

A fim de se compreender a evolução da indústria de transformação em um 

nível ainda maior de desagregação, analisou-se ainda a composição da 

estrutura de emprego e produto regional. Por exemplo, a região Norte tem 

apresentado uma estrutura de mão-de-obra concentrada na construção civil e 

comércio varejista nos estados do Acre, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima e 

                                            

22 Galeano e Feijó (2013) analisaram a relação entre mudança estrutural e crescimento da 
produtividade por meio do uso da metodologia shift-share. 
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Tocantins; o Estado do Amazonas, caracteriza-se pela dependência de setores 

como o de bebidas, produtos derivados do petróleo, fabricação de produtos de 

metal, equipamentos de informática, máquinas e equipamentos, e 

equipamentos de transporte, conforme TAB. A1 a A9 no ANEXO A.  

Na região Nordeste, a estrutura de emprego se concentra largamente no setor 

da construção civil e comercio varejista. Além da indústria de calçados no 

Ceará, comércio atacadista e transportes e comunicação no Maranhão, 

transportes e comunicação em Pernambuco. E ainda, setores como alimentício 

e de bebidas, fabricação de veículos automotores, de produtos têxteis, de 

artigos do vestuário e minerais não metálicos, no caso da Bahia, conforme 

TAB. B1 a B12 no ANEXO B. 

No Sudeste, além da construção civil e comércio varejista, a estrutura de 

emprego se mostrou dependente também de setores como o de Transporte e 

comunicação, indústria têxtil, e metalúrgica a exemplo do estado de Minas 

Gerais, transporte e comunicação no Espírito Santo. E em termos da produção 

física, o maior volume de produção de produtos alimentícios, seguido de 

minerais não metálicos para o Espírito Santo. Além da indústria extrativa, 

indústria de bebidas, de produtos têxteis, celulose, derivados de petróleo, além 

de produtos químicos em Minas Gerais, metalurgia e produção de coque e 

derivados de petróleo no caso do Rio de Janeiro, alimentos, bebidas, têxtil, 

metalurgia, fabricação de produtos de metal, fabricação de outros 

equipamentos de transporte, exceto máquinas e equipamentos e bebidas, 

equipamentos de transporte e veículos automotores no Estado de São Paulo, 

TAB. C1 a C8 no ANEXO C. 

Na região Sul a estrutura de emprego refletiu o elevado peso da fabricação de 

máquinas e equipamentos, produção de veículos automotores no Rio Grande 

do Sul, a fabricação de minerais não metálicos em Santa Catarina, além de 

aparelhos e materiais elétricos, máquinas e equipamentos, veículos 

automotores no Paraná, conforme TAB. D1 a D8 no ANEXO D. 

O Centro-oeste reflete a estrutura de emprego dependente de setores como 

comércio e construção civil, acrescido da indústria têxtil e do vestuário em 
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Goiás, transportes e comunicações no Distrito Federal TAB. E1 a E6 no 

ANEXO E. 

Destaca-se a manutenção das discrepâncias regionais considerando-se a 

composição setorial da indústria brasileira que tem se mantido dependente da 

indústria extrativa, e pouco tem evoluído em torno de uma estrutura de 

produção com maior nível de incorporação tecnológica. Neste caso, ao se 

considerar um mesmo setor, há a capacidade de que este setor tenha reações 

diferenciadas a partir de uma política econômica comum, em função da região 

ao qual está inserido. Ou seja, o grau de desenvolvimento das regiões altera os 

efeitos de variáveis como câmbio, volume de crédito e taxa de juros sobre a 

atividade econômica. 

3.5 Considerações finais do capítulo 

Este capítulo buscou entender a condução da política monetária brasileira 

considerando-se políticas econômicas voltadas, em especial, para o objetivo de 

estabilização monetária. Por isso, a predominância das discussões sobre a 

política monetária que, conforme verificado ao longo do capítulo, caracteriza-se 

por ter sido majoritariamente contracionista. Foi evidenciada também falta de 

preocupação em articular a condução dessa política com outras que 

mitigassem os efeitos nocivos da abertura econômica e financeira dos anos 

1990, das diversas crises internacionais (inclusive em países periféricos como 

México, países asiáticos, Rússia, Argentina, da última crise financeira, entre 

outros) na estrutura produtiva. A supremacia da política monetária na política 

econômica brasileira caracterizou-se por períodos de elevadas taxas de juros 

reais, que aprofundam o grau de vulnerabilidade da indústria local à medida 

que os mecanismos de transmissão perturbam o nível de produtividade 

setorial.  

 

Além disso, outras variáveis monetárias afetam diretamente os choques 

setoriais, tal como a taxa de câmbio. Nesse caso, os setores intensivos em 

mão de obra barata e recursos naturais são menos afetados a longo prazo pelo 

câmbio do que setores intensivos em capital e conhecimento. Logo, a 
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apreciação cambial desestrutura setores intensivos em tecnologia e rompe a 

produtividade à medida que a interrupção do processo de apreciação cambial 

não permite que os setores voltem ao nível de produtividade original que se 

deu anteriormente à apreciação.  

 

Percebe-se, por exemplo, a expansão da taxa de emprego sobre o setor da 

construção civil em todos os 27 estados brasileiros no período de 2003 a 2015. 

Em contrapartida, setores como a metalúrgica, mecânica, equipamentos de 

informática, produtos eletrônicos, máquinas e equipamentos apresentaram 

baixa evolução em termos do emprego e valor de transformação industrial.  

 

Logo, as políticas econômicas implementadas, caracterizadas pela falta de 

coordenação entre si e pela pequena articulação com o aspecto regional, 

reforçam a tendência à concentração da indústria de transformação nas 

regiões Sul e Sudeste do Brasil. 

 

Identificam-se também, as rupturas geradas na produção industrial em meio à 

desarticulação entre política monetária e industrial. Esse rompimento se dá, por 

exemplo, pelo mecanismo de transmissão da taxa de câmbio que ocasiona 

diferenciais de competitividade e altera o nível de produção à medida que os 

setores respondem de forma diferente a esse processo. E as características da 

estrutura produtiva e financeira das regiões afetam a capacidade da indústria 

de transformação absorver impactos mais pronunciados ou suaves em função 

das características estruturais e comportamentais da própria região em que 

estão inseridos. 

 

O capítulo a seguir tem o propósito de medir os impactos dos mecanismos de 

transmissão da política econômica brasileira sobre os subsetores da indústria 

de transformação nacional no período de 2004 a 2015. Além disso, busca 

analisar empiricamente se de fato o contexto regional no qual o setor está 

inserido diferencia a dinâmica de comportamento setorial. 
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CAPÍTULO 4: POLÍTICAS ECONÔMICAS E A 
INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO NO BRASIL: 
UMA INVESTIGAÇÃO EMPÍRICA 

Este capítulo inicia por meio da caracterização das políticas econômicas 

implementadas a partir de 2000, de forma a robustecer a análise de potenciais 

efeitos negativos da política econômica que vem sendo implementada e 

possíveis desdobramentos sobre a indústria de transformação. Delineia-se uma 

linha do tempo em que se descreve o conjunto de políticas econômicas 

implementadas, seguido de análise descritiva a respeito dos principais 

indicadores de política monetária em função da velocidade de transmissão que 

os canais da política monetária apresentam na política fiscal, por exemplo. 

 

O objetivo deste capítulo consiste em analisar os efeitos de política econômica 

sobre a indústria de transformação e sobre as regiões brasileiras na última 

década, considerando-se a incidência de uma política monetária contracionista 

em parte significativa do período analisado. Os efeitos contracionistas da 

política monetária foram ainda agravados pelas políticas de indução da 

indústria que em sua maior parte estimularam setores como a construção civil e 

o setor automobilístico. Além disso, busca-se compreender os efeitos setoriais 

das políticas econômicas a fim de se entender os desdobramentos regionais, 

uma vez que as políticas econômicas implementadas na última década 

apresentaram pouca capacidade de redução das discrepâncias regionais.  

 

A hipótese que se reforça neste capítulo é de que a questão regional interfere 

na dinâmica setorial à medida que determinado setor localizado em regiões 

diferentes mostra capacidade de absorção distinta em termos dos choques 

provenientes da execução da política econômica a partir das características 

históricas e estruturais da própria região. Logo, a caracterização e o 

entendimento das regiões nas quais os setores estão inseridos auxiliam no 

entendimento em termos da assimetria dos choques.  
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Assume-se a possibilidade de que a adoção de uma política monetária 

caracterizada pelos regimes de metas de inflação pode ter conduzido a um 

padrão em que se reforçam as evidências de doença holandesa23 e um 

processo de comprometimento da estrutura industrial. Esse cenário se agrava 

mediante a dependência da economia nacional da produção baseada nos 

recursos naturais e no setor de commodities, que elevam o grau de 

vulnerabilidade da economia nacional.   

 

Além disso, o capítulo explica as razões de se escolher o setor da indústria de 

transformação para fins de análise, além de descrever a base de dados 

utilizada, bem como o período de escolha da investigação, além da descrição 

do método econométrico utilizado. Acrescentam-se, ainda, a análise de 

resultados e resumo dos principais apontamentos obtidos pela aplicação 

econométrica. 

4.1. A política econômica brasileira dos últimos vinte anos 

A FIG. 1, elaborada a partir de dados do Banco Central do Brasil, permite 

caracterizar a condução da política econômica brasileira desde 1999. Além 

disso, depreende-se, da figura, a tendência geral de políticas monetárias 

contracionistas caracterizadas pelo contínuo aumento das taxas de juros e, em 

casos isolados, manutenção da taxa SELIC, além das desonerações fiscais 

que se fortaleceram a partir de 2003 e se mantiveram ao longo dos anos 

analisados.  

                                            

23 Para mais informações, ver Bresser-Pereira (2008), Araújo, Bruno e Pimentel (2009), 
Marconi e Barbi (2010), Veríssimo e Silva (2013). 
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FIGURA 1 – Caracterização da política econômica brasileira a partir de 
1999  
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Em termos de políticas econômicas implementadas, sobressai-se a tendência à 

implementação de política monetária contracionista com política fiscal 

expansionista e caracterizada pela tendência de contínuas desonerações 

fiscais com estímulos a diferentes setores, entre os quais o automobilístico e a 

construção civil. A TAB. 10 permite que se avalie paralelamente a linha do 

tempo introduzida, a evolução dos principais instrumentos de condução da 

política monetária.  

 

Dentre os instrumentos, a taxa de câmbio, o IPCA (reflete a variação dos 

preços para famílias com recebimento mensal entre um e 40 salários mínimos 

sendo utilizados como parâmetro para o regime de metas de inflação), além da 

taxa Selic. Na TAB. 10 apura-se que o IPCA inicialmente alto na série 

apresentada passou a apresentar redução após 2004 e depois desse período 

oscilação entre 3,14% (2006) e 6,41% (2014). No caso da taxa SELIC, a série 

iniciou com cotação de 16,19% ao ano, reduzindo-se após 2002. Apresentou 

crescimento entre 2005 e 2009 e, embora tenha havido redução em 2008, a 

série fechou em 10,9% em 2014. 

 

TABELA 10 -  IPCA, Taxa de câmbio e taxa Selic entre 2000 e 2014 

Ano  IPCA (1) SELIC (2) Taxa de câmbio (R$/US$) (3) 

2000 5,97% 16,19 1,830 

2001 7,7% 19,05 2,350 

2002 12,5% 19,2 2,921 

2003 9,3% 8,6 3,078 

2004 7,6% 9,6 2,925 

2005 5,55% 11,2 2,435 

2006 3,14% 13,25 2,176 

2007 4,46% 11,25 1,947 

2008 5,90% 7,2 1,834 
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2009 4,31% 13,75 1,997  

2010 5,91% 9,8 1,760 

2011 6,5% 11,6 1,675 

2012 5,84% 8,5 1,954 

2013 5,9% 8,2 2,157 

2014 6,41% 10,9 2,353 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Banco Central do Brasil, relatórios anuais de 1999 a 2014. Dados 
da taxa de cambio - IPEADATA -Series históricas. 

(1) Variação em relação ao ano anterior. (2) Taxa efetiva acumulada % a.a. (3) Cotação da taxa comercial venda 
média. 

 

Em relação ao comportamento da taxa de câmbio entre 2005 e 2014, verificam-

se os maiores picos de depreciação do real entre 2002 e 2006, bem como em 

2013 e 2014.  Porém, por meio da TAB. 11 é possível identificar a elevada 

instabilidade do real frente ao dólar, quando comparado ao ano imediatamente 

anterior. 

 

TABELA 11 - Percentual de valorização ou desvalorização da taxa de 
cambio em relação ao ano anterior 

Ano/Índice Deflacionado pelo IPA-DI Deflacionado pelo IPCA 

2005 Apreciação de 13,3% Apreciação de 20,5% 

2006 Apreciação de 0,3% Apreciação de 1,6% 

2007  - - 

2008 Desvalorização de 15,3% Desvalorização de 21,9% 

2009 Apreciação de 20% ao ano Apreciação de 26,1%  

2010 Apreciação de 11% Apreciação de 7,7%  

2011 Retração de 10,6% Retração de 5,2 

2012 Elevação de 12% Elevação de 7% 

2013 Apreciação de 7,8% Apreciação de 8,5% 

2014 Depreciação de 2,6% Depreciação de 0,9% 
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Banco Central do Brasil, 
relatórios anuais de 1999 a 2014. 

 

Dadas essas considerações a respeito dos mecanismos de transmissão da 

política monetária, a seção seguinte trata das estimações e procedimentos 

econométricos utilizados neste trabalho.  

4.2 Aferição Empírica do manejo da política econômica e os 
impactos no setor produtivo 

Antes de explicar a metodologia empregada neste capítulo, exploram-se três 

questões antecedentes à descrição do modelo, entre os quais: a) a base de 

dados explorada nesta pesquisa; b) o motivo de escolha do período de análise. 

4.2.1. Do método empregado: 

 

A proposta deste capítulo consiste em avaliar a incidência de choques 

monetários e seus efeitos sobre os subsetores da indústria de transformação 

brasileira, em 2004-2015 (período no qual a economia brasileira iniciou o seu 

ciclo expansivo). Além disso, após compreender a dinâmica setorial em relação 

à política econômica implementada, busca-se entender de que forma a 

dinâmica setorial se associa ao componente regional, à medida que se busca 

analisar a possibilidade de que os setores mais afetados estejam presentes em 

determinado tipo de região.  

 

Logo, a análise do entendimento dos efeitos setoriais e da compreensão de 

como essa questão se articula com a dimensão regional foi realizada por meio 

do VAR. A avaliação de vetores autorregressivos satisfaz a compreensão em 

torno dos efeitos setoriais. A introdução da dimensão regional foi definida a 

partir da utilização de uma análise de componentes principais, o que permitiu a 

classificação dos 27 estados brasileiros em três agrupamentos principais: 
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unidade espacial homogênea 1 (UH1), unidade espacial homogênea 2 (UH2), 

unidade espacial homogênea 3 (UH3). A explicação a respeito desse 

procedimento relativo à associação de componentes principais encontra-se na 

seção na seção 4.2.5.    

 

Para que se possa avaliar os efeitos de política monetária comum em nível dos 

estados brasileiros, Bertanha e Haddad (2008) referenciaram que estudo que 

envolva todas as unidades federativas no período após o Plano Real exige que 

seja apresentada uma série de produto em nível mensal (para cada uma das 

regiões), de forma a demonstrar maior número de observações para viabilizar 

as estimações sem perdas de grau de liberdade em função das defasagens. 

Além disso, tradicionalmente os trabalhos que analisam os efeitos de política 

monetária concentram-se no uso do VAR como técnica econométrica a fim de 

identificar os choques monetários (RODRIGUEZ-FUENTES; PADRON-

MARRERO, 2008).  

 

No caso brasileiro, diversos trabalhos usaram o VAR a fim de compreender os 

choques da política monetária, entre os quais, Arquete e Jayme (2003), 

Fernandes e Toro (2005); Lima, Maka e Alves (2009), Mendonça, Medrano e 

Sachsida (2010), Bertanha e Haddad (2008), Guimarães (2012), Braatz (2013). 

 

A vantagem de utilização do modelo VAR se justifica pela facilidade de se obter 

inferências a respeito das relações macroeconômicas, em que a decomposição 

das funções impulso-resposta auxilia no isolamento de efeitos de choques 

exógenos.   

 

O propósito de se aplicar o VAR neste estudo tem como objetivo analisar o 

grau de assimetria em termos das respostas dos setores industriais em relação 

aos choques de política monetária. Esse método possibilita a extração das 

funções impulso-resposta proveniente da política monetária e a capacidade de 

se obter resultados assimétricos que traduzem as diferenças setoriais e 

regionais, bem como característica da estrutura produtiva das regiões 

brasileiras, que naturalmente explicam a ocorrência de choques assimétricos, 

considerando-se alterações em termos da política monetária.  
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Bueno (2008) preleciona que esse tipo de método tem tendência a definir 

restrições entre as equações do modelo, com o propósito de determinar o 

conjunto de inter-relações existentes entre as variáveis, não procedendo, 

assim, às inferências sobre parâmetros. O sistema de equações do modelo 

VAR consiste em variáveis endógenas que afetam e são afetadas umas pelas 

outras. São incluídas também variáveis exógenas, que afetam as endógenas, 

mas não são afetadas por elas, conforme se verifica na equação (1), a partir da 

especificação de Sims (1980) e Bueno (2008)  
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Cuja forma reduzida assume a seguinte função: 
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     (2) 

 
Em que: 

 

tX  = representa o vetor das variáveis endógenas. 

tZ = representa o vetor das variáveis exógenas. 

0A  = matriz não singular dos coeficientes. 

ii AAB 1

0

  

;iA  = matrizes dos coeficientes. 

k = vetor de constantes. 

p = número de defasagens das variáveis endógenas. 

tu  = vetor de erro. 

 

As matrizes assumem, então, a seguinte dimensão:  

  

0A e 
iA são ( 3x4), 

tX (4x1), 
tZ  (3x1), 

t (3x3), 
t  (4x1). 
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Cujas hipóteses são:  

a) As variáveis no vetor tX  são fracamente estacionárias.  

b) O termo de erro tuA
1

0

 é ),( PxP

S

P ION   

c) P, representa a dimensão de 
tX e portanto, 

0A representa uma matriz não 

singular. 

 

No caso desta tese, os vetores são constituídos pelas seguintes variáveis.  

 

tX  [emprego setorial, preços, componente da política fiscal, câmbio] 

tZ [constante, commodity, EMBI+] 

 

A descrição do modelo na forma matricial se dá da seguinte forma: 
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Para que se possa proceder a esse tipo de estimação, serão utilizados os 

seguintes passos: dessazonalização da base de dados, investigação sobre raiz 

unitária, determinação das defasagens, análise dos resíduos, teste de 

causalidade, teste de cointegração, aplicação e extração da função impulso 

resposta.  

 

O ordenamento das séries se deu da seguinte forma: emprego setorial, índice 

de preços, política fiscal e taxa de câmbio. Esse ordenamento foi obtido por 

meio da decomposição de Cholelsky.  A decomposição recursiva de Cholesky 

permite que se identifique a ordem de endogeneidade das variáveis, da mais 
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endógena para a menos endógena. Além disso, introduziu-se uma constante 

no modelo e mais duas variáveis exógenas com o intuito de captar os efeitos 

de choques externos e que permitem o controle de choques exógenos sobre a 

economia, EMBI+ e o índice de preços internacionais das commodities. 

 

4.2.2 Descrição da base de dados: limitações e a escala de análise  

A fim de se analisar os efeitos da política monetária sobre a indústria de 

transformação, serão utilizados os seguintes dados: a) variação da taxa de 

emprego mensal por subsetores da indústria de transformação; b) taxa de 

câmbio real/dólar; c) nível de preços; d) índice de preços de commodities; e) 

componente da política fiscal; f) variável EMBI+. 

 

Todas as variáveis têm periodicidade mensal e foram coletadas de fevereiro de 

2004 a maio de 2015, em que os indicadores de emprego setorial foram 

obtidos por meio do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados/ 

Ministério do Trabalho e Emprego (CAGED/MTE). Os dados foram coletados 

para os seguintes subsetores da indústria de transformação: minerais não 

metálicos, indústria metalúrgica, indústria mecânica, indústria do material 

elétrico e de comunicações, indústria do material de transporte, indústria da 

madeira e mobiliário, indústria têxtil e do vestuário, indústria de calçados, 

produtos alimentícios, setores extrativo mineral e construção civil, com o fito de 

representarem parâmetro de comparação com a indústria de transformação 

(BRASIL, 2017a). A condição de a construção civil ter se apresentado como um 

dos setores que mais têm absorvido mão de obra, conforme apresentado no 

capítulo 3, poderá auxiliar a segmentar as principais diferenças entre os 

diversos setores, embora o setor extrativo mineral seja mais capital intensivo, o 

que requer cuidado na comparação com os demais. 

 

A opção de se trabalhar com a dinâmica setorial foi baseada na utilização da 

variação ao longo da taxa de emprego dos subsetores da indústria de 

transformação. Nesse caso, recorreu-se à utilização de dados mensais de 
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emprego disponibilizados pelo CAGED/MTE, em que se extraiu o dado bruto 

para que, em sequência, se pudesse recorrer à variação mensal dos dados de 

emprego. Nesse caso, a variação mensal do emprego passou a representar a 

proxy da variação do produto industrial, em virtude da necessidade de se obter 

séries de dados mensais e da incapacidade de se obter dados de produção 

com temporalidade mensal desagregados por subsetores. 

 

Os demais indicadores, como taxa de câmbio real/dólar, nível de preços e 

índice de preços de commodities, foram obtidos junto ao Sistema Gerenciador 

de Séries temporais (SGS) do Banco Central do Brasil. A variável componente 

da política fiscal encontra-se descrita na próxima seção. 

 

Há algumas limitações. A primeira é que os dados referentes à composição do 

emprego formal têm algumas restrições. Primeiramente, representa uma proxy 

de produto setorial, em virtude da falta desse tipo de dado para os estados 

brasileiros, com temporalidade mensal, desagregados por subsetores. A 

segunda limitação é que se desconsideram os empregos informais, que têm 

peso significativo especialmente nos estados com baixo grau de 

desenvolvimento. E há claramente a negligência de efeitos importantes do 

impacto da política monetária. A terceira limitação é que o emprego, como 

opinou Silva (2011), responde de forma mais tardia aos choques de política 

monetária, o que dificulta a capacidade do timing real da ocorrência de 

choques.  

 

Além disso, vale registrar que o índice de preços que representa o mecanismo 

de transmissão da política monetária por meio do regime de metas de inflação 

é o IPCA, que traduz a variação de preços para famílias com recebimento de 

um a 40 salários mínimos. No entanto, este trabalho usa o Índice de Preços no 

Atacado (IPA), uma vez que se busca o entendimento da dinâmica setorial.  

 

No que se refere à opção de trabalhar com dados desagregados, é importante 

ressaltar a dificuldade em relação à análise desagregada e que considere a 

dimensão estrutural na óptica regional. 
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Nesta tese, a opção foi de priorização da escala setorial a regional. À medida 

que se pretende juntar a dinâmica setorial e regional, é necessário ponderar 

sobre as dificuldades que decorrem do uso e segmentação de tais escalas de 

análise.  

 

Na visão de Britto, Amaral e Alencar (2015), quanto maior for a necessidade de 

desagregação em termos de análise, seja em nível de municípios ou 

microrregiões, maior será também a dificuldade em termos da disponibilidade 

de dados desagregados, que se esbarra na importância da dinâmica setorial. 

Nesse caso, uma possível solução surge ao priorizar a escala espacial e 

avaliar a dimensão setorial a partir de outras fontes ou indiretamente. Ou, 

ainda, por meio da possibilidade de se “fixar a dimensão setorial, dando conta 

da dimensão espacial na medida em que se desagregam progressivamente os 

setores, chegando, no limite, a estudos de cadeias produtivas, industriais ou de 

valor” (BRITTO; AMARAL; ALENCAR, 2015). Há, ainda, a possibilidade de se 

trabalhar com clusters, porém a pequena variação mensal dos clusters 

industriais não viabilizaria as estimações do VAR em razão da pequena ou 

insignificante variação mensal.  

 

Inicialmente, a busca deste trabalho era a compreensão dos desdobramentos 

da política monetária sobre a indústria de transformação, desde a 

implementação do regime de metas de inflação em 1999. No entanto, os dados 

de emprego do CAGED/MTE, em termos desagregados para os subsetores da 

indústria de transformação, só se encontram disponíveis a partir de janeiro de 

2004.  A opção pelo início da série a partir de fevereiro de 2004 decorre da 

possibilidade de se utilizar a variação da taxa de emprego em relação ao 

período anterior. Ou seja, fevereiro de 2004 é o período inicial no qual a série 

permite que se utilize a obtenção da variação da taxa de emprego dos 

subsetores da indústria de transformação. 

 

Todas essas variáveis foram dessazonalizadas por meio do procedimento X-12 

ARIMA, disponível para download no United States Census Bureau e estimado 

por meio do programa estatístico Gretl. E, ainda, as variáveis de taxa de 

câmbio, preço de commodity e Embi+ foram logaritmizadas a fim de promover 
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a estabilização da variância das variáveis. As variáveis de variação na taxa de 

emprego e índice de preços não foram logaritmizadas, em função da 

ocorrência de valores negativos, o que tornaria inviáveis as estimações em 

função da existência de missings nos dados. As séries dessazonalizadas 

encontram-se no ANEXO L.  

 

A próxima subseção explica a forma como se dá o cômputo do componente da 

política fiscal, a fim de se depurar possíveis efeitos que poderiam ser 

incorretamente interpretados como provenientes da política monetária 

 

4.2.3 A consideração do componente fiscal 

A captação do efeito da política fiscal estruturou-se por meio da adaptação da 

metodologia utilizada por Cavalcanti e Silva (2010), fizeram a introdução de 

uma equação que representasse a relação entre dívida pública e PIB a fim de 

entender como esse componente se relaciona ao vetor de gastos públicos e 

PIB. Esses autores tentaram entender os efeitos da política fiscal sobre a 

economia brasileira no período de 1995 a 2008 a partir de um modelo de 

vetores autorregressivos (VAR). 

 

Para se entender os efeitos da política monetária, setorialmente é importante 

que primeiro se faça a extração dos possíveis efeitos da política fiscal, com o 

intuito de se controlar a possibilidade de um efeito contaminado pela primeira. 

Dessa forma, ocorreu a estimação de um modelo VAR para o período de 

fevereiro de 2004 até maio de 2015. O objetivo dessa estimação foi extrair um 

componente de política fiscal a fim de introduzi-lo nas variáveis explicativas do 

modelo geral, ao qual se deseja segmentar possíveis efeitos provenientes da 

política fiscal sobre a variação da taxa de emprego setorial e que poderiam 

trazer o retrato enviesado de que tal efeito seria exclusivamente proveniente da 

política monetária. 
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Cabe reforçar que esse mecanismo da política fiscal representa a estimação de 

um comportamento residual a fim de se entender possíveis alterações na taxa 

de emprego setorial que possam ser explicadas pela política fiscal e não 

propriamente pela política monetária. 

 

No entanto, há algumas limitações. A primeira é que, conforme ressaltado por 

Cavalcanti e Silva (2010), a estimação dos efeitos da política fiscal sobre o 

produto não é algo “trivial” à medida que há a dificuldade de se “diferenciar 

adequadamente o componente exógeno das variáveis fiscais (associados a 

mudanças discricionárias de política) de seu comportamento endógeno 

(associado ao ciclo econômico) (CAVALCANTI; SILVA, 2010, p. 393). 

 

A segunda é que há necessidade de se incorporar a dívida pública na 

determinação da política fiscal, uma vez que a omissão dessa variável pode 

conduzir a estimativas enviesadas dos impactos da política fiscal, ao se 

considerar que sobre a ocorrência de um choque de política fiscal 

expansionista há a tendência a que a dívida pública aumente em relação ao 

seu nível original. Se há a omissão da dívida como variável explicativa e não se 

mensura o impacto dos gastos e receitas sobre a evolução da dívida pública, 

as funções de impulso-reposta podem estar enviesadas (CAVALCANTI; SILVA, 

2010). 

 

O VAR estimado se deu a partir das seguintes variáveis: 

 

a) Dados de PIB mensal: obtidos no SGS/Banco Central do Brasil. Trata-se 

do PIB mensal a preços correntes e com valores em R$ milhões.  

b) Fluxo de receita do tesouro nacional repassado a estados e municípios. 

Dado obtido no SGS, Banco Central do Brasil, conta 2295, valores em 

R$ milhões. 

c) Taxa de Juros SELIC. Percentual acumulado ao mês. 

 

Todas essas variáveis foram dessazonalizadas por meio do procedimento X-12 

ARIMA disponível para download no United States Census Bureau e estimado 

por meio do programa estatístico Gretl. 
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Os dados foram coletados para o período de fevereiro de 2004 a maio de 2015. 

No entanto, além das limitações anteriores, é necessário que se reforce a 

limitação do dado utilizado como proxy de política fiscal, uma vez que há 

inicialmente a possibilidade de se usar a série de gastos além de arrecadação, 

a fim de se verificar a variação mensal na proxy de política fiscal. Porém, 

embora esse dado esteja disponível no SGS do Banco Central do Brasil, sua 

disponibilidade encontra-se em período inferior ao que vem sendo abordado 

neste trabalho e que, portanto, inviabiliza a estimação para o período abordado 

na presente pesquisa.  

 

Neste caso a opção foi por se utilizar o dado de “Receita dos estados e 

municípios (fluxo) – transferência da união – Total” que se trata da conta 2295 

do Sistema Gerenciador de Séries temporais (SGS). O dado se refere a 

transferência de recursos por parte da União em relação a Estados e 

Municípios, disponibilizados mensalmente, e, por se tratar do repasse de 

recursos é interpretado como componente de gasto público. Reforça-se a 

integração desta variável com os objetivos traçados nesta tese, ou seja, a 

investigação dos efeitos da política macroeconômica implementada entre 2004 

e 2015. Logo, a utilização da variação mensal dos repasses do Tesouro 

Nacional cumpre o objetivo de se entender os desdobramentos da política 

fiscal a medida que se considera o fluxo de despesas /transferências por parte 

da União a fim de entender o impacto de política fiscal. E, do ponto de vista da 

região, ou dos estados, tal variável representa a contrapartida das 

transferências da União, ou seja, o fluxo de receitas recebido pelo Estado. É 

necessário ressaltar que a opção por se utilizar os dados de finanças públicas 

disponíveis na base de dados do IPEADATA se esbarra no problema de que 

esses dados estão apresentados em desagregação trimestral e a base utilizada 

nesta tese, encontra-se em desagregação mensal. 

 

O dado de PIB e de transferência de recursos foi tratado em escala logarítmica. 

A opção por se trabalhar com o PIB em termos de preços correntes é que ao 
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se proceder à deflação da série e em sequência a logaritmização, houve perda 

de dados em função da existência de valores negativos em alguns períodos, 

considerando-se que a série é mensal e referente à variação em relação ao 

período anterior. Dessa forma, há vários missings na série de PIB e, portanto, 

optou-se por trabalhar com a série a preços correntes e logaritmizada. 

 

O modelo de vetores autorregressivos descrito na seção anterior, no caso 

específico da estimação do componente da política fiscal, estrutura-se da 

seguinte forma: 
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Em que: 

 

tX  [Log de PIB, taxa SELIC, transferência de recursos] 

tZ  [Constante] 

Antes de se estimar o VAR, fez-se a análise da estacionariedade das séries, 

por meio do teste de Dickey Fuller, realizado no Stata, bem como as 

defasagens sugeridas pelo método de Akaike e Schwarz. 

 

A TAB. F1 (presente no ANEXO F) permite que se verifique que a variável log 

de PIB não se apresentou estacionária em nível e que após a introdução das 

defasagens sugeridas no modelo a série se manteve não estacionária. 

 

Logo, gerou-se a série em primeira diferença e após isso ter sido feito, 

identificou-se o processo de estacionarização da série. No caso da série de PIB 

tratada em log e em primeira diferença, foi possível a obtenção de série 

estacionária. Quanto às demais variáveis, que são transferência de recursos 

em logaritmo e taxa SELIC, ambas se apresentaram estacionárias quando 
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tratadas em nível. Esses resultados referentes aos testes de estacionaridade 

das séries se encontram na TAB. F1, no ANEXO F.   

 

O efeito residual da política fiscal foi extraído a partir da equação que foi 

rodada por meio de um VAR. Para isso, considerou-se a variável PIB e 

transferência de recursos em log e em primeira diferença, além da taxa SELIC 

logaritmizada e em nível. 

 

O modelo autorregressivo foi estimado com base em duas defasagens 

identificadas pelos critérios de Akaike, Hannan-Quinn e Schwarz. Além disso, o 

teste de Granger contido no ANEXO F (TAB. F2) não teve causalidade entre as 

variáveis. Porém, o fato de não ocorrer causalidade entre as variáveis não 

significa que há a ausência de efeito contemporâneo entre elas.  

 

A ausência de causalidade em Granger poderia estar 
positivamente correlacionada com a ausência de efeito 
contemporâneo de uma variável sobre a outra -  de modo que 
que, na prática, o método poderia conduzir indiretamente a 
conclusões corretas acerca da ordenação adequada do VAR" 
(CAVALCANTI, 2010, p. 253).    

 

Os testes anexos sugeriram a normalidade dos resíduos para a especificação 

geral por meio do teste de Jarque Bera e ainda a inexistência de 

autocorrelação residual no teste LM (ANEXO F).  

 

Assim, o resultado extraído dessa estimação será introduzido na equação 

estrutural e representa o efeito residual da política fiscal. Considera-se ainda a 

estabilidade da relação de longo prazo obtida pelo teste de cointegração de 

Johansen. 

 

Pode surgir o questionamento sobre o motivo de não ter ocorrido apenas a 

introdução direta no modelo geral da série de transferência de recursos 

representando uma proxy da política fiscal. Porém, a opção de se extrair um 

componente que represente a inter-relação entre produção interna bruta, 

transferência de recursos e taxa SELIC é baseada na capacidade de que esse 

conjunto de interações seja capaz de conduzir a uma análise mais robusta, que 
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carrega indiretamente o efeito da taxa de juros. Além disso, não considera 

apenas uma variável de forma isolada, mas o conjunto de interações entre três 

variáveis.  

 

A seção a seguir trata da incorporação do efeito regional no modelo a ser 

estimado. 

 

4.2.4 A consideração empírica da dimensão regional 

Este estudo busca a compreensão dos efeitos da política monetária sobre os 

setores industriais, a fim de entender se os setores mais atingidos têm relação 

com o estágio de desenvolvimento das regiões. No entanto, ressalta-se, a 

análise setorial se sobrepõe à análise regional. E a opção pelo uso de vetores 

autorregressivos, como abordado no decorrer deste capítulo, baseia-se na 

capacidade de se extrair a função impulso-resposta proveniente dos impactos 

de política monetária. Logo, não há a possibilidade de se aliar as dimensões 

setoriais e regionais simultaneamente, recorrendo-se ao uso do VAR. Essa 

situação se reforça à medida que a análise se dá sobre os subsetores da 

indústria de transformação, o que requer um VAR isolado para cada um dos 

setores.  

 

A variável cujo objetivo é captar o efeito da política fiscal foi obtida por meio de 

especificação alternativa e, em sequência, introduzida ao modelo original. O 

objetivo com o uso dessa equação foi obter uma variável a fim de separar 

possíveis efeitos que fossem provenientes da política monetária.  

 

É possível que se recorra a esse procedimento à medida que o modelo VAR 

investiga as relações lineares que existem entre cada uma das variáveis e seus 

valores defasados, levando-se em conta a interdependência entre as variáveis.  

 

Torna-se inviável analisar um VAR separado para cada um dos subsetores da 

indústria de transformação para os 27 estados brasileiros. Optou-se, então, por 
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trabalhar com o dado agregado de variação no emprego mensal para os 

subsetores e interpretar a questão regional a partir das unidades espaciais 

homogêneas.   

 

A fim de se traçar os efeitos sobre os setores considerando-se as regiões ao 

quais os setores estão inseridos, recorreu-se ao uso da análise de 

componentes principais baseados em indicadores descritos a seguir, que 

permitisse separar os estados brasileiros em três grupos para posteriormente 

se diferenciar o efeito regional. Esse agrupamento foi definido previamente com 

a finalidade de se obter três agrupamentos regionais de análise: periférica, 

centrais e aquelas regiões que estivessem em uma condição intermediária. O 

objetivo com a aplicação do ACP é buscar respostas sobre quais regiões 

seriam mais atingidas pelas políticas econômicas implementadas, se as mais 

desenvolvidas, as com grau intermediário de desenvolvimento ou, ainda, as 

com baixo grau de desenvolvimento.  

 

O detalhamento da associação de componentes principais pode ser encontrado 

em Mingoti (2005). Para a autora, tal método viabiliza o agrupamento das 

variáveis com elevado grau de correlação, de maneira que seja possível 

promover o agrupamento das variáveis para que esse agrupamento auxilie no 

processo de caracterização de um grupo, em virtude das variáveis utilizadas:  

 

[...] a partir do momento em que os fatores são identificados, 
seus valores numéricos, chamados de escores, podem ser 
obtidos para cada elemento amostral. Consequentemente, 
estes escores podem ser utilizados em outras análises que 
envolvam outras técnicas estatísticas, como análise de 
regressão ou análise de variância, por exemplo (MINGOTI, 
2005, p. 100).   

 

Houve o agrupamento dos estados brasileiros em três categorias por meio de 

variáveis altamente correlacionadas e com base em indicadores extraídos para 

o ano de 2014 e obtidos por meio da associação de componentes principais. 

Tais indicadores encontram-se listados a seguir. 
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a) Número de agências bancárias per capita: corresponde à divisão 

entre o número de agências bancárias por estado disponibilizado 

pelo Banco Central do Brasil e a população por estados para o ano 

de 2014, obtida por meio das projeções da população calculado pelo 

IBGE em 2013. 

b) Pessoas empregadas em serviços sofisticados24: corresponde à 

participação relativa dos estados brasileiros sobre o somatório de 

pessoas empregadas nos seguintes setores: a) fabricação de 

máquinas e equipamentos de informática, produtos eletrônicos e 

ópticos; b) fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos; 

c) fabricação de máquinas e equipamentos; d) atividades dos 

serviços de tecnologia da informação; e) pesquisa e desenvolvimento 

científico. Os dados de emprego por estados e setores foram obtidos 

por meio da RAIS (BRASIL, 2014a).  

 

c) Pessoas empregadas em serviços menos sofisticados: corresponde 

à participação relativa dos estados brasileiros sobre o agregado do 

emprego nacional baseado no somatório de pessoas empregadas 

nos seguintes setores: i) preparação de couro e artefatos de couro; ii) 

fabricação de produtos de madeira; iii) fabricação de produtos de 

borracha e material plástico; iv) fabricação de móveis. Os dados de 

emprego por estados e setores foi obtido por meio da RAIS (BRASIL, 

2014a). 

d) Percentual de exportação: participação das exportações dos estados 

brasileiros na exportação nacional. Índice calculado a partir do saldo 

de exportações para o ano de 2014 obtido no portal Aliceweb/ 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) 

(BRASIL, 2014b). 

                                            

24 A definição dos setores sofisticados se deu a partir da observação da base de dados da 
RAIS (Relação Anual de informações sociais – RAIS) com base nos setores que apresentem 
complexidade em termos da mecanização do processo de produção e necessidade de mão-de-
obra com maior nível de qualificação. 
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e) Percentual de importações: participação das importações dos 

estados brasileiros na importação nacional. Índice calculado a partir 

do saldo de importações para o ano de 2014 a partir de dados 

obtidos no portal Aliceweb/MDIC (BRASIL, 2014b). 

f) Pessoas empregadas no setor industrial: participação relativa dos 

estados brasileiros sobre o agregado do setor industrial para o ano 

de 2014 a partir de dados obtidos na RAIS (BRASIL, 2014a). 

g) Pessoas empregadas no setor agropecuário: participação relativa 

dos estados brasileiros sobre o agregado do setor agropecuário para 

o ano de 2014 a partir de dados obtidos na RAIS (BRASIL, 2014b). 

h) Pessoas empregadas no setor extrativo: participação relativa dos 

estados brasileiros sobre o agregado do setor extrativo para o ano de 

2014 a partir de dados obtidos na RAIS (BRASIL, 2014b). 

i) Pessoas empregadas no setor comércio: participação relativa dos 

estados brasileiros sobre o agregado do setor do comércio para o 

ano de 2014 a partir de dados obtidos na RAIS (BRASIL, 2014b). 

j) Pessoas empregadas no setor serviços: participação relativa dos 

estados brasileiros sobre o agregado do setor serviços para o ano de 

2014 a partir de dados obtidos na RAIS (BRASIL, 2014b). 

 

 

A TAB. 12 mostra a descrição das ponderações utilizadas a fim de se recorrer 

ao uso do ACP. 

 



 152 

TABELA 12 - Indicadores calculados para o ano de 2014 e utilizados a fim de se extrair o agrupamento por meio do ACP 

Estado 

Número de 
agências 
bancárias  
per capita 
em 2014 

Exportações 
por Estado  

Importações 
do Estado 

Peso dos 
setores 
 menos 

sofisticados 

Peso dos setores  
mais sofisticados 

Extrativa 
mineral 

Indústria de  
transformação 

Comércio Serviços 

Agropecuária, extração 

 Vegetal, caça e pesca 

Acre 0.00007974 0.00317418 0.00424483 0.08451428 0.01798058 0.04580639 0.08144636 0.25886845 0.20503082 0.24350139 

Alagoas 0.00006112 0.27685661 0.25894172 0.33613458 0.22106030 0.37732040 1.03763030 0.94841679 0.77093042 0.60054215 

Amazonas 0.00005602 0.41496583 5.75358889 1.10783683 4.70301376 0.73057305 1.61781476 1.04277225 1.02389494 0.23877058 

Amapá 0.00006525 0.18707748 0.04965152 0.03575900 0.01461972 0.69291864 0.04695863 0.28783606 0.19235862 0.07075936 

Bahia 0.00007398 4.09462706 4.13244667 4.25278305 1.58968486 6.38028617 2.80951391 4.75449129 4.55998630 6.06759782 

Ceará 0.00005767 0.64702712 1.33672806 6.04611603 1.08286778 1.29500089 3.23876254 2.81830782 2.82931898 1.80777650 

Distrito Federal 0.00015846 0.14545301 0.56775854 0.22024467 1.95828674 0.08268441 0.49088107 1.81758897 2.91146877 0.55701873 

Espírito Santo 0.00011763 5.58113754 3.06365742 1.31977619 0.95465113 5.39506067 1.57369543 2.13550283 1.97839893 2.11358938 

Goiás 0.00011375 3.06990547 1.96772165 1.63483988 1.03161473 3.33649061 3.07221055 3.12126501 2.59105975 6.11875812 

Maranhão 0.00005255 1.22952640 3.14746095 0.29530011 0.10737935 0.92699704 0.51142929 1.55578059 1.11593298 1.27792612 

Minas Gerais 0.00010972 12.89588091 4.90171454 9.19336928 7.13459304 25.03940126 10.26570483 10.46555101 9.41749196 17.38132264 

Mato Grosso do 
Sul 0.00011757 2.30708548 2.33191487 0.66934693 0.57100942 1.10168241 1.18159026 1.32618813 1.10519569 4.60665706 

Mato Grosso 0.00010731 6.50796641 0.78731962 1.52925471 0.44346494 1.51161075 1.28647310 2.00334968 1.12251744 7.05903979 

Pará 0.00006019 6.27162878 0.43040928 1.70205141 0.42792098 7.78825027 1.13295497 2.25332637 1.61451515 3.61183594 

Paraíba 0.00006364 0.07878131 0.29213096 1.64314519 0.22148041 0.61333975 1.00086623 1.09745915 0.95800415 0.90101597 
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Pernambuco 0.00006672 0.41510896 3.26516371 1.55055630 1.41870131 1.04733585 2.94569027 3.32425414 3.56527091 3.17180331 

Piauí 0.00005448 0.11258192 0.10969066 0.25062059 0.09502820 0.30977539 0.36973343 0.89930137 0.74704154 0.62277694 

Paraná 0.00014384 7.18322368 7.70121988 9.40254020 7.15585045 2.54885368 8.60547187 7.01652439 5.86948505 6.95077190 

Rio de Janeiro 0.00012897 9.94846770 9.64951652 3.20646707 5.54692469 19.44481107 5.80435348 9.16405422 11.89570910 1.68491069 

Rio Grande do 
Norte 0.00006308 0.11055223 0.13967973 0.31837044 0.17703309 3.88927277 0.81582206 1.25006849 1.07725217 1.07504209 

Rondônia 0.00008807 0.47612084 0.28598145 0.73394383 0.08881062 0.56986250 0.47236441 0.89041989 0.45032502 0.85526231 

Roraima 0.00007647 0.00844834 0.00449499 0.04575614 0.01537592 0.05201742 0.04112093 0.18858756 0.11735354 0.10556458 

Rio Grande do 
Sul 0.00016007 11.03675725 6.65585049 16.72236868 9.59868859 2.84038415 8.94304287 6.59808738 5.81292801 5.52571768 

Santa Catarina 0.00014657 3.95283712 7.13257797 9.44783493 9.32225819 3.29805983 8.37482753 4.68168165 4.00950241 3.03258242 

Sergipe 0.00009641 0.03429499 0.10252026 0.64473858 0.19526573 1.89980047 0.59118676 0.70573854 0.76965974 0.93021181 

São Paulo 0.00016464 22.63237389 35.82140700 27.50605211 45.86064379 8.27620475 33.46159146 28.88754205 32.96141536 22.14044684 

Tocantins 0.00008551 0.37813949 0.10620784 0.10027900 0.04579166 0.50619939 0.22686269 0.50703595 0.32795227 1.24879787 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da RAIS, Banco Central do Brasil e Ministério da Indústria e Comércio Exterior - MDIC (Aliceweb). 
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A associação de componentes principais utilizada neste trabalho adotou a 

rotação ortogonal VARIMAX, de maneira que fosse possível minimizar o 

número de variáveis com elevado peso em um fator. Após esse tipo de rotação, 

os fatores passam a ser associados de acordo com as correlações mais fortes 

e mais fracas para que seja possível fazer o agrupamento de variáveis com 

elevado nível de correlação e, assim, obter os escores dos componentes. 

 

Em termos da representatividade dos componentes, é possível que se verifique 

na TAB. 13 o peso dos componentes em termos do autovalor de cada um ao 

qual os quatro primeiros componentes respondem conjuntamente por 97,64% 

da variância total e os demais têm menos importância. As TAB. 13 e 14 

demonstram a variância dos componentes utilizados com a finalidade de se 

extrair os três agrupamentos, além dos escores obtidos para os três 

componentes.  

 

TABELA 13 - Componentes representativos e variância total 

 

Componente  Autovalor Diferença 

% 

Variância  
Total 

Acumulação 

percentual  
da variância 

total 

Comp. 1 - Agências bancárias/população 7.94294 7 0.7943 0.7943 

Comp. 2 - Pessoas empregadas em serviços sofista. 0.942941 0.306198 0.0943 0.8886 

Comp. 3 - Pessoas empregadas em serviços não sof. 0.636743 0.395811 0.0637 0.9523 

Comp. 4 -Percentual de exportação 0.240933 0.111745 0.0241 0.9764 

Comp. 5 - Percentual de importações 0.129188 0.065142 0.0129 0.9893 

Comp. 6 – Pessoas empregadas no setor industrial 0.064046 0.039361 0.0064 0.9957 

Comp. 7 – Pessoas empregadas no setor 

agropecuário 0.024684 0.01093 0.0025 0.9981 

Comp. 8 – Pessoas empregadas no setor extrativo 0.013755 0.009399 0.0014 0.9995 

Comp. 9 – Pessoas empregadas no setor comércio 0.004355 0.003939 0.0004 1 

Comp. 10 – Pessoas empregadas no setor serviços 0.000417 . 0 1 
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Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados obtidos. 
 

A tabela 13 apresenta a variável “Agências bancárias por população” com  

79,43% da variância total entre as variáveis explicadas. No entanto, essa 

discrepância pode ser melhor compreendida quando se analisa a tabela de 

resumo de médias e desvios padrões dos dados utilizados nesse cálculo, 

conforme a tabela 14. Tal distorção decorre da condição do primeiro 

componente apresentar-se em termos per capita para a população e as demais 

variáveis representarem dados de variação na taxa de emprego, exportação e 

importação ao longo de diferentes setores e estados. Esse critério de 

ponderação pelo qual a primeira variável “número de agências bancárias” 

encontra-se dividida pela população gera menos distorções de valores mínimos 

e valores máximos dentro da própria variável que conduz a uma maior 

estabilidade da série e que incorre em maior poder explicativo desta variável 

sobre a variância total. 

 

TABELA 14 - Componentes representativos e variância total 

Componente  Média Desvio Padrão 
Valor 

Mínimo 
Valor máximo 

Comp. 1 - Agências bancárias/população 0.0000952  0.0000365    0.0000525    0.0001646 

Comp. 2 - Pessoas empregadas em serviços sofista. 3.703704 8.942746    0.0146197    45.86065 

Comp. 3 - Pessoas empregadas em serviços não sof. 3.703704 6.235068     0.035759    27.50605 

Comp. 4 -Percentual de exportação 3.703704 5.346897    0.0031742    22.63237 

Comp. 5 - Percentual de importações 3.703704 7.008441    0.0042448    35.82141 

Comp. 6 – Pessoas empregadas no setor industrial 3.703704 6.686662    0.0411209    33.46159 

Comp. 7 – Pessoas empregadas no setor 

agropecuário 

3.703704 
5.177307    0.0707594    22.14045 

Comp. 8 – Pessoas empregadas no setor extrativo 3.703704 5.878028  0.0458064     25.0394 

Comp. 9 – Pessoas empregadas no setor comércio 3.703704 5.724721    0.1885876    28.88754 

Comp. 10 – Pessoas empregadas no setor serviços 3.703704 6.51277    0.1173535    32.96141 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados obtidos. 
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Ressalta-se que para a construção das unidades espaciais homogêneas via 

associação de componentes principais ocorreu a introdução de duas proxies 

referentes a estrutura financeira regional, respectivamente o número de 

agências bancárias dividido pela população e o percentual de pessoas 

empregadas em serviços tecnologicamente sofisticados. 

TABELA 15: Scores encontrados para os três componentes 

 

Estado/Componente pc1 pc2 pc3 

Acre -1.75018 -0.37305 -0.06692 

Alagoas -1.66325 -0.30533 -0.59854 

Amazonas -1.17436 -0.58404 -0.92813 

Amapá -1.8212 -0.24774 -0.43444 

Bahia 0.151673 0.59207 -0.58972 

Ceará -0.83386 -0.37814 -0.81227 

Distrito Federal -0.85436 -0.61032 1.811242 

Espírito Santo -0.34313 0.434637 0.776596 

Goiás -0.20824 0.188518 0.537392 

Maranhão -1.43907 -0.21602 -0.89837 

Minas Gerais 3.711534 3.547302 -0.16947 

Mato Grosso do Sul -0.73232 -0.15993 0.749893 

Mato Grosso -0.3569 0.208709 0.537888 

Pará -0.65771 1.083513 -0.6361 

Paraíba -1.54614 -0.31019 -0.53903 

Pernambuco -0.79439 -0.32512 -0.72491 

Piauí -1.77172 -0.283 -0.75571 

Paraná 1.885755 -0.49758 0.96328 

Rio de Janeiro 2.185323 2.098362 0.45464 

Rio Grande do Norte -1.50678 0.225762 -0.57221 

Rondônia -1.49082 -0.30884 0.117804 

Roraima -1.79152 -0.36846 -0.1429 

Rio Grande do Sul 2.572238 -0.64718 1.532062 

Santa Catarina 1.288844 -0.71046 1.132685 

Sergipe -1.41732 -0.1443 0.317575 

São Paulo 11.93598 -1.63878 -1.11919 

Tocantins -1.57808 -0.27039 0.056846 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados obtidos. 
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Ao se verificar o teste de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) é possível afirmar que os 

componentes aqui apresentados mostram boa consistência, uma vez que, 

quanto mais próximo de um, menor será o somatório dos coeficientes de 

correlação. O patamar mínimo para que se possa utilizar os escores do ACP é 

de 0,6. Os resultados do teste de KMO revelam, conforme se verifica na TAB. 

G1 no ANEXO G, que os dados originais do modelo são consistentes à medida 

que o coeficiente associado ao teste foi de 0,7661. O p-valor associado ao 

teste de esfericidade de Bartlett atesta que a matriz de correlação não é uma 

identidade, uma vez que o p-valor associado ao teste se mostrou inferior ao 

nível de significância de 5%, como se pode verificar na TAB. G1 do ANEXO G, 

no qual se encontram os testes KMO e de esfericidade de Bartlett. 

 

Os resultados baseados nos testes de esfericidade e de Bartlett (do ANEXO G) 

permitiram que se obtivessem três agrupamentos principais25. O primeiro 

agrupamento foi formado por estados caracterizados por altas taxas de 

crescimento; respectivamente, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio 

Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. 

 

O segundo agrupamento foi formado pelos seguintes estados: Alagoas, 

Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, 

Piauí e Rio Grande do Norte. 

 

O terceiro agrupamento foi formado pelos estados do Acre, Distrito Federal, 

Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Rondônia, 

Roraima, Sergipe e Tocantins26. 

 

                                            

25 Não se busca por meio do ACP aqui realizado fazer qualquer inferência sobre o grau de 
desenvolvimento dos estados, apenas segmentá-los em três grupos de acordo com o grau de 
correlação das variáveis referentes à caracterização da estrutura produtiva. 
 
26 Observa-se a presença do distrito federal na unidade espacial homogênea 3, que se justifica 
pelo fato de que apresenta pequeno peso em termos das variáveis utilizadas na análise de 
componentes principais em função do peso do setor de comércio e serviços, entre os quais 
serviços públicos. 
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O primeiro agrupamento será classificado como unidade espacial homogênea 

1, o segundo como unidade espacial homogênea 2 e o terceiro como unidade 

espacial homogênea 3.  

 

Além desses recortes setoriais, o recorte regional definido a partir da 

associação de componentes principais viabilizou a estimação dos efeitos 

setoriais sobre três grupos regionais: unidade espacial homogênea 1, 2 e 3. 

Essa estimação baseada no recorte setorial estruturou-se com base na 

variação mensal do somatório dos dados de emprego mensal dos estados que 

compõem cada uma das unidades espaciais homogêneas para o período de 

fevereiro de 2004 a maio de 2015. As estimações para as unidades espaciais 

homogêneas foram realizadas com base em dois critérios. Primeiro, utilizou-se 

o somatório da indústria de transformação, construção civil e extrativa mineral. 

Em sequência, ocorreu a estimação para as respectivas unidades espaciais 

homogêneas somente para o agregado da indústria de transformação. 

 

A extração dos componentes principais com dados que refletissem questões 

que estivessem além da composição setorial decorre da necessidade de se 

incluírem diferentes tipos de serviços e ocupações em setores sofisticados, 

além do número de agências bancárias por municípios, como forma de se 

definir as condições de centralidade. Para isso, considera-se que o grau de 

centralidade das regiões se correlaciona positivamente à oferta de serviços 

sofisticados, como já explorado ao longo do capítulo 2. 

 

As próximas seções antecedem a análise de resultados e consistem na 

descrição dos procedimentos e testes utilizados para viabilizar a aplicação dos 

VARs.  

 

4.2.5 O modelo de Vetores Auto-Regressivos 

A estimação dos vetores autorregressivos teve início com a investigação da 

estacionariedade das séries. Como se pode comprovar na TAB. H1 (ANEXO 
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H), parte significativa das séries apresentadas se mostrou estacionária, o que 

se torna evidente também por meio da figura H (ANEXO H), a qual apresenta o 

correlograma das variáveis utilizadas nas defasagens. Apenas as variáveis da 

taxa de câmbio e índice de preços de commodities foram não estacionárias. 

Porém, após se proceder à primeira diferença, ambas estavam estacionárias, 

conforme se verifica na TAB. H1 (ANEXO H). Em sequência, por meio da TAB. 

H2, também no ANEXO H, é possível que se identifique o número de 

defasagens de cada modelo sugerido pelos procedimentos de Akaike, Hannan-

Quinn e Schwarz. 

 

Utilizaram-se, ainda, os testes de Lagrange e J-Bera. No teste de Lagrange a 

hipótese nula é de que não há autocorrelação sobre determinada defasagem. 

Infere-se, com base em um nível de significância de 5%, que todas as 

defasagens se mostram não autocorrelacionadas, com exceção do setor de 

construção civil e em alguns casos de unidades espaciais homogêneas. O 

teste de J-Bera mostrou que em todos os modelos não há autocorreção dos 

resíduos, ou seja, em um nível de significância de 5% aceita-se H0: resíduos 

são normalmente distribuídos. O computo do J-Bera é válido para a 

especificação geral e não para especificações isoladas. Esses testes 

encontram-se no ANEXO H, TAB. H3. 

 

4.3 Resultados 

A utilização dos vetores autorregressivos permitiu a identificação dos choques 

monetários e ainda a capacidade de se medir a heterogeneidade setorial por 

meio da estimação do VAR27 para cada um dos setores estudados. Além disso, 

                                            

27 O modelo de vetores autorregressivos (VAR) é criticado pela instabilidade das estimações a 
curto prazo, sua estimação completa se encontra presente na TAB. K1, ANEXO K. Nesse caso, 
a estimação do vetor de correção de erros (VEC) representa uma combinação linear dos 
elementos da matriz de variáveis endógenas de forma a se obter uma tendência comum. 
Representa, ainda, um componente de longo prazo que contorna a instabilidade do VAR. No 
ANEXO I encontra-se o resumo dos testes de cointegração de Johansen para as diferentes 
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permitiu a estimação das funções de reação para cada um dos setores por 

meio da função de impulso resposta. Em alguns casos, como será tratado a 

seguir, houve elevada similaridade em alguns setores, o que se explica em 

função de elos da cadeia produtiva e da dependência intersetorial.  

 

Cabe destacar a diferença em termos da produção dos setores analisados. As 

estimações foram feitas com base em três setores principais: indústria de 

transformação, extrativa mineral e construção civil. A introdução da construção 

civil se deu no sentido de levantar evidências a fim de diferenciar os 

parâmetros obtidos no setor extrativo mineral e da indústria de transformação, 

considerando-se que a construção civil tem absorvido elevado percentual de 

emprego da mão de obra, conforme tratado no capítulo 4, além de ter sido 

amplamente beneficiado a partir das políticas de infraestrutura, como o 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), iniciado em 2007. Também o 

programa Minha Casa Minha Vida, iniciado em 2009, objetivou a redução do 

déficit habitacional. A introdução do setor da construção civil se deu também 

porque, ao se desagregar a indústria de transformação, é possível que se 

identifique o elevado nível de correlação do setor de minerais não metálicos 

com a construção civil, uma vez que a indústria de minerais não metálicos 

consiste na fabricação de cimento, concreto, gesso, etc.  

 

O setor extrativo mineral analisado de forma agregada compreende a extração 

de carvão mineral, petróleo e gás natural, minerais metálicos, minerais não 

metálicos. 

 

Além disso, ocorreu a estimação para o valor agregado da indústria de 

transformação, bem como para os subsetores dessa categoria. As estimações 

foram feitas para os seguintes subsetores: indústria têxtil e do vestuário, 

indústria de calçados, mecânica, metalúrgica, minerais não metálicos, indústria 

                                                                                                                                

especificações. Em todas elas foi possível que se identificassem vetores de cointegração. 
Encontram-se, ainda, os resultados do VEC estimado (ANEXO J).  
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do material de transportes, material elétrico e de telecomunicações, madeira e 

mobiliário. 

 

Realça-se a diferença entre esses subsetores, uma vez que o setor de minerais 

não metálicos compreende a produção de materiais de construção, bem como 

matérias-primas de fertilizantes, fabricação de vidro, cimento, concreto, gesso e 

produtos a partir da extração de areia, cascalho, brita, calcário e argila28. 

 

A indústria mecânica equivale à fabricação de máquinas e equipamentos 

industriais, tratores e motores automotivos. O setor metalúrgico compreende a 

produção de vários tipos de metais como alumínio, cobre, titânio e ferro. E 

embora o setor siderúrgico também produza metais, representa o setor 

metalúrgico especializado e se concentra na produção de ferro e aço. 

 

A fabricação de material elétrico agrega a fabricação de geradores, 

transformadores e motores elétricos, baterias e equipamentos de 

eletrodomésticos. O material de transportes compreende a construção de 

veículos ferroviários, aeronaves, motocicletas e equipamentos de transporte. 

Madeira e mobiliário correspondem à fabricação de pisos de madeira para 

assoalho e teto, dormentes para via férrea, uso para construção, uso industrial, 

comercial e doméstico. E o setor têxtil abrange fiação e tecelagem, preparação 

das fibras têxteis. 

 

Além desses, outros setores classificados como pertencentes à indústria de 

transformação não apresentaram peso suficiente para estruturar estimações 

que fossem válidas, entre os quais, a indústria do papel, da borracha, química 

de produtos farmacêuticos e indústria de produtos alimentícios. 

                                            

28 A indústria de minerais não metálicos (transformação) difere da extração de minerais não 
metálicos (extrativa mineral), já que este último representa processo de beneficiamento 
extração de minas. 
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4.3.1 A distribuição setorial ao longo das regiões brasileiras: 

A análise regional ganha amplitude à medida que se considera o cálculo do 

quociente locacional para a indústria extrativa mineral e de transformação com 

seus respectivos subsetores. A tabela do quociente locacional encontrado no 

ANEXO G permite que se identifique o peso dos respectivos estados em 

termos dos setores que vêm sendo analisados. Tais dados encontram-se 

disponíveis na TAB. G2 do ANEXO G29. 

 

O quociente locacional representa a capacidade de se analisar a especificidade 

do setor dentro de uma região e não necessariamente reflete o grau de 

especialização produtiva da região. 

 

O cálculo pode ser obtido da seguinte forma: 

 

T

T

i

T

T

i

i

j

EE

EE
QL

/

/
  

Em que: 

ijE Emprego do setor i na região j. 

T

iE Emprego total na região i. 

iTE Emprego do setor i em todas as regiões. 

T

TE Emprego total em todas as regiões.  

                                            

29 O quociente locacional, quando apresenta um resultado superior a 1, significa que a região 
apresenta relativa importância no contexto em que se encontra inserida (HADDAD, 1989). 
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Já a dinâmica subsetorial permite que se chegue às seguintes constatações: 

primeiro, de que os setores mais sofisticados manifestaram tendência à 

concentração na unidade espacial homogênea 1. Entre eles estão o setor de 

material elétrico e telecomunicações, concentrado nos estados do Amazonas 

(UH2), Sergipe (UH3), Santa Catarina (UH1), São Paulo (UH1), Paraná (UH1), 

Minas Gerais (UH1) e Rio Grande do Sul (UH1). 

 

O setor de material de transportes está presente nos estados do Amazonas 

(UH2), Rio Grande do Sul (UH1), Pernambuco (UH1), Rio de Janeiro (UH1), 

São Paulo (UH1), Santa Catarina (UH1) e Minas Gerais (UH1). 

 

O setor metalurgia encontra-se presente nos estados de Rio Grande do Sul 

(UH1), Minas Gerais (UH1), Santa Catarina (UH1), São Paulo (UH1) e 

Amazonas (UH2). E o peso maior da indústria mecânica foi detectado nos 

estados do Amazonas (UH2), Espírito Santo (UH3), Santa Catarina (UH1), Rio 

Grande do Sul (UH1), São Paulo (UH1) e Paraná (UH1). 

 

No que se refere à unidade espacial homogênea 2, identifica-se a participação 

dos seguintes: setor de calçados, nos estados do Rio Grande do Sul (UH1), 

Ceará (UH2), Paraíba (UH2), Sergipe (UH3) e Bahia (UH2), têxtil, encontrado 

em Santa Catarina (UH1), Ceará (UH2), Paraná (UH1) Rio Grande do Norte 

(UH2), Paraíba (UH2) e Goiás (UH3). 

 

Finalmente, a unidade espacial homogênea 3 atrelou-se a setores como o de 

minerais não metálicos, presente nos estados do Espírito Santo (UH3), Acre 

(UH3) Tocantins (UH3) e Piauí (UH2). 

 

Madeira e mobiliário foram relatados nos estados de Santa Catarina (UH1), 

Paraná (UH1), Rondônia (UH3), Pará (UH3), Mato Grosso (UH3) e Roraima 

(UH3). 

 

É importante reforçar que a análise regional apresentada de forma exploratória 

nesta tese não esgota a necessidade de que a análise em termos do processo 

de concentração setorial envolva outros fatores não levantados neste trabalho, 
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como o nível de competitividade, diferenças tributárias e diferenças estruturais 

entre os Estados. A análise regional aqui apresentada buscou apenas 

apresentar indícios dos possíveis reflexos das políticas econômicas 

implementadas ao longo das regiões. Ratifica-se, portanto, a priorização da 

escala setorial na escala regional. 

 

4.3.2. Análise dos resultados por meio da dimensão setorial e 
regional 

A especificação do modelo permite que se identifique pequena variabilidade 

entre o choque da função impulso resposta e o choque dos vetores 

autorregressivos. 

 

Os resultados encontram-se na TAB. H4, ordenado do setor mais afetado até o 

menos afetado, além de toda a especificação do modelo VAR apresentada no 

ANEXO H. No quadrante superior está o ordenamento dos três setores: 

construção civil, extrativa mineral e indústria de transformação e as estimações 

para as unidades espaciais homogêneas 1, 2 e 3, referentes à junção dos 

setores da indústria de transformação, construção civil e extrativa mineral. Em 

seguida, registram-se as respectivas unidades espaciais homogêneas no que 

se refere apenas ao agregado da indústria de transformação e, finalmente, no 

último quadrante, estão as estimações para os subsetores da indústria de 

transformação. 

 

Em termos dos três setores analisados, e conforme mostra a TAB. 16, a 

construção civil foi o setor mais afetado, de forma geral, acompanhado da 

indústria extrativa mineral. E o setor menos afetado foi o da indústria de 

transformação. Comparando-se o setor extrativo com a indústria de 

transformação, o primeiro relaciona-se à extração de recursos naturais, que se 

associa ao grupo de commodities e tendeu à valorização entre 2004 e 2010. 

Após esse período, houve tendência à desvalorização, principalmente entre 

2011 e 2012.  
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Quando se desagrega essa análise para os subsetores da indústria de 

transformação, identifica-se que os setores mais afetados foram: mecânica, 

têxtil, calçados, metalúrgico e minerais não metálicos, enquanto material 

elétrico e madeira e mobiliário foram os menos afetados. 

 

Pela incorporação das unidades espaciais homogêneas e a dinâmica setorial 

analisada de forma agregada para a indústria de transformação, construção 

civil e extrativa mineral ou mesmo apenas a indústria de transformação 

analisada de forma isolada, os estados mais afetados foram aqueles presentes 

na unidade espacial homogênea 3. Em segundo lugar, estão os estados 

localizados na unidade espacial 2. Já o menor impacto se deu sobre os 

estados localizados na unidade espacial homogênea 1. 

 

Tais resultados permitem inferir que as regiões da unidade espacial 

homogênea 3 são as mais afetadas pelos choques monetários, considerando-

se que essas não possuem um padrão de diversificação produtiva semelhante 

ao dos estados localizados na unidade espacial homogênea 1 e 230. Nesses 

estados a UH1 caracteriza-se por mais diversificação produtiva e pela presença 

de um setor de serviços mais sofisticado que teria a tendência a maior 

absorção de choques monetários, considerando-se que esse efeito pode ser 

dissipado à medida que a diversificação de serviços atenua possíveis impactos 

sobre o setor industrial. 

 

Já os estados classificados como unidade espacial homogênea 3 são 

caracterizados por um grau de diversificação produtiva mais baixo, o que 

levanta a possibilidade de que os estados caracterizados pelo menor nível de 

centralidade são caracterizados pela dependência de setores específicos 

                                            

30 Conforme apresentado no tópico sobre a associação de componentes principais, a unidade 
espacial homogênea 1 é formada pelos estados de Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. A unidade espacial homogênea 2, formada pelos 
estados de Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, 
Piauí e Rio Grande do Norte. E a unidade espacial homogênea 3, formada pelos estados do 
Acre, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraíba, 
Rondônia, Roraima, Sergipe e Tocantins. 
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diante da pouca diversidade produtiva. Em geral, caracterizam-se por baixo 

nível de valor agregado, sofisticação produtiva e tecnológica. 

 

A possibilidade de dependência das regiões menos centrais em termos de 

poucos setores específicos pode ser mais bem compreendida quando se 

retomam os dados de produção física industrial obtidos junto no IBGE para o 

período entre 2003 e 2015 e explorados ao longo do capítulo 4. Identifica-se a 

dependência de setores tradicionais na região Nordeste, como transportes e 

comunicação (Bahia, Maranhão e Pernambuco), indústrias de calçados (Ceará) 

e setor têxtil (Paraíba). 

 

Na região Sudeste identificou-se o peso da fabricação de produtos alimentícios 

e minerais não metálicos (Espírito Santo). No caso de Minas Gerais, existe 

uma pauta de produção diversificada pela produção da indústria de bebidas, de 

produtos têxteis, celulose, derivados de petróleo e produtos químicos. No 

estado do Rio de Janeiro, significativa parcela da estrutura de produção foi 

marcada pela produção física da metalurgia e produção de coque e derivados 

de petróleo. Já São Paulo, caracterizado por uma pauta de produção variada, 

mostra o elevado peso de setores tradicionais, entre os quais de alimentos, 

bebidas, têxtil, metalurgia, fabricação de produtos de metal e fabricação de 

outros equipamentos de transporte exceto máquinas e equipamentos e 

bebidas, equipamentos de transporte e veículos automotores. 

 

Na região Centro-Oeste, especificamente no estado de Goiás, a produção 

física industrial esteve basicamente concentrada na produção alimentícia de 

minerais não metálicos e metalurgia.   

 

Na região Sul, o predomínio da pauta de produção de acordo com os dados 

levantados no capítulo anterior e também com base nos resultados obtidos 

com o quociente locacional (QL) foi de fabricação de máquinas e equipamentos 

e veículos automotores (Rio Grande do Sul), minerais não metálicos (Santa 

Catarina), aparelhos e materiais elétricos, máquinas e equipamentos e veículos 

automotores (Paraná). 
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Na região Norte, especificamente no estado do Amazonas, a produção física 

industrial durante 2003 e 2015 esteve associada à produção de setores como o 

de bebidas, produtos derivados do petróleo, fabricação de produtos de metal, 

equipamentos de informática, máquinas e equipamentos e equipamentos de 

transporte. 

 

Essa análise baseia-se apenas nos dados da produção física industrial com 

base na produção industrial mensal do IBGE. Não se consideram diretamente, 

portanto, setores com elevado peso na estrutura de emprego dos estados e 

regiões brasileiras, como comércio varejista, indústria têxtil e do vestuário e 

construção civil. Desconsideram-se também outros setores com peso 

significativo em determinadas regiões, a exemplo do setor agrícola na região 

Centro-Oeste. 

 

Com base na análise dos dados de QL apresentados na TAB. G2 do ANEXO 

G, é possível que se identifique que a indústria de transformação, que foi 

menos afetada pelos mecanismos de transmissão da política monetária, 

caracterizou-se pela tendência a mais concentração na unidade espacial 

homogênea 1 e a extrativa mineral concentrada nas unidades espaciais 

homogêneas 2 e 3.  

 

Em termos da dinâmica subsetorial, os maiores impactos foram sobre setores 

mais sofisticados ou tradicionais, a exemplo da indústria mecânica (unidade 

espacial homogênea 1), têxtil (unidade espacial homogênea 2), de calçados 

(unidade espacial homogênea 2), metalúrgico (unidade espacial homogênea 1) 

e minerais não metálicos (unidade espacial homogênea 3). Já os setores 

menos afetados, como o do material elétrico e material de transportes, 

concentraram-se na unidade espacial homogênea 1, além de madeira e 

mobiliário, presente na unidade espacial homogênea (3). 

 

Percebe-se que, dos quatro subsetores mais afetados, dois deles se encontram 

na UH1, porém quando se analisa o dado agregado da indústria de 

transformação, concentrada na UH1, apreende-se menos absorção de tais 

efeitos. Esse processo pode ter sido suavizado e compensado em termos 
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agregados em razão de outros setores concentrados na UH1 e que 

apresentaram menos efeito negativo dos choques de política monetária, como 

o setor de material de transportes e material elétrico.  

 

Essas diferenças se justificam por meio das políticas de estímulo setorial e que 

serão sintetizadas adiante. É necessário que se entenda a influência dos 

mecanismos de transmissão da política monetária sobre os diferentes setores, 

como apresentado na seção seguinte. 

 

 

TABELA 16 - Respostas por setores industriais aos choques monetários 

Setor/Tipo de choque Choque FR Choque VAR 

Indústria da construção civil -0.261112 
-0.2611125 

[0.03] 

Extrativa Mineral -0.043187 
-0.0431868 

[0.609] 

Agregado da Indústria de Transformação 0.066109 
0.0661086 

[0.453] 

Unidade espacial homogênea 1 (IT, construção civil e 
extração mineral) 

0.033251 
0.0332512 

[0.706] 

Unidade espacial homogênea 2 (IT, construção civil e 
extração mineral) 

-0.132817 
-0.1328167 

[0.144] 

Unidade espacial homogênea 3 (IT, construção civil e 
extração mineral) 

-0.306195  
-0.3061945 

[0.000] 

Agregado da Indústria de transformação (UH1) 0.012379 
0.0123787    

[0.88] 

Agregado da Indústria de transformação (UH2) 0.04785 
0.0478503   

[0.579] 

Agregado da Indústria de transformação (UH3) -0.090058 
-0.0900579 

[0.314] 

Subsetores da indústria de transformação 

Indústria Mecânica -0.199375 
-0.2011045 

[0.022] 

Indústria têxtil e do vestuário -0.161178 
-0.1611777 

[0.091] 

Indústria de calçados -0.131251 
-0.1312507    

[0.123] 

Indústria metalúrgica -0.088339 
-0.0781438 

[0.404] 

Minerais não metálicos -0.075756 
-0.0801469 

[0.405] 
Indústria do material de transportes 0.024547 0.024547 
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[0.786] 

Indústria do Material Elétrico e de telecomunicações 0.051895 
0.0396064 

[0.645] 

Indústria da madeira e do mobiliário 0.218821 
0.2188211 

[0.009] 

Nota: Valor do teste p|z| entre [colchetes]. 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da defasagem. 
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 4.3.3 Os desdobramentos dos mecanismos de transmissão da 
política monetária sobre os diferentes subsetores industriais 

  

Ao se analisar o comportamento dos mecanismos de transmissão da política 

monetária e também o efeito da variável de política fiscal, cabe reforçar que em 

séries temporais, muitas vezes, os coeficientes estimados serão 

estatisticamente insignificantes, até porque algumas variáveis são normalmente 

colineares. Entretanto, deve-se evitar impor restrições sobre os coeficientes, 

sob pena de se perder informações relevantes, a menos que sejam restrições 

econômicas bem fundamentadas, conforme propôs Bueno (2008). 

 

Verifica-se que o único mecanismo que não se mostrou significativo em 

qualquer um dos setores analisados foi o índice de preços. Tal ocorrência pode 

ter sido proveniente da utilização dos índices de preços setoriais em vez do 

IPCA, que não necessariamente apresentou efeito sobre os dados de emprego 

setorial, proxy para o nível de produção. Levanta-se, portanto, a possibilidade 

de que os preços setoriais reservam baixo nível de correlação com os dados de 

produção do que o índice de preços ao consumidor. 

 

É necessário que se reforce a dificuldade em termos da interpretação dos 

coeficientes dos vetores autorregressivos. Por isso, a análise costuma ser 

realizada por meio das funções de impulso-resposta (IRF), que consiste, 

segundo Fonseca (2008), na expressão do modelo VAR em médias móveis e 

permite que se faça a extração da trajetória dos choques sobre as variáveis 

presentes no VAR.    

 

Utiliza-se, também, a função de decomposição da variância dos erros de 

previsão que expressa a proporção dos movimentos de uma variável que se 

deve aos seus próprios choques em função dos choques de outras varáveis 

presentes no modelo VAR. Logo, a variável é capaz de explicar todo o seu erro 
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de previsão em horizontes curtos e também em horizontes mais longos, 

embora em menor proporção.   

 

Com base nas funções de decomposição do impulso-resposta apresentadas no 

ANEXO K, os efeitos da valorização da taxa de câmbio foram mais fortes sobre 

a extração mineral e indústria de transformação e tiveram menos efeito sobre a 

construção civil. E em termos da indústria de transformação, a ordem dos 

setores mais afetados foi: mecânica, calçados, material de transportes, 

madeira, metalurgia e têxtil.  

 

Os resultados obtidos reforçam que a valorização cambial associada à política 

de taxas de juros elevadas tende a reduzir a competitividade da indústria local. 

Além disso, a valorização cambial pode comprometer a pauta de exportações 

com reflexos negativos sobre a estrutura produtiva brasileira e a balança de 

pagamentos. Esse processo se agrava em meio à desconstrução de elos da 

cadeia produtiva. O canal da taxa de câmbio fica evidente quando se considera 

que a execução de uma política monetária contracionista mediante a elevação 

da taxa de juros aprecia a moeda doméstica e torna os bens domésticos mais 

caros, além de resultar na queda das exportações e do produto. 

 

A apreciação da taxa de câmbio inibe a produtividade de setores com alto nível 

tecnológico e estimula setores tradicionais e atividades primárias. Isso pode ser 

verificado por meio dos resultados encontrados, considerando-se que a 

construção civil foi pouco afetada pela valorização da taxa de câmbio. Além 

disso, o setor de minerais não metálicos também teve o menor grau de 

alteração proveniente de mudanças da taxa de câmbio. Realça-se que a 

produção desse setor se conecta ao setor da construção civil, considerando-se 

que este último abrange a produção de materiais de construção, vidro, cimento, 

concreto, gesso, areia, cascalho, brita, calcário e argila. Logo, setores como a 

indústria mecânica, que compreende a produção de máquinas e equipamentos, 

bem como setores tradicionais, como a indústria de calçados e têxtil, são mais 

prejudicados pela valorização cambial. Essa diferença em termos de efeitos se 

explica pela condição de que as variações na taxa de câmbio apresentam 

menos impacto sobre setores intensivos em mão de obra barata e recursos 
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naturais em setores mais intensivos em tecnologia. A ruptura se estabelece a 

partir da condição de que a apreciação cambial não permite que os setores 

voltem ao nível de produtividade que se estabeleceu anteriormente à 

apreciação e, portanto, altera o nível de competitividade setorial. 

 

A apreciação da taxa de câmbio apurou efeitos maiores e mais rápidos sobre a 

indústria extrativa mineral, seguido da indústria de transformação e construção 

civil. Ademais, o efeito foi maior e mais rápido sobre a UH1 (dois meses), 

quando se consideraram os dados agregados dos três setores. Após a análise 

sobre as unidades espaciais considerando-se apenas a indústria de 

transformação e desconsiderando-se a construção civil e extrativa mineral, o 

efeito da taxa de câmbio teve mais impacto sobre a UH1.  

 

A apreciação na taxa de câmbio mostrou efeitos mais rápidos (dois meses) e 

aprofundados em magnitude sobre a indústria mecânica, de calçados, material 

de transportes e metalúrgica. O indicador de política fiscal indicou que esses 

mesmos setores exibiram capacidade de reação menos rápida e menos 

aprofundada. Como exemplo, cita-se a indústria mecânica, cuja capacidade de 

reação positiva diante da implementação da política fiscal expansionista se deu 

seis meses após a ocorrência do choque. Essa diferença pode ser justificada 

pelo fato de esse setor ter alto nível tecnológico e, portanto, demorar mais a 

responder a um estímulo fiscal em função da própria adaptação do processo 

produtivo e mão de obra a níveis tecnológicos mais sofisticados. Essa situação 

é oposta a setores como madeira e mobiliário, material elétrico e 

telecomunicações e minerais não metálicos, que absorveram efeitos positivos 

mais pronunciados a partir do estímulo fiscal. E não absorveram efeitos 

negativos da valorização da taxa de câmbio, na mesma proporção dos demais.  

 

Em relação à política fiscal, as unidades espaciais homogêneas 1 e 2 

responderam de forma menos acentuada a esse tipo de política, além de ter 

absorvido o choque de forma mais lenta, após quatro meses. Já a UH3 

absorveu o maior impacto positivo proveniente de uma política fiscal 

expansionista, seguido da UH2 e UH1, que teve a menor capacidade de 
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absorção desse choque comparativamente às demais, apesar do timing de 

resposta ter sido o mesmo, de quatro meses. 

 

Finalmente, a variável de preços apresentou mais efeito negativo sobre o setor 

extrativo mineral e sobre a unidade espacial homogênea 2, tanto na análise 

agregada dos três setores, quanto no agregado apenas da indústria de 

transformação. Os efeitos dos preços tiveram impactos mais pronunciados 

sobre minerais não metálicos, setor têxtil, setor de calçados e setor elétrico e 

de telecomunicações. 

 

A variação da taxa de emprego setorial (proxy de PIB) em termos dos 

subsetores da indústria de transformação exibiu mais oscilação proveniente 

das induções via política fiscal nos setores de madeira e mobiliário, material de 

transporte, material elétrico, minerais não metálicos.  

 

Nos demais subsetores, indústria metalúrgica, têxtil e setor de calçados, a 

situação encontrada foi inversa, em que as maiores alterações no emprego 

(proxy para produção) foram explicadas em maior proporção por choques na 

taxa de câmbio do que na política fiscal.  

 

Já nas unidades espaciais homogêneas, quando se considerou o somatório 

dos setores da indústria de transformação, construção civil e extrativa mineral, 

as alterações ocorridas no volume de produção da UH1 tiveram mais peso de 

explicação proveniente das valorizações da taxa de câmbio do que o 

componente de política fiscal. Já nas unidades espaciais homogêneas 2 e 3 a 

situação foi inversa, com mais peso das variações na taxa de produção 

proveniente da variável de política fiscal. Essa condição se manteve quando se 

considerou apenas o agregado da indústria de transformação.  

 

Ressalta-se também que as alterações no PIB dos setores apresentados tanto 

analisado de forma agregada, quando considerado do ponto de vista das 

unidades espaciais homogêneas, manifestaram pequena perturbação 

proveniente do canal de transmissão de preços. Tais apontamentos podem ser 
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identificados por meio da análise da decomposição da variância dos erros de 

previsão apresentado no ANEXO K. 
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TABELA 17 - Respostas máximas do emprego em meses ao choque das variáveis 

Defasagem por setor Taxa de Câmbio Meses 
Índice de 
 Preços 

Meses Política Fiscal Meses 

Extrativa Mineral -45.2144     2 -0.212104 2 63.7121 4 

Agregado da Indústria de Transformação -22.9294 2 -0.011363 4 21.5412 4 

Indústria da construção civil -2.83629 4 -0.077222 2 42.8046 4 

Unidade espacial homogênea 1 (IT, construção civil 
e extração mineral) 

-47.8297 2 -0.044234 8 6.22049 4 

Unidade espacial homogênea 2 (IT, construção civil 
e extração mineral) 

-4.94559 4 -0.030723 4 39.6433 4 

Unidade espacial homogênea 3 (IT, construção civil 
e extração mineral) 

-8.09276     4 -0.241916  2 74.6978 4 

Agregado da Indústria de transformação (UH1) -44.8938   2 -.021465     8 6.9801 4 

Agregado da Indústria de transformação (UH2) -6.6757   4 -0.218654 4 41.4837 4 

Agregado da Indústria de transformação (UH3) -6.23587 4 -0.078277     2 44.0327 4 

Subsetores da Indústria de transformação 

Minerais não metálicos -14.0009 2 -0.075248 2 46.422 4 

Indústria metalúrgica -31.751 2 0.194075 2 38.2343 4 
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Indústria Mecânica -43.4297 2 0.3436 2 1.45207 6 

Material Elétrico e de telecomunicações -19.9184 2 -0.832065 2 64.0525 4 

Indústria do material de transportes -41.7361 2 0.011857 2 36.3945 4 

Indústria da madeira e do mobiliário -0.326378 6 0.948018 3 220.385 3 

Indústria têxtil e do vestuário -4.87396 4 -0.264515 2 29.7317 4 

Indústria de calçados -42.3825 2 -0.793283   2 74.2592      2 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da estimação. 
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As diferenças em termos dos resultados obtidos podem ser mais bem 

compreendidas quando se explora o conjunto de políticas implementadas no 

período utilizado na estimação. A seção que se segue resume rapidamente o 

conjunto de políticas adotadas que representam indícios das possíveis 

diferenças encontradas. 

 

4.4 Outros elementos para explicar o ciclo econômico de 2004 e 
2015 

A estimação econométrica utilizada nesta tese não inseriu o volume de crédito 

ofertado setorialmente por conta da indisponibilidade desses dados nesse nível 

de desagregação. No entanto, pela análise do GRÁF. 1, do volume de crédito 

negociado entre os diferentes setores, é possível que se identifique a 

superioridade em termos de concessão de crédito sobre a indústria de 

transformação em relação aos demais setores.  

 

A não incorporação da variável crédito, se deu em função da dificuldade de se 

obter dados relativos a concessão de crédito, com desagregação setorial, ao 

longo da série de tempo apresentada. Uma vez que os dados de crédito 

setorial apresentados pelo Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco 

Central do Brasil apresentam período inferior ao da base de dados explorada 

neste trabalho. Os dados disponíveis na série de “Indicadores de crédito - 

Saldo setoriais” do SGS/Banco Central do Brasil, apresentam recortes setoriais 

que limitariam as estimações uma vez que se concentram sobre o setor 

automotivo, e atividades correlacionadas a essa, a exemplo do setor de 

autopeças, além de crédito concedido ao setor imobiliário.  

 

É necessário ressaltar ainda, a possibilidade de que a introdução da variável 

crédito resulte em estimações enviesadas em função da própria correlação que 

o dado de volume de crédito ofertado regionalmente guarda com as variáveis, 

número de agências bancárias per capita e Pessoas empregadas em serviços 
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sofisticados. Essas duas variáveis representam proxies dos aspectos 

financeiros que diferenciam as unidades espaciais homogêneas e que 

apresentam maior peso sobre regiões mais desenvolvidas, uma vez que 

concentram maior concessão de crédito em função da menor preferência pela 

liquidez do sistema financeiro em regiões mais prósperas.  

 

O GRÁF. 1 representa o volume de crédito negociado por setores e dele é 

possível que se depreenda o maior volume de recursos direcionados para a 

indústria de transformação, o que guarda correlação com a variável da política 

fiscal utilizada neste trabalho. 

 

GRÁFICO 1 -   Saldo de operações de crédito por atividade econômica 

 
Fonte: elaboração própria a partir dos dados do sistema gerenciador de séries temporais (SGS 
– Banco Central do Brasil). 

 

De forma complementar, cabe a investigação das políticas implementadas ao 

longo do período de análise e subagregada em três fases: a) entre 2004 e 

2008; b) entre 2009 e 2010; c) entre 2010 e 2014. As informações descritas a 

seguir foram extraídas dos relatórios anuais do Banco Central do Brasil, 

analisados entre 1999 e 2014. 
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a) Entre 2004 e 2008:  

 

Nesse período ocorreu a prorrogação por 10 anos da vigência dos incentivos 

fiscais concedidos às empresas instaladas na Zona Franca de Manaus (de 

2013 a 2023); e dos concedidos ao amparo da Lei de Informática (de 2009 até 

2019); incentivo à modernização e à ampliação da estrutura portuária; redução 

da alíquota de IPI de 5 para 2% sobre bens de capital; financiamentos para a 

aquisição de máquinas e equipamentos e demais bens de capita; redução na 

alíquota de COFINS e PIS/PASEP sobre a importação e comercialização de 

fertilizantes e defensivos agropecuários; isenção da contribuição do 

PIS/PASEP e COFINS na aquisição de máquinas e equipamentos por 

empresas com receita bruta de exportação igual ou superior a 80% da receita 

bruta total; isenção da contribuição de PIS/PASEP e COFINS na aquisição de 

bens e serviços por empresas exportadoras de software em serviços de 

tecnologia da informação com receita de exportação igual ou superior a 80% da 

receita bruta total; incentivos fiscais à inovação tecnológica das empresas; 

redução das alíquotas a zero da contribuição para o PIS/PASEP e COFINS da 

venda de microcomputadores de até R$ 2.500,00; concessão de financiamento 

para aquisição de imóveis residenciais a partir de contratos no sistema SFH; 

desoneração tributária do segmento da construção civil; redução do IPI para a 

população de baixa renda; concessão de crédito caixa para financiamento de 

saneamento e habitação; isenção de tributos para o Programa de Incentivos ao 

Setor Digital e o Programa de Incentivos ao Setor de Semicondutores; 

suspensão de PIS/PASEP e COFINS em novos projetos de infraestrutura; 

incentivos fiscais a partir da redução do IPI sobre carros e caminhões novos; 

redução a zero das alíquotas da COFINS e PIS/PASEP incidentes sobre a 

importação e sobre a venda, no mercado interno, de peças e componentes 

destinados ao emprego na construção de embarcações. 

 

b) Entre 2008 a 2010: 
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Reversão da postura restritiva adotada por parte do Comitê de Política 

Monetária (COPOM) desde 2008; redução na taxa SELIC; desoneração 

tributária, com a isenção ou redução nas alíquotas do IPI incidentes sobre 

eletrodomésticos, automóveis, produtos da construção civil, móveis e bens de 

capital; expansão dos recursos para financiamento imobiliário e as obras de 

infraestrutura do PAC; expansão de 23,5% nos desembolsos do BNDES; 

expansão em 24% para os setores de coque, petróleo e combustível, produtos 

alimentícios e químicos; redução temporária nas alíquotas do IPI incidentes 

sobre veículos automotivos; elevação de 6,58% na alíquota média efetiva do 

imposto de importação, aumento das alíquotas da Contribuição de Intervenção 

no Domínio Econômico (CIDE); elevação da alíquota do Imposto sobre 

Operações Financeiras (IOF) incidente nas liquidações de operações de 

câmbio para ingresso de recursos no país, realizadas por investidor 

estrangeiro, para aplicação no mercado financeiro e de capitais.  

  

c) Entre 2010 e 2014 

 

Em 2010 ocorreu a contração na política monetária até julho e redução branda 

na taxa SELIC até o fim do ano. E também: desoneração até dezembro de 

2012 do IPI sobre materiais de construção, bens de capital e caminhões e 

veículos comerciais leves; e redução para zero da contribuição patronal sobre a 

folha de pagamento das indústrias de calçados, confecções, móveis e software.  

 

Em 2012 houve a incidência da política monetária expansionista até outubro, 

em que a taxa SELIC saiu de 11,00% a.a. e atingiu 7,25% a.a. em outubro e 

mantida até dezembro; redução das alíquotas sobre IPI sobre automóveis e 

linha branca; redução a zero das alíquotas da COFINS e PIS/PASEP sobre o 

trigo; desoneração da contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento 

de 25 setores da economia; redução a zero das alíquotas da CIDE-

combustíveis sobre gasolina e diesel; redução da alíquota do IOF sobre 

operações de crédito com pessoas físicas. 
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Em 2013 ocorreu a continuidade da Política de Desenvolvimento Produtivo, 

com o objetivo de expandir o investimento; queda nas cotações internacionais 

das commodities agrícolas e metálicas, porém, aumento das cotações das 

commodities energéticas.  

 

E finalmente 2014 caracterizou-se pela política monetária contracionista e a 

redução dos incentivos tributários ao setor automobilístico, além de queda nas 

concessões de crédito. 

 

Esse conjunto de políticas econômicas implementadas e as mudanças no 

cenário internacional impactaram os diferentes setores, em que as 

desonerações tributárias específicas para os diferentes setores, embora não 

captadas diretamente pela variável de transferência de recursos, podem ser 

entendidas a partir da capacidade de estímulo setorial que resulta na sua 

expansão e que se reflete na taxa de emprego setorial. Percebe-se, por meio 

das políticas implementadas e já descritas, a tendência a estímulo ao setor da 

construção civil, automobilístico e de eletrodomésticos. 

 

Ressalta-se, ainda, a tendência persistente de implementação de políticas 

monetárias contracionistas em parte significativa do período analisado, e que 

pode ser checado por meio da linha do tempo apresentada no início desse 

capítulo e por meio do gráfico de comportamento da série apresentando na 

seção acima, O comportamento das variáveis utilizadas na estimação. 

 

A seção que se segue a esta, busca resumir os principais problemas que 

afetaram os diferentes setores. 
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4.5 Considerações finais sobre o capítulo: 

Esta seção procurou fazer uma investigação econométrica que permitiu 

identificar que fatores como a valorização cambial e a tendência de utilização 

de políticas contracionistas, especialmente monetária, geraram consequências 

negativas como a diminuição da competitividade setorial que desencadeou 

resultados heterogêneos entre os setores. 

 

É possível que se perceba a ocorrência de estímulo fiscal amplo, conforme se 

verifica na linha do tempo introduzida no início desse capítulo. Porém, quando 

se fornece estímulos aos setores, sem definição de prazos para encerramento, 

ocorre o desestímulo sobre investimento em inovações que limita a 

possibilidade de se atingir padrões internacionais de competitividade. Neste 

sentido se estimula setores com tecnologias defasadas que impedem que se 

absorvam as externalidades das cadeias produtivas globais.  

 

As políticas de desonerações tributárias têm estimulado principalmente setores 

como automobilístico e construção civil. E as desonerações sobre os demais 

setores não tem permitido a evolução da indústria para áreas mais sofisticadas, 

e tem resultado em um processo de desmobilização dos elos da cadeia 

produtiva em meio ao crescimento das importações. 

 

A queda de participação relativa da indústria de transformação no PIB cede 

lugar ao crescimento dos setores de serviços e agro mineral. Configura-se, 

portanto, a dependência nacional de setores de baixo valor agregado frente 

aqueles com maior nível de complexidade e tecnologia. Porém, tais processos, 

não são excludentes entre si. Os elos da cadeia produtiva dos diferentes 

setores poderiam ser restabelecidos por meio da articulação entre política 

fiscal, monetária e cambial, junto de políticas que buscassem a competitividade 

e revisão de falhas de mercado. 

 

No caso brasileiro, o mercado doméstico tem se mantido por muito tempo 

isolado da competição internacional e não tem estabelecido nenhum tipo de 



 183 

evidências a respeito da redução da proteção sobre empresas e setores. Essa 

condição sustenta uma matriz de produção diversificada sem que os setores 

industriais atinjam competitividade internacional. Reforça-se a necessidade de 

que as políticas implementadas apresentem prazos determinados para 

encerramento, e que devem ser removidas gradualmente, acrescido da 

implementação de políticas monetárias expansionistas que sustentam a 

redução da taxa de juros real.  

 

Observa-se por meio das estimações aqui apresentadas o menor efeito dos 

choques monetários sobre a indústria de transformação frente a extrativa 

mineral. Porém, há que se destacar que ao se utilizar os dados de emprego da 

mão-de-obra como proxy da produção industrial, não é possível que se 

diferencie condições específicas aos setores. Por exemplo, a comparação 

entre esses dois setores deve ser capaz de considerar a natural 

heterogeneidade estrutural de ambos a medida que o setor extrativo mineral é 

muito intensivo em capital e a indústria de transformação muito intensiva em 

mão de obra. Percebe-se a limitação das estimações decorrente do uso de 

mão de obra como proxy da produção industrial. Em contrapartida, destaca-se 

a ocorrência da expansão da indústria extrativa por meio do crescimento da 

extração de petróleo e minerais não metálicos em meio a queda de 

participação no PIB da indústria de transformação frente a extrativa. Vale 

ressaltar que o valor de transformação industrial da indústria de transformação 

apresentou queda de 93% em 2003 para 86% em 2012, conforme explorado no 

capítulo 3 desta tese. 

 

Somado a esse aspecto, as regiões mais afetadas pelo conjunto de políticas 

econômicas implementadas foram as caracterizadas por menor grau de 

desenvolvimento na classificação das unidades espaciais homogêneas, 

seguidas das classificadas como unidade espacial 2 e em último lugar, aquelas 

classificadas como unidade espacial 1. Tais diferenças se explicam pela 

condição de que os estados localizados na UH3 não possuem um padrão de 

diversificação produtiva semelhante ao dos Estados localizados na unidade 

espacial homogênea 1 e 2. Além disso, tendem a apresentar um setor serviços 
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com menor grau de diversificação e sofisticação, que embora não analisado 

nesse trabalho, guarda elos com a estrutura de produção industrial. 

 

Os estados da terceira unidade espacial, embora apresentem um peso menor 

da indústria de transformação, são simultaneamente dependentes de poucos 

subsetores como minerais não metálicos e madeira e imobiliário. 

Em termos de subsetores, os quatro mais afetados foram aqueles mais 

sofisticados ou tradicionais, como indústria mecânica (unidade espacial 

homogênea 1), têxtil (unidade espacial homogênea 2), calçados (unidade 

espacial homogênea 2), metalúrgico (unidade espacial homogênea 1), minerais 

não metálicos (unidade espacial homogênea 3). Já os setores menos afetados 

foram, material elétrico e material de transportes, concentrados na unidade 

espacial homogênea 1, além de madeira e mobiliário, presente na unidade 

espacial homogênea (3). 

 

Dos quatro subsetores mais afetados, dois deles se encontram na UH1, porém 

a análise do dado agregado da indústria de transformação, conforme já 

explorado, apresentou menor alteração na UH1, uma vez que os estados da 

unidade espacial homogênea apresentaram maior capacidade de absorção dos 

choques restritivos provenientes das políticas econômicas implementadas. 

Esse processo pode ter sido suavizado pela diversificação produtiva presente 

nessa unidade regional de análise. Além disso, pela capacidade de que os 

efeitos fossem atenuados por setores presentes na unidade espacial 

homogênea 1, como o setor de material de transportes e material elétrico, que 

recebeu incentivos fiscais específicos por parte de políticas de estímulo 

setorial. 

 

As estimações aqui realizadas não minimizam o efeito sobre a indústria de 

transformação, porém a análise atinge maior nível de robustez quando se faz a 

opção pelos resultados subsetoriais, cujos efeitos mais pronunciados da 

apreciação da taxa de câmbio se deram sobre a UH1 e sobre a indústria 

mecânica, de calçados, material de transportes e metalúrgica. Porém, os 

efeitos dos choques de política econômica restritiva, quando analisados de 
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forma conjunta, tiveram maior impacto negativo sobre a indústria de 

transformação localizada na UH3.  

 

As hipóteses levantadas no início deste trabalho se sustentam à medida que o 

levantamento a respeito do conjunto de políticas econômicas implementadas 

evidencia a falta de coordenação entre a política econômica e políticas de 

desenvolvimento industrial e regional. As políticas industriais, implementadas 

de forma mais evidente em 2011, não apresentaram a capacidade de conter a 

queda de participação relativa da indústria no produto e não permitiu a 

retomada dos investimentos de forma que impactasse na expansão da 

atividade industrial.   

 

Há a necessidade de se recuperar o saldo comercial do setor de 

manufaturados nacional e que depende da retomada da competição externa e 

da solidez de setores que produzam bens mais sofisticados. E embora, no caso 

brasileiro, haja queda da participação da indústria de transformação no PIB, o 

crescimento da extração mineral e ainda a existência de outros setores 

significativos na produção nacional, como o setor serviços e agrícola, tais 

condições não necessariamente demandam que os setores sejam excludentes 

entre si. A complementaridade entre setores pode ser estimulada por meio das 

vantagens competitivas além da implementação de políticas industriais 

voltadas para exportações de bens de mais valor agregado. 

 

À medida que se retoma a questão relativa aos impactos da política econômica 

sobre os setores, essa relação se agrava por meio dos condicionantes 

regionais.  Ressalta-se aqui a capacidade de que um mesmo setor industrial 

apresente reflexos e uma dinâmica de comportamento diferenciada pelas 

regiões nos quais estão inseridos. Logo, regiões com as mesmas 

características produtivas apresentam respostas diferentes em meio à 

condução da política econômica diante das características da estrutura 

produtiva e financeira nas quais estão inseridas.  

 

Conforme analisado nesta parte do trabalho, as regiões economicamente mais 

frágeis (UH3) e, portanto, caracterizadas pela pouca diversificação da estrutura 
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produtivo-financeira, apresentaram menos capacidade de absorver os choques 

provenientes de políticas econômicas restritivas. Reforça-se a necessidade de 

que outras questões aqui não abordadas sejam consideradas, entre os quais o 

mix setorial e aspectos relacionados à estrutura financeira dos negócios 

regionais, bem como o nível de competição externo e interno presente em cada 

setor. As diferenças em termos dos setores e sua capacidade diferenciada de 

absorção de choques da política macroeconômica se explicam ainda pelas 

diferenças na composição industrial presente nas regiões. Isso reflete a 

exposição ao comércio internacional entre estados e regiões e interfere na 

dinâmica de efeitos absorvidos pelas regiões. Segue-se a parte final da tese, 

que reúne as considerações mais importantes levantadas ao longo deste 

trabalho.  
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  5 CONCLUSÃO 

Este trabalho buscou investigar a relação entre as dimensões econômica, 

setoriais e regionais para a economia brasileira no período de 2004 (estágio 

inicial da expansão do ciclo econômico carregado pelo “efeito China”) até o 

período atual. Procurou-se evidenciar a importância de uma discussão regional 

e setorial mais detalhada para entender os impactos da política econômica, em 

especial em um quadro contracionista e recessivo. Um choque comum pode 

gerar efeitos de contaminação (positivos ou negativos) para um mesmo setor, 

porém, de forma distinta, a depender das características regionais nas quais 

esses setores estão inseridos.  

 

O estudo da condução, da coordenação e dos impactos dos instrumentos de 

política econômica se justifica pela capacidade de impacto destes sobre a 

alteração do produto e que se desdobra sobre diferentes setores e suas 

respectivas capacidades de emprego. Especificamente, a política monetária 

brasileira vem se estabelecendo por meio de um quadro restritivo em meio à 

elevação de taxas de juros a fim de se cumprir as metas de estabilização de 

preços, representando um componente estabilizador de curto prazo estruturado 

na concepção de neutralidade da moeda a longo prazo. 

 

A determinação da taxa de juros tem se estabelecido em um quadro ao qual as 

taxas de juros nominais não necessariamente correspondem a movimentos na 

taxa de juros real, considerando-se que a taxa de juros real representa o 

elemento fundamental do canal de transmissão da política monetária. Além 

disso, a implementação da política monetária no contexto de introdução do 

plano real seguiu um perfil de estabilização caracterizado pela abertura da 

economia e por reformas liberalizantes marcadas por taxas de juros que 

promoveram entrada de capital externo de curto-prazo. A estabilidade de 

preços proveniente do Plano Real não permitiu a estabilidade monetária que se 

estabelece em meio à incidência de altas taxas de juros reais. Logo, a abertura 

da conta de capitais combinada com elevadas taxas de juros de curto prazo 
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representa um dos principais instrumentos de contenção de crise cambiais e 

fuga de capitais. 

 

O restrito funcionamento da política monetária decorre da subordinação dos 

instrumentos de política monetária à política fiscal. E essa condição de 

funcionamento restrito se explica também pelo regime de metas de inflação 

que pressupõe que esse instrumento é capaz de apresentar resultados 

efêmeros em função da sua característica de regulador da quantidade de 

moeda em circulação. No caso brasileiro, essa relação se agrava à medida que 

a política monetária se mescla na política cambial e que a determinação da 

taxa de juros influencia a determinação da taxa de câmbio. Além disso, os 

índices de preços e sua aceleração tendem a ser normalmente interpretados 

pelo lado da demanda e corrigidos por meio da incidência das taxas de juros.  

 

As elevadas taxas de juros reais impactam nos preços localmente, com o 

produto operando abaixo do nível potencial e ainda leva a dificuldades de 

manutenção no mercado externo por parte do produtor nacional diante da falta 

de competitividade internacional da produção brasileira. A falta de 

competitividade industrial em setores como de informática, máquinas e 

equipamentos elétricos, produtos farmacêuticos e têxteis delimita-se em meio à 

apreciação da taxa de câmbio que compromete a indústria doméstica. Essa 

condição se agrava por meio da falta de coordenação entre políticas 

econômicas e a existência de objetivos ambíguos na política. E tem se 

reforçado ultimamente por meio de fatores externos, entre os quais, o impacto 

proveniente da crise dos subprime norte-americano de 2008, bem como a 

queda nos preços da commodities que se estabeleceu principalmente no 

período 2011-2012.  

 

Mais que a perseguição da estabilidade de preços, a política monetária deve 

ser capaz de combinar a estabilidade de preços com a estabilidade monetária a 

fim de reduzir o nível de vulnerabilidade local em meio à ocorrência de bolhas 

especulativas. Logo, essa regulação do fluxo de capitais representa a 

capacidade de trazer mais estabilidade à taxa de câmbio, por meio da 

contenção da apreciação cambial na entrada de capital em meio a mecanismos 
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como a introdução de impostos. O intuito é controlar o fluxo de capital a curto 

prazo, que tem a capacidade de promover alto grau de soberania na execução 

da política cambial e monetária. 

 

Além da política monetária, define-se um quadro de políticas econômicas 

caracterizadas pela tendência mais geral de adotar elementos de política fiscal 

expansionista nos últimos 10 anos. Em contrapartida há queda de receitas por 

parte dos estados e da união mediante as contínuas desonerações fiscais com 

incentivos tributários a diversos setores. Esse contexto se agrava com a 

ausência das políticas industriais na última década, que tiveram a capacidade 

de estimular setores meramente pelas desonerações fiscais. No entanto, não 

se desenhou um tipo de política de incentivos e punições ou ao menos a 

sinalização aos diferentes setores a respeito do fim da desoneração de tributos. 

E essa relação se agrava, à medida que as políticas industrial e de inovação 

ainda incorporaram uma visão ultrapassada do ponto de vista regional em que 

o enfoque setorial ainda é pensado de forma desconectada do território.  

As políticas de desonerações tributárias têm estimulado principalmente setores 

como o automobilístico e a construção civil, sem permitir a evolução da 

indústria para áreas mais sofisticadas. E ainda têm resultado na 

desmobilização dos elos da cadeia produtiva e que vêm sendo substituídas 

pelo crescimento das importações. Não se estabelece o incentivo à 

competitividade e à expansão de investimentos, o que prejudica os setores e 

ramos tecnológicos com alto grau de sofisticação e estimula a produção de 

atividades primárias e de baixo valor agregado. A incidência de estímulos 

indeterminados a diferentes setores tem desmotivado o investimento em 

inovações e resultado na queda internacional de competitividade. Com isso, o 

estímulo a setores com tecnologias defasadas impede a absorção de 

externalidades das cadeias produtivas globais a partir da combinação de 

políticas de desoneração fiscal e altas taxas de juros reais que têm se 

desdobrado na valorização da taxa de câmbio. O estímulo a setores já 

estabelecidos deve se dar na tentativa de remover obstáculos em vez de 

protegê-los de forma a expandir o nível de produtividade e reversão da falta de 

competitividade. 
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O trabalho empírico aqui apresentado mostra que, em termos setoriais, a 

valorização da taxa de câmbio apresentou efeitos mais fortes sobre a extração 

mineral, seguido da indústria de transformação e, por último, o setor da 

construção civil. E em termos dos subsetores da indústria de transformação, os 

maiores efeitos se deram sobre os seguintes setores: mecânica, calçados, 

material de transportes, madeira, metalurgia e têxtil. Depreende-se a tendência 

a que a apreciação cambial tenha mais efeitos sobre setores com intensidade 

tecnológica intermediária e elevada, como a mecânica, ligada à produção de 

máquinas e equipamentos. Isso se desdobra no predomínio de exportações de 

bens com menor valor agregado que reforçam a tendência a bens produzidos 

pelo uso intensivo de mão de obra e recursos naturais. Destaca-se que a 

introdução dos efeitos sobre o setor da construção civil representa uma forma 

de controle em função do elevado nível de absorção da mão de obra em 

termos da estrutura ocupacional brasileira e das correlações com o setor da 

indústria de minerais não metálicos. 

 

A apreciação na taxa de câmbio pode romper a produtividade de setores com 

alto nível tecnológico e estimular setores tradicionais e atividades primárias. 

Esse aspecto se verifica por meio dos resultados encontrados, considerando-

se que a construção civil foi pouco afetada pela valorização da taxa de câmbio. 

Além disso, o setor de minerais não metálicos também foi o setor com menor 

grau de alteração proveniente da taxa de câmbio. Há que se ressaltar que a 

produção desse setor se conecta com o setor da construção civil, o qual 

abrange a produção de materiais de construção, vidro, cimento, concreto, 

gesso, areia, cascalho, brita, calcário e argila.  

 

Essa diferença, em termos de efeitos, se explica pela condição de que as 

variações na taxa de câmbio têm menos impacto sobre setores intensivos em 

mão de obra barata e recursos naturais em setores mais intensivos em 

tecnologia. A ruptura se estabelece a partir da condição de que a apreciação 

cambial não permite que os setores voltem ao nível de produtividade que se 

estabeleceu anteriormente à apreciação e, portanto, altera o nível de 

competitividade setorial. Agrava-se também pela propensão a concentrar 
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produção de bens de consumo não duráveis na China em função dos baixos 

custos de produção. 

 

A apreciação na taxa de câmbio mostrou efeitos mais rápidos (dois meses) e 

aprofundados em magnitude sobre a indústria mecânica, de calçados, material 

de transportes e metalúrgica. E nesses mesmos setores, o indicador de política 

fiscal indicou uma capacidade de reação menos rápida e menos aprofundada. 

Exemplo é a indústria mecânica, cuja capacidade de reação positiva diante da 

implementação da política fiscal expansionista se deu seis meses após a 

ocorrência do choque. Essa diferença pode ser justificada pelo fato de esse 

setor apresentar maior nível tecnológico e, portanto, demorar mais a responder 

a um estímulo fiscal em função da própria adaptação do processo produtivo e 

mão de obra a níveis tecnológicos mais sofisticados. Essa situação é inversa 

em setores como madeira e mobiliário, material elétrico e telecomunicações e 

minerais não metálicos que apresentaram respostas positivas mais 

pronunciadas a partir do estímulo fiscal. E não absorveram efeitos negativos da 

valorização da taxa de câmbio na mesma proporção que os demais.  

 

A estrutura industrial brasileira tem sofrido a desconstrução de elos da cadeia 

produtiva e é caracterizada por setores e plantas de produção defasados, em 

meio a um contexto de envelhecimento estrutural. A defasada estrutura 

industrial pode retardar a absorção de impactos positivos sobre a produtividade 

em meio aos estímulos fiscais, uma vez que se desestimula o investimento em 

inovações, indispensáveis para que se criem padrões internacionais de 

competitividade. Nesse sentido, incentivam-se setores com tecnologias 

defasadas que impedem que se absorvam as externalidades das cadeias 

produtivas globais.  

 

É necessário resgatar que os efeitos mais negativos das políticas econômicas 

implementadas atingiram setores da indústria de transformação que possuem 

mais valor agregado e que estão presentes em regiões mais desenvolvidas 

(UH1), a exemplo do setor metalúrgico concentrado nos estados do Rio Grande 

do Sul, Minas Gerais e São Paulo, além da indústria mecânica localizada 

também nos estados de São Paulo e Rio Grande do Sul. Em contrapartida, o 
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efeito agregado sobre a indústria de transformação foi suavizado na região 

espacial homogênea 1, em função de setores que foram pouco afetados, como 

material de transportes e material elétrico, bem como pela própria 

diversificação produtiva dessa unidade de análise.  

 

A implementação de políticas econômicas, além de buscar a coordenação 

entre a política fiscal, monetário-cambial e industrial, deve buscar também a 

adoção de um marco de atuação no plano monetário e financeiro que não 

busque apenas a estabilidade de preços, mas também a estabilidade 

financeira, o crescimento econômico e a coesão econômica e social. Porém, há 

ainda que se considerar a heterogeneidade regional brasileira. Ou seja, o 

conjunto de políticas implementadas não relativizou as discrepâncias regionais 

da economia brasileira. Além disso, desconsideraram-se as divergências em 

termos da estrutura produtiva e financeira das regiões nacionais que alteram a 

dinâmica de comportamento da indústria de transformação frente aos choques 

de política econômica. A indústria de transformação tendeu a absorver de 

forma mais rápida os choques de política econômica restritiva em regiões com 

maior diversificação produtiva do que em regiões mais atrasadas 

economicamente. Inclusive, a diversificação das regiões mais avançadas 

economicamente e a capacidade de melhor adequação dessas regiões aos 

choques de política monetária ilustram a complementaridade entre setores 

capaz de remontar elos da cadeia produtiva e não promover a exclusão desses 

elos.  

 

O processo de integração entre a política industrial, fiscal e monetária pode 

reverter o fluxo de divisas das regiões periféricas para as centrais. Essa 

coordenação é capaz de evitar que o finance gerado em regiões periféricas não 

apresente vazamentos para as regiões centrais, de forma a contornar o fluxo 

de liquidez que se desloca da periferia para o centro.  

 

É importante deixar claro que as características da região, de fato, importam na 

determinação do timing e da magnitude a partir dos quais os diferentes setores 

absorvem os choques de política econômica. Entre essas características, 

citam-se fatores como densidade demográfica, nível de estoque de capital 
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humano e características do mercado de trabalho, uma vez que uma força de 

trabalho qualificada se adapta de forma mais fácil às alterações setoriais a 

partir da modificação na composição de emprego proveniente dos choques 

econômicos. Acrescentam-se outros fatores que caracterizam a estrutura 

produtiva e financeira regional, entre os quais o grau de abertura do comércio, 

a propensão marginal a importar e exportar, entre outros. Destaca-se a 

contribuição desta tese para a elaboração de políticas públicas à medida que 

propõe a conexão entre políticas econômica, fiscal, industrial e monetária 

coligadas com a dimensão regional brasileira. 

 

Portanto, a partir desta tese, poderão ser traçados objetivos mais amplos com 

o intuito de compreender a sensibilidade dos setores a partir das políticas 

econômicas implementadas envolvendo outros enfoques que não foram 

tratados neste trabalho, tais como a dimensão financeira (em especial o estágio 

de desenvolvimento bancário e preferência pela liquidez); as diferenças no 

acesso ao crédito; o grau de abertura do comércio exterior; entre outros 

aspectos. Esses elementos representam uma alternativa a fim de se explorar a 

exposição desigual dos setores industriais aos diferentes níveis de 

competitividade e de encadeamento intersetorial e que se agrava por meio das 

características regionais nos quais as indústrias estão inseridas.   

Reforça-se, portanto, a importância das características regionais para a 

interpretação dos choques de política econômica sobre a indústria de 

transformação e a complexidade de tal transmissão sobre os encadeamentos 

intersetoriais. Logo, do ponto de vista espacial, a política setorial apresenta 

assimetrias que tornam os instrumentos de política econômica, mais, ou menos 

eficazes. E, a relação entre estrutura produtiva e monetária revela que a 

estrutura econômica diferenciada regionalmente importa, bem como, o 

comportamento dos agentes atuantes no processo de criação de liquidez, 

capaz de alterar a trajetória das expectativas e consequentemente, afetar a 

dinâmica de crescimento regional e setorial frente aos ciclos econômicos. 
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ANEXOS 

A. Dados de emprego e estrutura produtiva da região Norte 

 

TABELA A1 -  Evolução na taxa de emprego setorial para o Estado do 
Acre entre 2004 e 2015 

 

IBGE Subsetor 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Extrativa mineral 0,23 0,13 0,09 0,25 0,16 0,11 0,78 0,28 1,38 0,94 1,26 0,11 

Indústria de produtos 
minerais não metálicos 1,24 1,23 2,71 2,81 2,33 2,03 2,63 3,52 3,28 3,65 3,96 3,32 

Indústria metalúrgica 0,21 0,33 0,88 0,92 0,48 0,42 0,42 0,51 0,66 0,55 0,41 0,55 

Indústria mecânica 0,01 0,03 0,05 0,08 0,09 0,12 0,09 0,11 0,03 0,04 0,06 0,05 

Indústria do material 
elétrico e de 
comunicações 0,12 0,13 0,10 0,10 0,15 0,30 0,11 0,06 0,05 0,03 0,02 0,03 

Indústria do material de 
transporte 0,26 0,17 0,08 0,02 0,02 0,03 0,02 0,11 0,00 0,01 0,01 0,00 

Indústria da madeira e do 
mobiliário 8,80 8,50 7,40 8,89 6,70 5,38 6,44 6,35 5,46 3,78 2,01 1,77 

Indústria do papel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ind. da borracha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ind. química de produtos 
farmacêuticos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Indústria têxtil do 
vestuário e artefatos de 
tecidos 0,21 0,14 0,14 0,18 0,77 0,47 0,34 0,38 0,30 0,39 0,53 0,45 

Indústria de calçados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,05 

Indústria de produtos 
alimentícios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Serviços industriais de 
utilidade pública 1,94 1,29 1,13 0,94 0,62 1,65 0,77 0,60 0,88 1,71 1,34 0,91 

Construção civil 21,30 24,78 34,60 27,09 31,62 37,36 37,54 30,91 31,79 27,63 30,13 25,80 

Comércio varejista 53,27 51,93 44,14 49,19 45,65 40,87 40,99 45,25 44,83 50,14 48,61 54,83 

Comércio atacadista 6,96 5,60 5,41 5,27 7,13 5,51 5,83 7,36 7,38 6,99 7,40 8,19 

Instituições de crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Com. e administraçao de 
imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Transportes e 
comunicações 5,45 5,74 3,28 4,25 4,29 5,75 4,03 4,56 3,96 4,14 4,23 3,93 

Total 
100,0

0 
100,0

0 
100,0

0 
100,0

0 
100,0

0 
100,0

0 
100,0

0 
100,0

0 
100,0

0 
100,0

0 
100,0

0 
100,0

0 

Elaboração própria a partir dos dados coletados de emprego acumulado anualmente extraídos do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados (CAGED) do Ministério do Trabalho e Emprego (M T E). 

 

TABELA A2  - Evolução na taxa de emprego setorial para o Estado do 
Amapá entre 2004 e 2015 

 

IBGE Subsetor 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Extrativa mineral 0,90 1,05 1,52 1,46 1,50 1,09 1,57 1,64 1,49 1,13 1,32 1,46 

Indústria de 
produtos minerais 
não metálicos 1,91 2,18 2,01 2,65 2,48 2,46 2,57 2,57 2,24 3,87 2,34 2,11 

Indústria 
metalúrgica 1,83 1,84 2,38 1,75 2,64 2,60 2,18 1,72 1,77 1,40 1,26 1,42 

Indústria mecânica 0,20 0,23 0,35 0,32 0,68 0,37 0,43 0,46 0,61 0,71 0,81 0,86 

Indústria do 
material elétrico e 
de comunicações 0,20 0,08 0,20 0,27 0,14 0,13 0,11 0,09 0,10 0,09 0,11 0,09 

Indústria do 
material de 
transporte 0,15 0,18 0,23 0,25 0,27 0,21 0,18 0,22 0,22 0,22 0,20 0,19 

Indústria da 
madeira e do 
mobiliário 22,83 18,87 16,17 14,61 10,57 7,87 7,45 7,13 6,24 4,80 4,47 4,42 

Indústria do papel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ind. da borracha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ind. química de 
produtos 
farmacêuticos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Indústria têxtil do 
vestuário e 
artefatos de tecidos 0,87 1,05 0,96 0,84 1,29 0,93 1,14 0,80 0,76 0,50 0,51 0,45 

Indústria de 
calçados 0,00 0,01 0,01 0,01 0,06 0,04 0,07 0,05 0,03 0,00 0,02 0,01 

Indústria de 
produtos 
alimentícios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Serviços industriais 

0,95 0,83 0,75 1,03 1,09 1,26 1,31 1,10 0,92 1,00 0,97 0,78 
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de utilidade pública 

Construção civil 22,04 23,58 26,40 24,06 30,40 30,67 31,12 33,04 35,32 37,92 43,72 40,59 

Comércio varejista 33,88 35,91 36,16 39,28 36,04 38,52 37,95 37,63 36,80 35,49 32,12 34,27 

Comércio 
atacadista 7,55 7,36 6,29 7,48 6,81 7,42 7,34 6,61 6,58 6,35 5,93 6,60 

Instituições de 
crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Com. e 
administraçao de 
imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Transportes e 
comunicações 6,68 6,83 6,57 5,99 6,03 6,42 6,57 6,93 6,92 6,53 6,22 6,74 

Total 
100,0

0 
100,0

0 
100,0

0 
100,0

0 
100,0

0 
100,0

0 
100,0

0 
100,0

0 
100,0

0 
100,0

0 
100,0

0 
100,0

0 

Elaboração própria a partir dos dados coletados de emprego acumulado anualmente extraídos do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados (CAGED) do Ministério do Trabalho e Emprego (M T E). 

 

TABELA A3 - Evolução na taxa de emprego setorial para o Estado do 
Amazonas entre 2004 e 2015 

 

 

IBGE Subsetor 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Extrativa mineral 1,35 1,52 0,38 0,23 0,25 0,17 0,21 0,33 0,23 0,20 0,25 0,28 

Indústria de produtos minerais 
não metálicos 2,31 2,32 1,07 0,78 0,64 0,96 0,81 0,78 0,96 0,78 0,89 0,74 

Indústria metalúrgica 0,76 0,60 2,54 2,81 3,04 2,78 3,63 4,12 3,82 3,17 3,42 3,61 

Indústria mecânica 0,06 0,04 6,73 6,31 6,43 5,74 5,80 7,27 6,92 7,10 7,13 6,49 

Indústria do material elétrico e 
de comunicações 0,00 0,04 22,37 17,28 15,89 13,01 15,16 17,01 15,15 16,16 14,23 14,97 

Indústria do material de 
transporte 0,15 0,22 4,81 5,72 7,33 4,78 5,14 5,33 4,63 3,88 4,39 4,29 

Indústria da madeira e do 
mobiliário 0,40 0,47 1,46 0,87 0,90 0,96 0,80 0,88 0,86 0,68 0,68 0,92 

Indústria do papel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ind. da borracha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ind. química de produtos 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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farmacêuticos 

Indústria têxtil do vestuário e 
artefatos de tecidos 0,47 0,62 1,34 1,14 0,78 0,85 0,97 1,01 0,91 1,10 1,36 1,14 

Indústria de calçados 0,01 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Indústria de produtos 
alimentícios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Serviços industriais de utilidade 
pública 2,74 2,79 1,29 1,35 1,64 1,40 1,20 1,02 0,91 1,07 0,89 1,18 

Construção civil 46,84 41,60 12,02 16,88 16,87 21,60 18,91 17,05 18,61 20,34 17,77 15,05 

Comércio varejista 33,34 37,40 28,55 29,14 27,08 30,15 29,98 28,77 29,05 28,94 31,82 34,14 

Comércio atacadista 5,95 6,60 6,37 6,48 6,96 7,92 7,27 6,64 8,05 7,58 8,08 8,38 

Instituições de crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Com. e administraçao de 
imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Transportes e comunicações 5,63 5,77 11,07 11,00 12,19 9,70 10,14 9,77 9,89 8,99 9,08 8,80 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Elaboração própria a partir dos dados coletados de emprego acumulado anualmente extraídos do Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (CAGED) do Ministério do Trabalho e Emprego (M T E). 
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Indústria de produtos minerais 
não metálicos 1,91 2,18 2,01 2,65 2,48 2,46 2,57 2,57 2,24 3,87 2,34 2,11 

Indústria metalúrgica 1,83 1,84 2,38 1,75 2,64 2,60 2,18 1,72 1,77 1,40 1,26 1,42 

Indústria mecânica 0,20 0,23 0,35 0,32 0,68 0,37 0,43 0,46 0,61 0,71 0,81 0,86 

Indústria do material elétrico e 
de comunicações 0,20 0,08 0,20 0,27 0,14 0,13 0,11 0,09 0,10 0,09 0,11 0,09 

Indústria do material de 
transporte 0,15 0,18 0,23 0,25 0,27 0,21 0,18 0,22 0,22 0,22 0,20 0,19 

Indústria da madeira e do 
mobiliário 22,83 18,87 16,17 14,61 10,57 7,87 7,45 7,13 6,24 4,80 4,47 4,42 

Indústria do papel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ind. da borracha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ind. química de produtos 
farmacêuticos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Indústria têxtil do vestuário e 
artefatos de tecidos 0,87 1,05 0,96 0,84 1,29 0,93 1,14 0,80 0,76 0,50 0,51 0,45 

Indústria de calçados 0,00 0,01 0,01 0,01 0,06 0,04 0,07 0,05 0,03 0,00 0,02 0,01 

Indústria de produtos 
alimentícios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Serviços industriais de 
utilidade pública 0,95 0,83 0,75 1,03 1,09 1,26 1,31 1,10 0,92 1,00 0,97 0,78 

Construção civil 22,04 23,58 26,40 24,06 30,40 30,67 31,12 33,04 35,32 37,92 43,72 40,59 

Comércio varejista 33,88 35,91 36,16 39,28 36,04 38,52 37,95 37,63 36,80 35,49 32,12 34,27 

Comércio atacadista 7,55 7,36 6,29 7,48 6,81 7,42 7,34 6,61 6,58 6,35 5,93 6,60 

Instituições de crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Com. e administração de 
imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Transportes e comunicações 6,68 6,83 6,57 5,99 6,03 6,42 6,57 6,93 6,92 6,53 6,22 6,74 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Elaboração própria a partir dos dados coletados de emprego acumulado anualmente extraídos do Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (CAGED) do Ministério do Trabalho e Emprego (M T E). 
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TABELA A6 - Produção física Industrial - Pará 

Seções e atividades industriais (CNAE 2.0)\Ano 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

 Indústrias extrativas 9 15,2 9,8 14,8 8,1 6,1 -14,1 18,8 7,2 -2,9 -1,7 10,7

 Indústrias de transformação 9,6 6,5 0 16,5 0,6 8,1 2,2 0,6 -0,9 -0,4 -2,9 -0,8

 Fabricação de produtos alimentícios - - - - - - - - - - 14,8 0,5

Fabricação de bebidas 5,7 7,8 11,6 3,8 7,2 -1,7 10 15,2 2,1 7,4 -1,6 11,4

Fabricação de produtos do fumo - - - - - - - - - - - -

Fabricação de produtos têxteis - - - - - - - - - - - -

Confecção de artigos do vestuário e acessórios - - - - - - - - - - - -

Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e calçados - - - - - - - - - - - -

Fabricação de produtos de madeira - - - - - - - - - - -14,2 4,9

Fabricação de celulose, papel e produtos de papel 8,2 20,1 -4,9 5,5 3,7 13,6 -7,3 1,2 1,6 -0,9 -68,5 -5

Impressão e reprodução de gravações - - - - - - - - - - - -

Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis - - - - - - - - - - - -

Fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza, cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal - - - - - - - - - - - -

Fabricação de outros produtos químicos - - - - - - - - - - - -

Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos - - - - - - - - - - - -

Fabricação de produtos de borracha e de material plástico - - - - - - - - - - - -

Fabricação de produtos de minerais não-metálicos -3,5 8,2 -7,1 7,7 -4,9 14,5 -20,2 24,7 -1,6 5,7 5,5 -7,2

Metalurgia 18 5,2 2,9 22,9 3,6 11,3 9,1 -2,1 -0,2 -1,2 -13,9 -2,8

Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos - - - - - - - - - - - -

Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos - - - - - - - - - - - -

Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos - - - - - - - - - - - -

Fabricação de máquinas e equipamentos - - - - - - - - - - - -

Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias - - - - - - - - - - - -

Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores - - - - - - - - - - - -

Fabricação de móveis - - - - - - - - - - - -

Fabricação de produtos diversos - - - - - - - - - - - -

Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos - - - - - - - - - - - -

Produção Física Industrial, por seções e atividades industriais para o estado do Pará

Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física. Variação percentual acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior).  

 TABELA A7 - Evolução na taxa de emprego setorial para o Estado 
de Rondônia entre 2004 e 2015 

 

IBGE Subsetor 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Extrativa mineral 0,67 0,91 0,68 0,91 0,89 0,56 0,50 0,80 0,78 0,89 0,86 0,70 

Indústria de produtos 
minerais não metálicos 2,82 3,07 3,23 2,99 2,62 2,24 2,21 2,18 2,27 2,45 2,52 2,72 

Indústria metalúrgica 1,03 1,13 1,09 0,92 1,08 0,74 0,83 0,97 1,02 1,09 1,10 1,36 

Indústria mecânica 0,11 0,11 0,13 0,15 0,14 0,32 1,36 0,39 0,47 0,42 0,46 0,38 

Indústria do material elétrico 
e de comunicações 0,24 0,21 0,14 0,06 0,11 0,04 0,06 0,06 0,03 0,05 0,06 0,06 

Indústria do material de 
transporte 0,32 0,24 0,11 0,08 0,19 0,26 0,31 0,35 0,43 0,53 0,64 0,57 

Indústria da madeira e do 
mobiliário 18,64 17,15 14,16 14,73 11,98 7,44 5,53 5,06 4,59 4,75 4,86 5,31 

Indústria do papel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ind. da borracha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ind. química de produtos 
farmacêuticos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Indústria têxtil do vestuário e 
artefatos de tecidos 1,02 1,04 1,05 0,91 0,95 0,79 0,73 0,66 0,70 0,91 0,94 0,94 

Indústria de calçados 0,18 0,13 0,06 0,12 0,08 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01 
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Indústria de produtos 
alimentícios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Serviços industriais de 
utilidade pública 0,80 0,82 0,65 0,70 0,74 0,64 0,82 0,75 0,72 1,12 0,98 1,01 

Construção civil 12,09 12,00 16,29 16,01 18,51 35,84 42,96 39,83 37,10 32,57 29,67 25,69 

Comércio varejista 45,58 47,82 48,40 48,30 47,93 38,98 33,59 36,61 39,74 42,55 45,50 48,25 

Comércio atacadista 9,72 9,24 8,62 9,37 9,77 7,87 6,55 6,87 7,13 7,29 7,00 7,40 

Instituições de crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Com. e administraçao de 
imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Transportes e comunicações 6,77 6,13 5,39 4,74 5,02 4,27 4,54 5,47 5,02 5,40 5,39 5,60 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Elaboração própria a partir dos dados coletados de emprego acumulado anualmente extraídos do Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (CAGED) do Ministério do Trabalho e Emprego (M T E). 

 

 

TABELA A8 - Evolução na taxa de emprego setorial para o Estado de 
Roraima entre 2004 e 2015 

 
 

IBGE Subsetor 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Extrativa mineral 0,09 0,45 0,23 0,11 0,21 0,43 0,25 0,22 0,22 0,33 0,36 0,45 

Indústria de produtos minerais 

não metálicos 2,07 1,41 2,18 2,01 1,71 2,04 1,62 1,31 1,98 1,67 1,89 1,34 

Indústria metalúrgica 0,84 0,54 0,76 0,58 0,36 0,19 0,14 0,14 0,23 0,43 0,32 0,39 

Indústria mecânica 0,01 0,07 0,02 0,00 0,04 0,01 0,06 0,03 0,05 0,15 0,17 0,06 

Indústria do material elétrico e 

de comunicações 0,00 0,06 0,11 0,06 0,02 0,00 0,07 0,10 0,19 0,14 0,09 0,09 

Indústria do material de 

transporte 0,05 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,02 0,02 0,00 0,03 

Indústria da madeira e do 

mobiliário 4,79 2,92 2,78 3,50 2,85 3,49 2,70 2,60 2,76 1,52 2,28 2,78 

Indústria do papel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ind. da borracha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Ind. química de produtos 

farmacêuticos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Indústria têxtil do vestuário e 

artefatos de tecidos 0,13 0,12 0,19 0,09 0,15 0,12 0,14 0,12 0,27 0,19 0,21 0,19 

Indústria de calçados 0,00 0,08 0,06 0,08 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Indústria de produtos 

alimentícios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Serviços industriais de utilidade 

pública 2,75 8,13 6,96 8,31 4,01 1,22 2,25 1,67 2,23 2,40 2,21 2,49 

Construção civil 22,87 22,17 21,18 26,70 35,47 33,46 35,98 35,13 29,82 28,39 26,44 17,95 

Comércio varejista 51,05 50,55 53,22 45,86 47,27 49,81 47,12 48,73 51,15 52,20 55,92 64,15 

Comércio atacadista 6,81 6,59 6,44 6,57 4,30 5,86 6,43 7,11 7,25 8,46 7,25 7,02 

Instituições de crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Com. e administraçao de 

imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Transportes e comunicações 8,54 6,90 5,87 6,14 3,58 3,39 3,23 2,83 3,82 4,11 2,85 3,07 

Total 

100,0

0 

100,0

0 

100,0

0 

100,0

0 

100,0

0 

100,0

0 

100,0

0 

100,0

0 

100,0

0 

100,0

0 

100,0

0 

100,0

0 

Elaboração própria a partir dos dados coletados de emprego acumulado anualmente extraídos do Cadastro Geral de Empregados 

e Desempregados (CAGED) do Ministério do Trabalho e Emprego (M T E). 

 

 

 

TABELA A9 -  Evolução na taxa de emprego setorial para o Estado de 
Tocantins entre 2004 e 2015 

 

IBGE Subsetor 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Extrativa mineral 1,35 1,52 1,09 1,21 2,03 1,24 1,41 1,30 1,61 1,34 1,11 1,42 

Indústria de produtos minerais 
não metálicos 2,31 2,32 1,85 2,17 2,72 3,18 2,62 3,24 3,35 3,83 3,35 3,09 

Indústria metalúrgica 0,76 0,60 0,92 0,71 0,72 0,74 0,63 0,81 0,82 0,61 0,49 0,59 

Indústria mecânica 0,06 0,04 0,04 0,04 0,11 0,22 0,13 0,12 0,22 0,35 0,42 0,80 

Indústria do material elétrico e 
de comunicações 0,00 0,04 0,09 0,06 0,06 0,08 0,06 0,10 0,08 0,06 0,04 0,03 

Indústria do material de 
transporte 0,15 0,22 0,14 0,14 0,22 0,19 0,10 0,18 0,15 0,18 0,18 0,16 
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Indústria da madeira e do 
mobiliário 0,40 0,47 0,50 0,56 0,35 0,50 0,36 0,57 0,61 0,66 0,47 0,50 

Indústria do papel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ind. da borracha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ind. química de produtos 
farmacêuticos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Indústria têxtil do vestuário e 
artefatos de tecidos 0,47 0,62 0,60 0,64 0,50 0,41 0,43 0,52 0,39 0,44 0,40 0,45 

Indústria de calçados 0,01 0,03 0,05 0,03 0,03 0,01 0,04 0,20 0,13 0,02 0,01 0,01 

Indústria de produtos 
alimentícios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Serviços industriais de utilidade 
pública 2,74 2,79 2,17 2,14 1,97 2,32 1,84 1,55 1,53 1,19 1,12 1,71 

Construção civil 46,84 41,60 43,08 47,28 44,44 37,53 42,87 35,67 31,20 31,17 34,08 32,07 

Comércio varejista 33,34 37,40 36,75 34,08 36,12 40,18 37,10 41,89 43,80 44,53 42,64 43,59 

Comércio atacadista 5,95 6,60 7,14 6,68 6,89 9,26 7,58 8,59 10,21 9,68 8,81 8,53 

Instituições de crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Com. e administraçao de 
imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Transportes e comunicações 5,63 5,77 5,57 4,26 3,84 4,14 4,82 5,25 5,90 5,93 6,89 7,06 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Elaboração própria a partir dos dados coletados de emprego acumulado anualmente extraídos do Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (CAGED) do Ministério do Trabalho e Emprego (M T E). 

 

B. Dados de emprego e estrutura produtiva da região Nordeste 

TABELA  B1 -  Evolução na taxa de emprego setorial para o Estado de 
Alagoas entre 2004 e 2015 

 

IBGE Subsetor 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Extrativa mineral 0,34 0,53 0,35 0,47 0,41 0,39 0,39 0,36 0,33 0,31 0,40 0,37 

Indústria de produtos minerais 
não metálicos 1,27 1,79 1,21 1,08 1,22 1,11 1,08 1,04 1,12 1,02 0,97 1,07 

Indústria metalúrgica 1,26 0,88 0,99 1,40 1,85 1,49 1,54 1,27 1,24 1,38 1,20 1,31 

Indústria mecânica 0,46 0,35 0,68 0,88 1,06 1,24 0,97 0,95 0,51 0,70 0,99 0,64 

Indústria do material elétrico e 
de comunicações 0,02 0,04 0,12 0,04 0,01 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,05 0,08 

Indústria do material de 

0,17 0,13 0,10 0,08 0,15 0,10 0,13 0,19 0,09 0,13 0,08 0,05 
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transporte 

Indústria da madeira e do 
mobiliário 0,66 0,60 0,73 0,63 0,62 0,55 0,44 0,46 0,45 0,50 0,57 0,69 

Indústria do papel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ind. da borracha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ind. química de produtos 
farmacêuticos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Indústria têxtil do vestuário e 
artefatos de tecidos 0,92 0,70 0,74 0,84 0,97 0,89 0,58 0,59 0,45 0,42 0,56 0,59 

Indústria de calçados 0,07 0,05 0,10 0,05 0,05 0,07 0,09 0,09 0,12 0,16 0,08 0,03 

Indústria de produtos 
alimentícios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Serviços industriais de 
utilidade pública 0,77 1,70 1,57 1,88 1,79 1,98 1,49 1,39 1,20 1,80 1,01 1,23 

Construção civil 30,67 33,03 29,39 29,61 28,66 32,81 38,64 44,08 46,50 40,45 37,23 38,26 

Comércio varejista 45,64 43,99 46,71 44,16 45,17 43,52 41,11 37,31 35,73 40,18 42,81 41,00 

Comércio atacadista 10,74 9,61 11,64 12,32 11,41 9,37 7,91 7,03 6,81 7,24 7,55 8,57 

Instituições de crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Com. e administraçao de 
imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Transportes e comunicações 7,01 6,60 5,67 6,56 6,65 6,44 5,61 5,21 5,43 5,68 6,52 6,12 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Elaboração própria a partir dos dados coletados de emprego acumulado anualmente extraídos do Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (CAGED) do Ministério do Trabalho e Emprego (M T E). 

 

 

 

 

 





 227 

Indústria mecânica 1,94 2,04 1,71 2,98 2,25 2,62 2,29 1,13 1,18 1,25 1,09 1,15 

Indústria do material elétrico e 
de comunicações 0,50 0,44 0,45 0,57 0,59 0,50 0,44 0,40 1,37 0,37 0,47 0,36 

Indústria do material de 
transporte 0,90 0,65 0,54 0,48 0,40 0,43 0,32 0,42 0,62 0,53 0,55 0,57 

Indústria da madeira e do 
mobiliário 1,01 1,13 1,52 1,51 1,35 1,05 0,88 0,89 0,92 0,90 1,00 0,92 

Indústria do papel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ind. da borracha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ind. química de produtos 
farmacêuticos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Indústria têxtil do vestuário e 
artefatos de tecidos 3,00 3,13 3,04 3,10 2,79 2,98 2,47 2,43 2,54 2,07 1,96 2,07 

Indústria de calçados 4,40 3,34 3,88 4,10 4,34 3,68 3,50 3,25 3,03 2,13 2,24 2,35 

Indústria de produtos 
alimentícios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Serviços industriais de 
utilidade pública 0,76 1,24 0,78 0,86 0,81 1,00 0,87 1,30 1,00 1,11 1,25 1,15 

Construção civil 29,36 29,54 32,93 30,10 32,89 32,76 38,68 37,25 35,32 35,52 34,35 33,04 

Comércio varejista 37,41 37,63 36,68 37,58 36,69 37,00 33,62 35,01 35,64 35,52 36,35 37,13 

Comércio atacadista 7,12 7,47 6,99 7,26 6,78 6,90 6,23 6,44 6,54 6,52 6,80 7,63 

Instituições de crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Com. e administraçao de 
imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Transportes e comunicações 9,49 9,21 7,33 7,22 6,82 7,03 6,55 6,87 7,01 9,49 9,75 9,19 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Elaboração própria a partir dos dados coletados de emprego acumulado anualmente extraídos do Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (CAGED) do Ministério do Trabalho e Emprego (M T E). 
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TABELA B4 - produção física por atividades industriais – Ceará 

Seções e atividades industriais (CNAE 2.0)\Ano 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

 Indústrias extrativas - - - - - - - - - - - -

 Indústrias de transformação -1,7 11,8 -2,5 7,8 0,9 1,2 -3,7 7,6 -13 -0,2 10 -2,6

 Fabricação de produtos alimentícios 1,9 12,1 -5,6 2,7 7,9 16 -19,6 9,6 -1,2 -1,7 3,4 7

Fabricação de bebidas 0,7 7,2 5,9 14,1 -3,4 -5,1 -0,5 18,5 0,9 6,4 10,6 -4,4

Fabricação de produtos do fumo - - - - - - - - - - - -

Fabricação de produtos têxteis -9,6 12,9 -5,1 11,4 -3,1 -8,6 6,7 -1,9 -24,8 -2,7 2,3 -25,7

Confecção de artigos do vestuário e acessórios 0,9 8,1 4,8 -16,4 -8,1 5,2 0,7 -4,2 -11,7 -10,2 12,9 0

Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e calçados 3,8 16,5 -8,4 4,1 7,9 -3,8 7,9 4,9 -22,2 4,7 15,9 -3,3

Fabricação de produtos de madeira - - - - - - - - - - - -

Fabricação de celulose, papel e produtos de papel - - - - - - - - - - - -

Impressão e reprodução de gravações - - - - - - - - - - - -

Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis 5,2 3,4 6,2 8,4 -18,5 -13,2 3,3 13,6 -24 16,2 9 12,1

Fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza, cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal - - - - - - - - - - - -

Fabricação de outros produtos químicos - - - - - - - - - - 17,7 -10

Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos - - - - - - - - - - - -

Fabricação de produtos de borracha e de material plástico - - - - - - - - - - - -

Fabricação de produtos de minerais não-metálicos -11,4 4,3 21 -3,6 6,1 2 1,1 9,8 -2,5 5 14,5 -1,7

Metalurgia - - - - - - - - - - 19,4 -3,5

Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos -13,1 -9,7 11,8 18,5 -23,2 17,5 -1,8 26,3 -21,2 -21,6 -12,8 -7,4

Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos - - - - - - - - - - - -

Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos - - - - - - - - - - 2,2 -11

Fabricação de máquinas e equipamentos - - - - - - - - - - - -

Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias - - - - - - - - - - - -

Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores - - - - - - - - - - - -

Fabricação de móveis - - - - - - - - - - - -

Fabricação de produtos diversos - - - - - - - - - - - -

Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos - - - - - - - - - - - -

Produção Física Industrial, por seções e atividades industriais para o estado do Ceará

Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física. Variação percentual acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior).  

 

TABELA B5 - Evolução na taxa de emprego setorial para o Estado do Ceará entre 2004 
e 2015 

IBGE Subsetor 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Extrativa mineral 0,45 0,41 0,42 0,42 0,45 0,48 0,39 0,44 0,38 0,41 0,37 0,38 

Indústria de produtos minerais 
não metálicos 2,09 2,20 2,20 2,17 2,22 2,38 2,91 2,55 2,39 2,67 2,45 2,51 

Indústria metalúrgica 1,64 2,12 2,13 2,48 2,42 2,64 2,57 2,43 2,35 2,29 2,60 2,13 

Indústria mecânica 0,51 0,67 0,57 0,89 0,90 0,65 0,98 0,95 0,82 0,92 0,93 1,30 

Indústria do material elétrico e 
de comunicações 0,39 0,44 0,51 0,37 0,30 0,34 0,26 0,23 0,41 0,27 0,41 0,46 

Indústria do material de 
transporte 0,41 0,55 0,43 0,39 0,54 0,52 0,56 0,53 0,46 0,42 0,43 0,44 

Indústria da madeira e do 
mobiliário 1,29 1,55 1,33 1,29 1,28 1,17 1,24 1,11 1,25 1,24 1,14 1,16 

Indústria do papel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ind. da borracha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ind. química de produtos 
farmacêuticos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Indústria têxtil do vestuário e 
artefatos de tecidos 12,55 12,66 12,00 13,02 12,31 11,45 11,05 10,69 10,02 10,13 9,14 8,69 

Indústria de calçados 10,46 9,18 11,07 9,27 9,85 9,90 7,48 6,78 7,02 7,15 6,37 5,80 

Indústria de produtos 
alimentícios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Serviços industriais de utilidade 
pública 0,83 0,88 0,60 0,46 1,14 0,82 0,72 0,69 0,61 0,60 0,76 1,02 

Construção civil 23,92 21,66 24,39 23,80 24,72 25,41 29,07 29,85 28,69 27,47 28,18 29,07 

Comércio varejista 31,99 34,72 32,98 33,37 32,55 32,89 32,04 33,10 34,07 34,56 35,02 34,84 

Comércio atacadista 6,48 6,64 6,29 6,44 5,83 6,08 5,65 5,60 5,89 6,11 6,33 6,38 

Instituições de crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Com. e administraçao de 
imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Transportes e comunicações 6,99 6,32 5,09 5,63 5,50 5,27 5,08 5,04 5,66 5,77 5,87 5,82 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Elaboração própria a partir dos dados coletados de emprego acumulado anualmente extraídos do Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (CAGED) do Ministério do Trabalho e Emprego (M T E). 

 

 

TABELA B6 - Evolução na taxa de emprego setorial para o Estado do Maranhão entre 
2004 e 2015 

IBGE Subsetor 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Extrativa mineral 0,19 0,61 0,49 0,90 0,66 0,50 0,44 0,61 0,49 0,64 0,62 0,75 

Indústria de produtos minerais 
não metálicos 2,55 2,97 2,55 2,71 2,29 2,54 2,62 2,52 2,47 2,76 3,17 2,56 

Indústria metalúrgica 3,42 3,79 3,00 2,67 2,80 2,44 1,96 2,26 1,95 1,46 1,67 1,85 

Indústria mecânica 0,58 0,88 1,29 3,17 3,30 0,66 0,65 0,82 1,10 1,55 0,64 0,48 

Indústria do material elétrico e de 
comunicações 0,23 0,16 0,21 0,11 0,07 0,09 0,08 0,09 0,13 0,10 0,25 0,06 

Indústria do material de 
transporte 0,37 0,45 0,34 0,39 0,18 0,16 0,13 0,31 0,30 0,31 0,25 0,21 

Indústria da madeira e do 
mobiliário 3,92 3,56 2,86 2,04 2,03 1,28 1,03 0,93 0,70 0,69 0,83 0,92 

Indústria do papel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ind. da borracha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ind. química de produtos 
farmacêuticos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Indústria têxtil do vestuário e 
artefatos de tecidos 0,81 0,71 0,68 0,77 0,62 0,47 0,38 0,30 0,24 0,27 0,28 0,33 

Indústria de calçados 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,00 

Indústria de produtos alimentícios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Serviços industriais de utilidade 
pública 1,09 1,20 1,83 1,30 1,19 1,56 1,13 0,96 2,32 1,54 1,12 1,43 

Construção civil 28,67 28,95 29,31 33,72 40,12 41,74 46,83 43,58 44,71 42,69 40,27 40,28 

Comércio varejista 39,66 39,14 42,88 38,47 32,13 32,99 31,82 33,83 32,75 34,52 36,37 36,47 

Comércio atacadista 8,33 8,39 7,40 7,21 8,49 8,36 7,66 7,80 7,14 7,31 8,51 8,78 

Instituições de crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Com. e administraçao de imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Transportes e comunicações 10,17 9,19 7,16 6,54 6,11 7,19 5,27 5,99 5,68 6,17 5,99 5,88 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Elaboração própria a partir dos dados coletados de emprego acumulado anualmente extraídos do Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (CAGED) do Ministério do Trabalho e Emprego (M T E). 

 

 

TABELA B7 - Evolução na taxa de emprego setorial para o Estado da Paraíba entre 
2004 e 2015 

IBGE Subsetor 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Extrativa mineral 0,94 0,91 0,84 0,79 0,56 0,45 0,44 0,42 0,36 0,35 0,38 0,42 

Indústria de produtos minerais 
não metálicos 3,56 3,00 2,63 3,09 2,86 2,81 3,12 2,91 2,85 2,76 2,89 2,68 

Indústria metalúrgica 1,77 1,58 1,59 1,63 1,69 1,44 1,51 1,66 1,43 1,26 1,29 1,62 

Indústria mecânica 0,62 0,50 0,73 0,58 0,81 0,74 0,78 0,61 0,62 0,49 0,47 0,56 

Indústria do material elétrico e de 
comunicações 0,21 0,28 0,29 0,34 0,20 0,18 0,14 0,11 0,03 0,04 0,05 0,07 

Indústria do material de transporte 0,06 0,05 0,04 0,04 0,02 0,03 0,03 0,03 0,04 0,07 0,06 0,05 

Indústria da madeira e do 
mobiliário 0,83 0,85 0,92 1,13 1,43 1,48 1,15 1,46 1,26 1,01 1,05 0,93 

Indústria do papel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ind. da borracha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ind. química de produtos 
farmacêuticos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Indústria têxtil do vestuário e 
artefatos de tecidos 7,57 7,24 6,02 5,83 5,77 5,35 5,09 4,40 4,85 5,26 4,86 4,71 

Indústria de calçados 4,32 5,18 7,09 5,68 7,51 4,80 5,89 4,77 4,86 4,35 4,39 4,73 

Indústria de produtos alimentícios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Serviços industriais de utilidade 
pública 1,57 1,87 1,16 1,45 1,56 2,12 2,07 1,72 1,23 1,05 1,21 1,27 



 231 

Construção civil 25,96 24,84 29,28 30,05 27,97 30,08 31,81 33,27 37,22 38,55 37,95 35,05 

Comércio varejista 38,83 40,21 37,39 37,85 37,46 38,09 35,96 36,38 33,17 32,53 33,45 35,55 

Comércio atacadista 7,80 7,74 7,41 7,31 7,96 8,32 7,36 7,61 7,72 7,43 7,49 7,98 

Instituições de crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Com. e administraçao de imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Transportes e comunicações 5,97 5,75 4,61 4,22 4,20 4,13 4,66 4,66 4,35 4,87 4,46 4,38 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Elaboração própria a partir dos dados coletados de emprego acumulado anualmente extraídos do Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (CAGED) do Ministério do Trabalho e Emprego (M T E). 

 

TABELA B8 - Produção física por seções industriais - Pernambuco 

Seções e atividades industriais (CNAE 2.0)\Ano 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

 Indústrias extrativas - - - - - - - - - - - -

 Indústrias de transformação 1,5 5,2 2,9 4,2 3,9 5,1 -3,1 8,8 -0,9 1,7 -0,7 0,3

 Fabricação de produtos alimentícios 3,4 4,1 2,6 6,4 7,1 6,2 -2,8 3,4 -4,8 -4 -9,5 9,8

Fabricação de bebidas 5,7 8,7 7,4 12,6 -6,9 0,4 13,2 5,4 -2,4 2,7 7,2 3,5

Fabricação de produtos do fumo - - - - - - - - - - - -

Fabricação de produtos têxteis - - - - - - - - - - 6,8 -13,1

Confecção de artigos do vestuário e acessórios - - - - - - - - - - - -

Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e calçados -1 10,4 -9,5 4,1 -14,7 -16,3 -20,8 100,7 13,5 - - -

Fabricação de produtos de madeira - - - - - - - - - - - -

Fabricação de celulose, papel e produtos de papel - - - - - - - - - - 13,1 8

Impressão e reprodução de gravações - - - - - - - - - - - -

Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis - - - - - - - - - - - -

Fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza, cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal - - - - - - - - - - 11,3 1,2

Fabricação de outros produtos químicos - - - - - - - - - - 5,2 -4,6

Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos - - - - - - - - - - - -

Fabricação de produtos de borracha e de material plástico - - - - - - - - - - -7,7 0,4

Fabricação de produtos de minerais não-metálicos -5,3 4,9 6,4 5,1 7,6 1,4 0,3 15,6 3,9 3,6 -0,3 -11,1

Metalurgia - - - - - - - - - - 4 -10,3

Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos -6,3 1,2 -11,9 3 4,4 1,6 -5,7 6,9 18,5 2 5,5 -2,8

Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos - - - - - - - - - - - -

Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos - - - - - - - - - - -9,3 -11,8

Fabricação de máquinas e equipamentos - - - - - - - - - - - -

Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias - - - - - - - - - - - -

Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores - - - - - - - - - - 7,5 0,4

Fabricação de móveis - - - - - - - - - - - -

Fabricação de produtos diversos - - - - - - - - - - - -

Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos - - - - - - - - - - - -

Produção Física Industrial, por seções e atividades industriais para o estado de Pernambuco

Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física. Variação percentual acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior).  

 

 

TABELA B9 - Evolução na taxa de emprego setorial para o Estado do 
Pernambuco entre 2004 e 2015 

IBGE Subsetor 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Extrativa mineral 0,53 0,40 0,57 0,30 0,37 0,34 0,33 0,31 0,26 0,31 0,30 0,27 

Indústria de produtos minerais 

não metálicos 3,22 3,14 3,26 3,03 3,54 3,46 3,13 3,08 2,90 2,79 2,96 2,98 

Indústria metalúrgica 2,16 1,67 1,65 2,02 1,71 1,52 1,69 1,68 1,54 1,38 1,67 1,93 

Indústria mecânica 0,41 0,48 0,47 0,52 0,66 0,82 0,84 0,89 1,20 1,25 1,45 1,13 

Indústria do material elétrico e de 

comunicações 0,81 0,71 0,77 0,81 0,79 0,48 0,57 0,52 0,42 0,42 0,42 0,52 

Indústria do material de 

0,32 0,35 0,28 0,27 0,77 0,97 1,02 0,34 1,12 2,62 1,97 2,48 
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transporte 

Indústria da madeira e do 

mobiliário 1,04 1,01 1,03 1,08 0,94 0,93 0,89 0,84 0,76 0,80 0,84 0,81 

Indústria do papel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ind. da borracha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ind. química de produtos 

farmacêuticos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Indústria têxtil do vestuário e 

artefatos de tecidos 4,22 4,72 5,06 5,58 4,94 4,47 3,92 3,53 3,30 3,45 3,62 3,80 

Indústria de calçados 0,35 0,40 0,35 0,26 0,22 0,25 0,24 0,20 0,18 0,14 0,18 0,20 

Indústria de produtos alimentícios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Serviços industriais de utilidade 

pública 0,93 1,50 1,29 1,50 1,62 2,89 1,71 1,84 1,29 2,03 1,75 1,69 

Construção civil 25,21 24,78 28,43 26,84 30,67 33,04 38,32 40,60 40,11 37,73 33,18 29,73 

Comércio varejista 43,13 43,81 42,33 42,82 38,78 36,65 33,49 32,79 32,05 31,80 34,68 37,06 

Comércio atacadista 9,19 8,90 7,96 8,16 8,66 8,05 7,44 6,88 6,67 8,29 9,28 9,03 

Instituições de crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Com. e administraçao de imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Transportes e comunicações 8,49 8,12 6,55 6,82 6,33 6,14 6,40 6,49 8,22 7,00 7,68 8,37 

Total 

100,0

0 

100,0

0 

100,0

0 

100,0

0 

100,0

0 

100,0

0 

100,0

0 

100,0

0 

100,0

0 

100,0

0 

100,0

0 

100,0

0 

Elaboração própria a partir dos dados coletados de emprego acumulado anualmente extraídos do Cadastro Geral de Empregados 

e Desempregados (CAGED) do Ministério do Trabalho e Emprego (M T E). 
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TABELA B10 - Evolução na taxa de emprego setorial para o Estado do Piauí entre 
2004 e 2015 

IBGE Subsetor 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Extrativa mineral 0,72 0,70 0,91 1,54 1,72 0,68 0,48 0,56 0,47 0,47 0,46 0,33 

Indústria de produtos minerais 
não metálicos 2,95 3,35 2,80 2,85 3,34 2,88 2,94 3,26 3,18 2,80 3,23 3,11 

Indústria metalúrgica 0,85 0,71 0,75 0,93 0,88 0,99 0,84 1,13 1,09 1,02 1,03 1,01 

Indústria mecânica 0,12 0,06 0,13 0,25 0,20 0,28 0,26 0,26 0,13 0,15 0,12 0,10 

Indústria do material elétrico e de 
comunicações 0,24 0,16 0,17 0,08 0,13 0,07 0,05 0,08 0,16 0,09 0,13 0,12 

Indústria do material de transporte 0,58 0,69 0,73 0,80 0,85 0,66 0,59 0,67 0,49 0,57 0,49 0,42 

Indústria da madeira e do 
mobiliário 0,79 0,82 0,79 0,94 0,85 0,88 0,67 0,81 0,97 0,99 0,78 0,78 

Indústria do papel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ind. da borracha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ind. química de produtos 
farmacêuticos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Indústria têxtil do vestuário e 
artefatos de tecidos 3,82 3,07 2,56 2,89 2,86 2,82 2,34 2,27 1,94 1,76 1,53 1,61 

Indústria de calçados 0,09 0,03 0,06 0,12 0,11 0,09 0,05 0,07 0,09 0,07 0,07 0,04 

Indústria de produtos alimentícios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Serviços industriais de utilidade 
pública 0,93 1,53 1,69 2,50 1,07 0,88 0,72 0,74 0,82 2,75 1,15 3,18 

Construção civil 36,97 35,22 42,40 34,85 38,91 44,65 50,16 46,80 46,22 44,27 46,91 42,45 

Comércio varejista 38,87 41,53 37,51 41,35 37,16 33,76 29,97 32,44 32,85 33,50 33,51 34,69 

Comércio atacadista 7,72 7,42 6,16 6,93 8,29 7,91 7,49 7,54 8,05 6,56 7,09 7,92 

Instituições de crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Com. e administraçao de imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Transportes e comunicações 5,34 4,72 3,34 3,97 3,63 3,45 3,45 3,37 3,54 4,99 3,50 4,23 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Elaboração própria a partir dos dados coletados de emprego acumulado anualmente extraídos do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 
(CAGED) do Ministério do Trabalho e Emprego (M T E). 
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TABELA B11 - Evolução na taxa de emprego setorial para o Estado do Rio Grande 
do Norte entre 2004 e 2015 

IBGE Subsetor 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Extrativa mineral 3,26 2,38 2,22 2,12 2,05 1,90 1,56 1,83 2,27 2,36 1,96 1,81 

Indústria de produtos minerais não metálicos 3,94 3,70 3,57 3,46 3,41 3,67 4,20 3,92 3,61 3,12 3,17 3,08 

Indústria metalúrgica 0,52 0,78 1,01 1,10 1,54 1,28 1,50 1,53 0,90 0,97 1,21 0,92 

Indústria mecânica 1,07 3,09 0,96 0,52 0,74 0,40 0,52 0,47 0,56 0,53 0,46 0,52 

Indústria do material elétrico e de 
comunicações 0,09 0,16 0,09 0,09 0,09 0,07 0,11 0,08 0,05 0,13 0,10 0,10 

Indústria do material de transporte 0,10 0,11 0,08 0,11 0,13 0,12 0,14 0,17 0,09 0,13 0,06 0,07 

Indústria da madeira e do mobiliário 0,61 0,72 0,75 0,76 0,78 0,83 0,71 0,77 0,71 0,81 0,65 0,68 

Indústria do papel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ind. da borracha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ind. química de produtos farmacêuticos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Indústria têxtil do vestuário e artefatos de 
tecidos 9,40 7,49 7,72 9,44 9,58 8,17 8,55 7,54 6,20 6,34 6,16 7,33 

Indústria de calçados 0,97 0,30 0,61 0,67 0,44 0,30 0,45 0,15 0,28 0,12 0,17 0,08 

Indústria de produtos alimentícios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Serviços industriais de utilidade pública 0,60 0,99 0,62 0,96 0,70 1,64 0,70 0,71 0,76 1,00 0,77 1,16 

Construção civil 31,41 31,24 34,97 33,17 34,23 31,62 33,93 35,83 37,39 36,65 37,15 33,11 

Comércio varejista 35,96 37,49 37,11 36,42 35,80 38,78 37,36 36,71 37,34 37,90 37,82 40,07 

Comércio atacadista 6,30 6,34 6,21 6,47 6,25 6,79 6,35 6,12 5,61 5,75 6,29 6,66 

Instituições de crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Com. e administraçao de imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Transportes e comunicações 5,77 5,21 4,07 4,72 4,26 4,41 3,90 4,15 4,23 4,20 4,01 4,42 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Elaboração própria a partir dos dados coletados de emprego acumulado anualmente extraídos do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 
(CAGED) do Ministério do Trabalho e Emprego (M T E). 
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TABELA  B12 - Evolução na taxa de emprego setorial para o Estado do Sergipe 
entre 2004 e 2015 

IBGE Subsetor 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Extrativa mineral 0,77 0,78 1,23 0,46 0,65 0,58 0,59 0,46 0,51 0,32 0,51 0,36 

Indústria de produtos minerais não 
metálicos 2,36 2,52 2,21 2,65 2,93 2,87 2,89 3,39 3,78 3,20 3,19 3,26 

Indústria metalúrgica 2,35 1,38 1,07 0,64 0,85 1,55 1,95 1,20 0,79 1,42 1,27 1,58 

Indústria mecânica 1,53 1,75 1,77 2,49 1,83 1,27 1,33 1,34 1,73 1,26 1,45 1,15 

Indústria do material elétrico e de 
comunicações 0,26 0,36 0,27 0,19 0,17 0,18 0,15 0,19 0,07 0,64 2,28 3,74 

Indústria do material de transporte 0,51 0,76 0,63 0,52 0,48 0,38 0,34 0,39 0,26 0,24 0,23 0,24 

Indústria da madeira e do mobiliário 0,84 1,11 0,73 1,18 1,20 1,33 1,34 1,44 1,33 1,50 1,88 1,93 

Indústria do papel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ind. da borracha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ind. química de produtos 
farmacêuticos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Indústria têxtil do vestuário e 
artefatos de tecidos 4,40 4,85 5,06 4,72 4,54 3,73 3,98 3,38 2,85 3,25 3,46 4,21 

Indústria de calçados 0,67 3,33 2,85 2,48 1,86 2,59 3,37 3,68 2,30 2,59 3,32 2,85 

Indústria de produtos alimentícios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Serviços industriais de utilidade 
pública 1,46 1,92 1,35 2,43 0,41 0,53 0,63 1,90 1,82 2,13 1,60 1,69 

Construção civil 42,89 38,62 42,26 35,93 40,40 41,29 40,21 39,27 41,32 37,99 33,91 31,05 

Comércio varejista 31,34 32,93 31,80 35,71 33,38 32,44 32,60 33,09 32,85 34,00 34,74 34,96 

Comércio atacadista 4,56 4,56 4,27 4,95 5,69 5,78 5,20 4,82 5,03 5,72 5,67 6,10 

Instituições de crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Com. e administraçao de imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Transportes e comunicações 6,07 5,14 4,50 5,64 5,60 5,48 5,42 5,46 5,36 5,74 6,50 6,88 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Elaboração própria a partir dos dados coletados de emprego acumulado anualmente extraídos do Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (CAGED) do Ministério do Trabalho e Emprego (M T E). 

 
C. Dados de emprego e estrutura produtiva da região Sudeste 
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Indústria do material elétrico e 
de comunicações 1,10 0,98 1,02 1,12 1,34 1,07 1,16 1,14 1,12 1,17 1,12 1,08 

Indústria do material de 
transporte 1,10 1,09 0,99 1,51 1,60 1,52 1,64 1,57 2,02 1,83 1,59 1,26 

Indústria da madeira e do 
mobiliário 2,21 2,15 2,06 2,08 2,15 2,24 2,08 2,13 2,00 1,91 1,87 1,78 

Indústria do papel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ind. da borracha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ind. química de produtos 
farmacêuticos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Indústria têxtil do vestuário e 
artefatos de tecidos 5,96 5,95 5,72 5,51 5,21 4,95 4,85 4,61 4,18 4,07 3,91 4,15 

Indústria de calçados 2,32 2,38 2,29 2,16 2,08 1,96 2,02 2,06 1,89 1,95 2,05 2,12 

Indústria de produtos 
alimentícios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Serviços industriais de 
utilidade pública 0,62 0,70 0,74 0,48 0,46 0,49 0,48 0,46 0,49 0,45 0,46 0,60 

Construção civil 25,65 26,33 30,50 29,71 30,42 30,92 30,92 30,25 30,41 29,61 28,84 28,09 

Comércio varejista 36,70 36,07 34,20 34,32 32,98 34,10 33,31 34,23 34,96 35,90 36,60 37,37 

Comércio atacadista 5,88 5,80 5,34 5,43 5,53 5,62 5,77 5,75 5,67 5,85 6,16 6,37 

Instituições de crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Com. e administraçao de 
imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Transportes e comunicações 8,37 8,15 6,95 7,30 7,66 7,62 7,68 7,98 8,11 8,16 8,23 8,27 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Elaboração própria a partir dos dados coletados de emprego acumulado anualmente extraídos do Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (CAGED) do Ministério do Trabalho e Emprego (M T E). 

 

GRÁFICO C2 Indústria de transformação e extrativa – Espírito Santo 

 





 239 

Extrativa mineral 2,84 2,57 2,61 2,52 1,65 1,25 1,41 1,12 1,21 1,18 1,16 1,17 

Indústria de produtos 
minerais não metálicos 4,43 4,35 4,66 4,86 4,32 4,14 4,12 4,19 4,21 4,23 4,58 4,57 

Indústria metalúrgica 3,50 3,49 4,24 4,25 4,98 5,28 5,03 3,75 3,71 3,53 3,15 3,02 

Indústria mecânica 2,49 4,19 3,96 2,86 3,58 3,25 4,90 5,36 5,05 4,99 5,11 5,69 

Indústria do material 
elétrico e de 
comunicações 0,59 0,09 0,23 0,22 0,20 0,23 0,27 0,37 0,66 0,67 0,66 0,57 

Indústria do material de 
transporte 0,48 0,35 0,26 0,26 0,28 0,23 0,24 0,25 0,26 0,26 0,49 0,65 

Indústria da madeira e do 
mobiliário 2,60 2,60 2,62 2,48 2,29 2,24 2,09 2,07 1,93 2,12 2,21 2,25 

Indústria do papel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ind. da borracha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ind. química de produtos 
farmacêuticos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Indústria têxtil do vestuário 
e artefatos de tecidos 6,29 6,05 4,85 4,91 4,35 4,43 4,22 3,95 3,35 3,34 3,23 3,24 

Indústria de calçados 0,45 0,43 0,27 0,22 0,22 0,25 0,31 0,41 0,40 0,39 0,39 0,38 

Indústria de produtos 
alimentícios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Serviços industriais de 
utilidade pública 0,81 0,83 0,96 1,17 1,04 1,12 1,09 1,04 0,99 1,01 0,90 1,11 

Construção civil 21,16 22,35 25,93 23,64 25,44 25,33 25,92 25,19 25,32 24,17 22,86 21,29 

Comércio varejista 38,24 37,06 35,40 36,46 36,74 37,39 35,29 36,07 37,56 38,14 39,67 39,84 

Comércio atacadista 6,94 6,83 6,87 7,68 7,07 6,74 6,64 6,82 6,52 6,94 6,83 7,05 

Instituições de crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Com. e administraçao de 
imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Transportes e 
comunicações 9,18 8,79 7,15 8,47 7,83 8,11 8,46 9,42 8,82 9,02 8,76 9,17 

Total 
100,0

0 
100,0

0 
100,0

0 
100,0

0 
100,0

0 
100,0

0 
100,0

0 
100,0

0 
100,0

0 
100,0

0 
100,0

0 
100,0

0 

Elaboração própria a partir dos dados coletados de emprego acumulado anualmente extraídos do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados (CAGED) do Ministério do Trabalho e Emprego (M T E). 
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Indústria metalúrgica 2,15 2,07 2,19 2,52 2,43 2,36 2,70 2,53 2,53 2,33 2,27 1,99 

Indústria mecânica 0,81 0,97 1,08 1,14 1,42 1,33 1,28 1,37 1,34 1,60 1,48 1,35 

Indústria do material elétrico e 
de comunicações 0,29 0,32 0,29 0,29 0,24 0,27 0,24 0,24 0,23 0,23 0,27 0,32 

Indústria do material de 
transporte 1,99 1,58 1,28 1,98 2,07 1,71 1,93 1,76 1,83 1,94 1,95 1,90 

Indústria da madeira e do 
mobiliário 0,54 0,53 0,76 0,55 0,64 0,62 0,64 0,62 0,56 0,50 0,52 0,55 

Indústria do papel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ind. da borracha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ind. química de produtos 
farmacêuticos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Indústria têxtil do vestuário e 
artefatos de tecidos 3,82 3,94 4,10 4,16 3,82 3,72 3,73 3,43 3,14 2,96 2,79 2,63 

Indústria de calçados 0,09 0,09 0,10 0,13 0,08 0,08 0,08 0,07 0,05 0,05 0,04 0,05 

Indústria de produtos 
alimentícios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Serviços industriais de utilidade 
pública 1,16 1,15 1,21 1,01 1,04 0,98 1,31 1,30 1,50 1,48 0,99 0,92 

Construção civil 18,43 16,97 19,27 20,14 23,65 24,34 24,03 23,72 24,92 24,75 25,11 24,31 

Comércio varejista 47,97 49,76 50,30 48,84 45,38 45,69 45,07 45,43 44,84 44,71 45,65 45,95 

Comércio atacadista 8,06 7,90 6,96 6,71 6,85 6,68 6,56 6,74 6,08 6,60 6,21 6,49 

Instituições de crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Com. e administraçao de 
imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Transportes e comunicações 12,67 12,82 10,88 11,04 10,84 10,93 10,88 11,12 11,35 11,42 11,32 12,10 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Elaboração própria a partir dos dados coletados de emprego acumulado anualmente extraídos do Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (CAGED) do Ministério do Trabalho e Emprego (M T E). 

 
TABELA C7 - Produção física industrial por seções e atividades para o 

Estado de São Paulo 
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Seções e atividades industriais (CNAE 2.0)\Ano 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

 Indústrias extrativas - - - - - - - - - - - -

 Indústrias de transformação -0,4 11,2 3 3,1 5,9 5 -7,4 9,6 0,5 -2,9 3,2 -6,2

 Fabricação de produtos alimentícios -5,9 4,8 -0,6 4,3 2,8 -1,6 0,6 5,1 -1,6 -1,6 4,7 -4,7

Fabricação de bebidas -5,3 4,6 5,1 4 5,5 2,1 5,8 9,3 -0,8 3,6 -4,1 -0,3

Fabricação de produtos do fumo - - - - - - - - - - - -

Fabricação de produtos têxteis -6,3 3,8 -8,8 0,9 5,2 -6,4 -6,1 5,3 -11,1 -8 0,9 -5,2

Confecção de artigos do vestuário e acessórios -0,7 8,6 -3,5 2,2 3,8 8,3 -3,1 10,2 -5,6 -10,3 2,1 -3,3

Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e calçados - - - - - - - - - - - -

Fabricação de produtos de madeira - - - - - - - - - - - -

Fabricação de celulose, papel e produtos de papel 5,9 10 1,6 2,1 -1,5 2,5 -1,9 4,9 1,8 0,7 0,4 -2

Impressão e reprodução de gravações - - - - - - - - - - - -

Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis -0,5 0 -0,3 1,7 3,3 -1,5 1,2 -3,5 5,3 7,2 3,4 -0,3

Fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza, cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 4,2 16,2 5,5 3,3 5,5 -5,9 3,8 1,8 0 5,3 5,5 -0,5

Fabricação de outros produtos químicos -3 8,1 1,7 0,2 6,2 2,8 -2,5 13,9 0,8 -3,2 4,4 -7,4

Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos - - - - - - - - - - -20,7 -0,7

Fabricação de produtos de borracha e de material plástico 1,6 7,8 0,1 -1,5 3,4 3,7 -10,7 15,4 -2,5 -6,8 -0,5 -4,7

Fabricação de produtos de minerais não-metálicos 0 6,2 -2,1 3,4 7,4 6,8 -5,8 9,9 2,5 -3,6 5,4 -5,4

Metalurgia 2,9 12,7 0,6 4,3 8,9 0,5 -24,5 18,6 -3,1 -1,1 1 -11,1

Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos -6,1 15,1 -2,1 -3,1 6,3 5,3 -14,2 25,2 1,4 0,1 0,4 -7,7

Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos -2,6 41,2 -0,8 16,2 15,7 4,2 -39,4 8,4 -3,8 -14,7 7,1 4,8

Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos -0,5 12,1 8,3 5,8 -1,7 14,6 -2,7 8,1 -0,6 -3 -3,3 -7,1

Fabricação de máquinas e equipamentos 3,1 22,8 8,8 5,3 19,4 5,8 -33,1 35,5 1,1 -10,4 6 -7,1

Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias 0,7 29,1 2,7 3,2 6,8 8,7 -10,8 24,3 -3 -15 11,2 -17

Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores 9,5 11,9 3,9 -1,7 11,7 57,4 15,7 -4,1 5,8 17,5 6,2 11,4

Fabricação de móveis - - - - - - - - - - - -

Fabricação de produtos diversos - - - - - - - - - - - -

Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos - - - - - - - - - - - -

Produção Física Industrial, por seções e atividades industriais para o estado de São Paulo

Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física. Variação percentual acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior).  

 
TABELA C8 - Evolução na taxa de emprego setorial para o Estado de São Paulo 

entre 2004 e 2015 

IBGE Subsetor 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Extrativa mineral 0,21 0,22 0,24 0,24 0,19 0,20 0,18 0,17 0,20 0,21 0,20 0,18 

Indústria de produtos 
minerais não metálicos 1,69 1,65 1,82 1,73 1,69 1,60 1,63 1,68 1,81 1,89 1,74 1,64 

Indústria metalúrgica 4,65 4,59 4,67 4,93 5,00 4,18 4,45 4,23 3,76 3,59 3,46 3,29 

Indústria mecânica 3,32 3,28 3,37 3,80 4,30 3,56 3,58 3,43 3,52 3,70 3,78 3,50 

Indústria do material elétrico 
e de comunicações 1,74 1,62 1,81 2,02 1,98 1,76 1,70 1,65 1,63 1,63 1,37 1,28 

Indústria do material de 
transporte 2,46 2,29 2,22 2,45 2,50 2,23 2,27 2,13 1,98 2,01 1,78 1,85 

Indústria da madeira e do 
mobiliário 1,62 1,64 1,61 1,64 1,71 1,54 1,62 1,56 1,55 1,50 1,41 1,36 

Indústria do papel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ind. da borracha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ind. química de produtos 
farmacêuticos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Indústria têxtil do vestuário e 
artefatos de tecidos 5,77 5,71 5,81 5,75 5,67 5,27 5,32 5,05 4,85 4,81 4,62 4,41 

Indústria de calçados 2,71 2,55 2,48 2,34 2,26 1,99 1,92 1,82 1,72 1,63 1,48 1,37 

Indústria de produtos 
alimentícios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Serviços industriais de 
utilidade pública 0,77 0,91 1,17 0,72 0,75 0,89 0,84 1,00 0,89 0,93 0,92 0,98 

Construção civil 15,62 15,01 15,76 16,26 18,14 19,80 20,57 20,53 20,66 20,20 20,30 20,50 

Comércio varejista 39,47 40,68 40,84 40,38 38,95 40,01 38,98 39,48 40,36 40,63 41,45 42,06 

Comércio atacadista 8,11 7,89 7,79 7,86 7,70 7,92 7,66 7,66 7,65 7,73 7,94 8,06 
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Instituições de crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Com. e administraçao de 
imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Transportes e comunicações 11,87 11,95 10,40 9,88 9,17 9,04 9,29 9,62 9,41 9,55 9,55 9,51 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Elaboração própria a partir dos dados coletados de emprego acumulado anualmente extraídos do Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (CAGED) do Ministério do Trabalho e Emprego (M T E). 

 
D. Dados de emprego e estrutura produtiva da região Sul 

 

TABELA D1 - Produção física industrial por seções e atividades para o 
Estado do Paraná 

Seções e atividades industriais (CNAE 2.0) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

 Indústrias extrativas - - - - - - - - - - - -

 Indústrias de transformação 5,5 10,6 4,2 -4 8,6 10 -8,3 17,6 11,2 -5,5 3 -5,1

 Fabricação de produtos alimentícios 4,7 4,9 -3,4 5,8 3,5 -2,8 -4,4 8,3 0,5 2 2,4 -5,6

Fabricação de bebidas -5,6 4,8 7,2 14,3 -0,8 1,5 3,4 11,3 0,9 3,5 -0,3 4,8

Fabricação de produtos do fumo - - - - - - - - - - - -

Fabricação de produtos têxteis - - - - - - - - - - - -

Confecção de artigos do vestuário e acessórios - - - - - - - - - - - -

Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e calçados - - - - - - - - - - - -

Fabricação de produtos de madeira 13,1 16,7 -12,2 -12,7 -5,4 -1,7 -22,7 10 8,8 15,9 17,3 3,1

Fabricação de celulose, papel e produtos de papel 0,2 4,5 7,7 1,9 -0,6 16,7 -0,8 5,4 1,1 -1 -1,2 4,4

Impressão e reprodução de gravações - - - - - - - - - - - -

Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis -0,4 -11,9 9,6 1,2 -3,6 7,2 -0,5 -8,4 12,1 3 -3 3,8

Fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza, cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal - - - - - - - - - - - -

Fabricação de outros produtos químicos 5,5 -10,5 -19,1 -2,6 10,9 -21,8 20,5 -14 2,4 -10,2 3 -1,4

Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos - - - - - - - - - - - -

Fabricação de produtos de borracha e de material plástico - - - - - - - - - - 9,6 -1,5

Fabricação de produtos de minerais não-metálicos -2,8 -6 3,5 -4,8 5,6 26,5 2,4 5,2 3,2 -3 10,5 0,9

Metalurgia - - - - - - - - - - - -

Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos -1,4 5,7 -2,6 0,9 5,2 6 -13,3 21,7 10,2 1,2 -1,6 -2

Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos - - - - - - - - - - - -

Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos -4,3 5,8 8,2 1,6 10,7 2,5 1,3 6 5,3 11,2 4,1 1,9

Fabricação de máquinas e equipamentos 24,2 25,1 -15,3 -2 28,7 10 -18,3 34,7 -6,1 -6,5 12,6 -12,9

Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias 17,3 50,7 21,1 -20,5 30,5 23,8 -27,3 57,6 29,9 -16,2 3,8 -20,4

Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores - - - - - - - - - - - -

Fabricação de móveis -9,3 2,4 -5,1 2 12,9 -8,2 -9 28 -5,4 6,1 1,5 -7,4

Fabricação de produtos diversos - - - - - - - - - - - -

Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos - - - - - - - - - - - -

Produção Física Industrial, por seções e atividades industriais para o estado ddo Paraná

Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física. Variação percentual acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior).  

 

 

TABELA D2 - Evolução na taxa de emprego setorial para o Estado do Paraná entre 
2004 e 2015 

IBGE Subsetor 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Extrativa mineral 0,34 0,36 0,35 0,30 0,29 0,28 0,29 0,28 0,29 0,27 0,27 0,27 

Indústria de produtos minerais 
não metálicos 1,64 1,60 1,64 1,72 1,96 1,79 1,90 1,99 2,09 2,08 2,10 2,14 

Indústria metalúrgica 3,57 3,11 3,35 3,76 3,98 3,54 3,68 3,69 3,30 3,35 3,12 2,96 

Indústria mecânica 2,26 2,27 2,27 2,71 2,95 3,04 3,24 3,16 3,09 3,21 3,35 3,72 
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Indústria do material elétrico e de 
comunicações 1,14 1,32 1,32 1,42 1,46 1,49 1,66 1,99 2,05 1,89 1,36 1,14 

Indústria do material de transporte 1,83 1,57 1,41 1,84 1,86 1,67 1,89 1,92 1,58 1,47 1,41 1,12 

Indústria da madeira e do 
mobiliário 9,49 8,44 7,68 7,01 6,77 5,71 5,63 5,29 5,18 5,16 5,14 5,08 

Indústria do papel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ind. da borracha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ind. química de produtos 
farmacêuticos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Indústria têxtil do vestuário e 
artefatos de tecidos 8,12 8,54 8,56 8,74 8,49 7,74 7,51 7,09 6,76 6,72 6,22 5,74 

Indústria de calçados 0,20 0,18 0,20 0,19 0,30 0,24 0,27 0,28 0,22 0,22 0,26 0,20 

Indústria de produtos alimentícios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Serviços industriais de utilidade 
pública 0,67 0,86 0,92 0,81 0,72 0,78 0,60 0,78 0,70 0,70 0,61 0,57 

Construção civil 13,14 12,02 13,97 14,38 15,29 16,72 18,35 17,90 18,94 18,10 18,18 18,53 

Comércio varejista 41,56 42,80 43,10 41,74 41,02 41,83 39,94 39,98 40,58 41,39 41,83 42,00 

Comércio atacadista 7,46 7,47 6,81 6,67 6,95 7,24 6,72 6,68 6,57 6,63 6,91 7,29 

Instituições de crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Com. e administraçao de imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Transportes e comunicações 8,58 9,47 8,45 8,72 7,95 7,94 8,32 8,97 8,64 8,81 9,25 9,23 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Elaboração própria a partir dos dados coletados de emprego acumulado anualmente extraídos do Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (CAGED) do Ministério do Trabalho e Emprego (M T E). 
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TABELA D3 – Produção física industrial por seções e atividades para o 
Estado de Santa 

Catarina
Seções e atividades industriais (CNAE 2.0)\Ano 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

 Indústrias extrativas - - - - - - - - - - - -

 Indústrias de transformação -4,2 10,6 -1 -0,1 5,3 -0,9 -5,1 6,8 -5,3 -2,4 1,7 -2,5

 Fabricação de produtos alimentícios -5,2 11,4 2,2 -8 7,8 1,5 1,6 -1,1 -0,7 -4,9 1,6 -1,9

Fabricação de bebidas - - - - - - - - - - - -

Fabricação de produtos do fumo - - - - - - - - - - - -

Fabricação de produtos têxteis -7,4 13,2 5 -0,5 2,2 -0,7 -3,9 4,5 -17,7 0,9 -5 -4,5

Confecção de artigos do vestuário e acessórios -14,7 -2,8 -12 -10 1,2 2 -2,8 6,5 6,8 -8,7 5,2 0,2

Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e calçados - - - - - - - - - - - -

Fabricação de produtos de madeira 3,8 12,3 0,7 -17,2 -2,4 -26 -12,8 10,2 -7,1 5,6 6,2 7,3

Fabricação de celulose, papel e produtos de papel 0,4 12,7 6,3 2,9 2,5 1,5 -1,6 4,9 2,4 4,7 4,6 -0,9

Impressão e reprodução de gravações - - - - - - - - - - - -

Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis - - - - - - - - - - - -

Fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza, cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal - - - - - - - - - - - -

Fabricação de outros produtos químicos - - - - - - - - - - - -

Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos - - - - - - - - - - - -

Fabricação de produtos de borracha e de material plástico -18,2 17,1 2,2 9 6,2 7,2 -21,1 16,8 0,8 -9,7 -1,7 1,9

Fabricação de produtos de minerais não-metálicos 1,1 -4,2 0,2 -3,5 1 3,8 0,4 4,5 -0,9 -6,4 -3,8 5,4

Metalurgia -1,5 29,6 3,7 -4,4 -0,6 3,2 -28,6 40,3 1 -0,7 20,6 -11,7

Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos - - - - - - - - - - -4 -8,1

Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos - - - - - - - - - - - -

Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos 15,4 15,5 -15,7 11,3 13,9 -5,1 11,1 9,5 -15 -8,1 -3 -7,4

Fabricação de máquinas e equipamentos - - - - - - - - - - 0,9 -2,8

Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias -34,5 42,3 39,6 24,9 11,1 4,1 -54,5 -24,5 -10,1 -16,7 -0,9 -4,4

Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores - - - - - - - - - - - -

Fabricação de móveis - - - - - - - - - - - -

Fabricação de produtos diversos - - - - - - - - - - - -

Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos - - - - - - - - - - - -

Produção Física Industrial, por seções e atividades industriais para o estado da Santa Catarina

Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física. Variação percentual acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior).  

 

TABELA D4 - Evolução na taxa de emprego setorial para o Estado de Santa Catarina 
entre 2004 e 2015 

IBGE Subsetor 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Extrativa mineral 0,43 0,59 0,53 0,47 0,51 0,44 0,39 0,36 0,36 0,38 0,39 0,37 

Indústria de produtos minerais 
não metálicos 2,93 2,94 2,82 2,67 2,93 2,79 2,76 2,87 3,00 3,01 2,90 2,88 

Indústria metalúrgica 4,14 3,82 4,09 4,39 4,53 4,14 4,85 4,58 4,34 4,17 3,80 3,65 

Indústria mecânica 3,13 2,90 2,98 3,57 4,08 3,33 3,72 3,59 3,97 4,29 4,49 4,01 

Indústria do material elétrico e de 
comunicações 1,12 0,99 1,13 1,46 1,43 1,31 1,57 1,74 2,17 2,12 1,89 1,52 

Indústria do material de 
transporte 0,88 0,97 1,09 1,20 1,41 1,13 1,44 1,54 1,59 1,62 1,60 1,56 

Indústria da madeira e do 
mobiliário 12,35 10,71 9,48 8,28 6,80 6,02 6,07 5,51 5,43 5,58 5,44 5,56 

Indústria do papel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ind. da borracha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ind. química de produtos 
farmacêuticos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Indústria têxtil do vestuário e 
artefatos de tecidos 15,56 15,96 16,86 17,57 16,73 16,88 16,12 14,78 14,27 14,39 14,10 14,65 

Indústria de calçados 0,86 0,97 1,20 1,24 1,24 1,15 1,06 0,97 0,84 0,85 0,78 0,83 

Indústria de produtos alimentícios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Serviços industriais de utilidade 
pública 0,69 0,90 0,93 0,83 1,01 1,08 0,83 0,85 0,89 0,87 0,83 0,76 

Construção civil 11,06 10,61 11,80 11,50 13,35 14,33 14,88 15,46 14,91 14,57 15,05 14,78 
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Comércio varejista 32,61 33,69 33,71 33,57 32,97 34,23 33,06 33,95 34,32 34,19 34,53 34,85 

Comércio atacadista 6,55 6,94 6,57 6,41 6,45 6,63 6,59 6,43 6,39 6,24 6,21 6,36 

Instituições de crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Com. e administraçao de imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Transportes e comunicações 7,69 8,01 6,81 6,85 6,56 6,55 6,66 7,36 7,51 7,73 8,00 8,23 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Elaboração própria a partir dos dados coletados de emprego acumulado anualmente extraídos do Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (CAGED) do Ministério do Trabalho e Emprego (M T E). 

 

TABELA D5  – Produção física industrial por seções e atividades para o 
Estado do Rio Grande do Sul 

 
Seções e atividades industriais (CNAE 2.0)\Ano 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

 Indústrias extrativas - - - - - - - - - - - -

 Indústrias de transformação -0,7 6,1 -2,6 -2,1 7,7 0,7 -5 4,6 1,5 -5,7 7,6 -4,3

 Fabricação de produtos alimentícios -8,9 -0,3 4 4,7 3,1 7,7 -5,4 -0,9 3,7 -12,1 0,2 -1,4

Fabricação de bebidas -4,9 7 -0,2 7,3 3,5 -7,8 5,8 5 1,3 3,7 7,1 0,1

Fabricação de produtos do fumo -5,7 26,8 -3,8 -7,3 -5,6 -7,6 -1,8 -10,9 14,6 -12,7 -6,2 -0,3

Fabricação de produtos têxteis - - - - - - - - - - - -

Confecção de artigos do vestuário e acessórios - - - - - - - - - - - -

Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e calçados -4,4 0,7 -5,2 -8,8 -7,6 -7,7 -20 4,9 -6,6 -9,8 -0,3 -5,5

Fabricação de produtos de madeira - - - - - - - - - - - -

Fabricação de celulose, papel e produtos de papel 10,4 3 -1,7 4,5 1,9 5 2,1 7,9 -4,2 -3,7 -0,8 -2,8

Impressão e reprodução de gravações - - - - - - - - - - - -

Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis -3,6 -6,2 6,3 -2,8 30,7 -6,4 18,9 -9,8 -3,3 1,6 22,8 -0,4

Fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza, cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal - - - - - - - - - - - -

Fabricação de outros produtos químicos 14,4 -0,6 -5,8 0,8 0,5 -7,1 6,3 4,3 1,2 -3,3 6,3 -6,3

Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos - - - - - - - - - - - -

Fabricação de produtos de borracha e de material plástico -3,9 13,3 -7,2 6,1 4,3 1,6 -16 3,2 -7,5 -4,8 10,4 -4,6

Fabricação de produtos de minerais não-metálicos - - - - - - - - - - -3,8 -3,8

Metalurgia 1,3 14,6 -2,9 -0,4 7,9 2,3 -18,5 30 -8,5 -19 1,7 -16

Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos 5,5 8,7 -0,3 -10,3 1,8 5 -15,5 21,5 4,2 -5,6 6,8 -5,1

Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos - - - - - - - - - - - -

Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos - - - - - - - - - - - -

Fabricação de máquinas e equipamentos 11,3 17,1 -19,5 -16,9 34,5 22,6 -28,8 29,1 10,9 12,2 11,2 -4,8

Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias 5,8 21,8 -2,4 7,1 26,1 12,1 -15,9 24,7 4,1 -17,3 25,3 -4,4

Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores - - - - - - - - - - - -

Fabricação de móveis -9,6 12,1 -11,3 5 -6,1 4,7 4,5 10,2 2,2 3,2 7,2 -7

Fabricação de produtos diversos - - - - - - - - - - - -

Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos - - - - - - - - - - - -

Produção Física Industrial, por seções e atividades industriais para o estado do Rio Grande do Sul

Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física. Variação percentual acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior).  

 

TABELA D6 - Evolução na taxa de emprego setorial para o Estado do Rio Grande do 
Sul entre 2004 e 2015 

IBGE Subsetor 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Extrativa mineral 0,34 0,37 0,46 0,44 0,52 0,52 0,36 0,34 0,32 0,30 0,34 0,33 

Indústria de produtos minerais 
não metálicos 1,17 1,17 1,30 1,35 1,44 1,43 1,49 1,57 1,74 1,76 1,63 1,58 

Indústria metalúrgica 4,93 4,64 4,68 4,97 5,24 4,40 4,94 4,70 4,43 4,54 4,00 3,78 

Indústria mecânica 3,92 4,09 3,76 5,06 5,65 4,40 4,68 4,69 4,82 4,89 4,12 3,81 

Indústria do material elétrico e 
de comunicações 1,23 1,12 1,14 1,16 1,21 1,04 1,10 1,05 1,04 1,09 0,90 0,92 

Indústria do material de 

1,87 1,68 1,98 2,28 2,40 2,10 2,52 2,41 2,52 3,18 2,31 2,05 



 247 

transporte 

Indústria da madeira e do 
mobiliário 4,81 4,65 4,37 4,20 4,00 3,81 3,58 3,50 3,45 3,37 3,36 3,36 

Indústria do papel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ind. da borracha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ind. química de produtos 
farmacêuticos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Indústria têxtil do vestuário e 
artefatos de tecidos 2,56 2,67 2,75 2,72 2,78 2,78 2,70 2,62 2,41 2,25 2,25 2,31 

Indústria de calçados 17,70 16,66 15,03 14,65 13,58 11,30 11,43 10,80 9,57 8,70 7,97 8,13 

Indústria de produtos 
alimentícios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Serviços industriais de utilidade 
pública 0,93 0,95 1,02 1,16 0,93 1,07 0,95 0,91 0,87 0,95 0,92 0,98 

Construção civil 14,41 12,77 13,80 12,23 13,52 14,81 16,28 16,05 16,37 16,63 16,97 16,06 

Comércio varejista 32,93 35,22 36,80 36,70 35,76 38,79 36,92 37,68 38,72 38,47 40,54 41,24 

Comércio atacadista 6,18 6,52 6,25 6,46 6,18 6,57 6,15 6,26 6,05 6,01 6,33 6,72 

Instituições de crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Com. e administraçao de 
imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Transportes e comunicações 7,03 7,48 6,66 6,64 6,80 6,98 6,91 7,44 7,67 7,85 8,37 8,73 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Elaboração própria a partir dos dados coletados de emprego acumulado anualmente extraídos do Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (CAGED) do Ministério do Trabalho e Emprego (M T E). 

 

E. Dados de emprego e estrutura produtiva da região Centro-Oeste 

TABELA E1 - Evolução na taxa de emprego setorial para o Estado do Mato Grosso do 
Sul entre 2004 e 2015 

IBGE Subsetor 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Extrativa mineral 0,87 0,61 0,66 0,90 0,79 0,57 0,56 0,56 0,49 0,57 0,55 0,55 

Indústria de produtos minerais não 
metálicos 1,93 2,01 2,09 1,99 2,16 1,64 1,50 1,86 1,82 1,81 1,66 1,72 

Indústria metalúrgica 1,58 1,82 2,13 2,90 2,10 2,45 2,56 2,72 2,37 2,17 2,09 2,03 

Indústria mecânica 0,82 1,07 0,87 0,75 1,37 1,19 1,30 1,71 1,98 2,30 1,91 1,90 

Indústria do material elétrico e de 

0,12 0,11 0,12 0,11 0,60 0,22 0,29 0,25 0,17 0,14 0,13 0,19 
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comunicações 

Indústria do material de transporte 0,28 0,25 0,18 0,27 0,24 0,21 0,23 0,26 0,15 0,17 0,11 0,11 

Indústria da madeira e do 
mobiliário 3,47 2,87 1,95 1,72 1,14 1,00 1,21 1,14 0,92 0,97 1,12 1,02 

Indústria do papel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ind. da borracha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ind. química de produtos 
farmacêuticos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Indústria têxtil do vestuário e 
artefatos de tecidos 3,96 3,86 5,03 5,05 4,95 5,25 6,46 6,30 5,22 4,66 4,32 4,15 

Indústria de calçados 1,72 1,25 0,92 0,88 1,43 1,08 1,24 1,76 1,64 1,38 1,19 1,04 

Indústria de produtos alimentícios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Serviços industriais de utilidade 
pública 0,64 0,91 0,98 0,79 0,46 0,49 0,47 0,66 0,69 1,10 1,28 1,40 

Construção civil 20,59 18,52 23,60 20,84 29,99 25,47 22,77 23,96 26,37 26,75 25,65 20,26 

Comércio varejista 48,23 48,89 47,35 47,23 41,88 44,83 45,19 43,10 42,38 42,77 45,01 48,53 

Comércio atacadista 6,89 6,47 6,20 6,40 4,87 5,53 5,52 5,69 5,22 5,20 5,25 6,21 

Instituições de crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Com. e administraçao de imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Transportes e comunicações 8,90 11,34 7,93 10,16 8,01 10,07 10,68 10,02 10,58 10,02 9,74 10,89 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Elaboração própria a partir dos dados coletados de emprego acumulado anualmente extraídos do Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (CAGED) do Ministério do Trabalho e Emprego (M T E). 

 

TABELA E2 – Produção física industrial por seções e atividades para o 
Mato Grosso 

Seções e atividades industriais (CNAE 2.0)\Ano 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

 Indústrias extrativas - - - - - - - - - - - -

 Indústrias de transformação - - - - - - - - - - 1 4,2

 Fabricação de produtos alimentícios - - - - - - - - - - 1,9 3,2

Fabricação de bebidas - - - - - - - - - - -13,2 -0,9

Fabricação de produtos do fumo - - - - - - - - - - - -

Fabricação de produtos têxteis - - - - - - - - - - - -

Confecção de artigos do vestuário e acessórios - - - - - - - - - - - -

Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e calçados - - - - - - - - - - - -

Fabricação de produtos de madeira - - - - - - - - - - 1 -1,8

Fabricação de celulose, papel e produtos de papel - - - - - - - - - - - -

Impressão e reprodução de gravações - - - - - - - - - - - -

Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis - - - - - - - - - - 8,5 27

Fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza, cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal - - - - - - - - - - - -

Fabricação de outros produtos químicos - - - - - - - - - - -27,2 10,5

Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos - - - - - - - - - - - -

Fabricação de produtos de borracha e de material plástico - - - - - - - - - - - -

Fabricação de produtos de minerais não-metálicos - - - - - - - - - - 26 -12,1

Metalurgia - - - - - - - - - - - -

Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos - - - - - - - - - - - -

Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos - - - - - - - - - - - -

Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos - - - - - - - - - - - -

Fabricação de máquinas e equipamentos - - - - - - - - - - - -

Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias - - - - - - - - - - - -

Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores - - - - - - - - - - - -

Fabricação de móveis - - - - - - - - - - - -

Fabricação de produtos diversos - - - - - - - - - - - -

Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos - - - - - - - - - - - -

Produção Física Industrial, por seções e atividades industriais para o estado do Mato Grosso

Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física. Variação percentual acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior).  
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TABELA E3 - Evolução na taxa de emprego setorial para o Estado do Mato Grosso 
entre 2004 e 2015 

IBGE Subsetor 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Extrativa mineral 1,00 0,90 0,99 1,01 1,19 0,67 0,83 0,89 1,09 0,91 0,81 0,77 

Indústria de produtos minerais 
não metálicos 2,21 2,24 2,49 2,44 2,80 2,73 2,51 2,57 2,63 2,58 2,35 2,18 

Indústria metalúrgica 1,85 1,87 1,56 2,02 2,14 1,79 1,77 1,76 1,85 1,73 1,59 1,50 

Indústria mecânica 0,40 0,30 0,26 0,35 0,50 0,72 0,71 0,74 0,87 0,95 0,99 0,96 

Indústria do material elétrico e 
de comunicações 0,34 0,16 0,20 0,15 0,11 0,23 0,18 0,20 0,18 0,35 0,18 0,17 

Indústria do material de 
transporte 0,32 0,23 0,09 0,11 0,19 0,16 0,17 0,15 0,12 0,12 0,10 0,11 

Indústria da madeira e do 
mobiliário 14,23 12,46 9,35 9,09 7,95 7,26 6,96 5,97 5,26 4,59 4,01 3,85 

Indústria do papel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ind. da borracha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ind. química de produtos 
farmacêuticos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Indústria têxtil do vestuário e 
artefatos de tecidos 3,09 2,67 2,27 2,43 2,11 1,53 1,56 1,70 1,94 1,49 1,28 1,36 

Indústria de calçados 0,03 0,03 0,06 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 

Indústria de produtos 
alimentícios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Serviços industriais de utilidade 
pública 0,68 0,87 0,78 0,73 0,59 0,68 0,88 0,74 0,75 0,68 0,65 0,94 

Construção civil 15,63 15,78 18,72 20,91 22,82 24,17 22,56 22,47 23,70 24,93 26,00 24,76 

Comércio varejista 43,44 45,42 47,10 45,40 44,63 45,14 46,39 46,12 44,58 44,55 45,03 45,87 

Comércio atacadista 8,88 8,43 8,62 7,93 7,90 7,68 7,89 8,54 8,67 8,32 8,03 8,45 

Instituições de crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Com. e administraçao de 
imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Transportes e comunicações 7,91 8,64 7,49 7,40 7,05 7,21 7,57 8,13 8,32 8,79 8,98 9,05 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Elaboração própria a partir dos dados coletados de emprego acumulado anualmente extraídos do Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (CAGED) do Ministério do Trabalho e Emprego (M T E). 
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TABELA E4  - Produção física industrial por seções e atividades para 
Goiás 

Seções e atividades industriais (CNAE 2.0)\Ano 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

 Indústrias extrativas - - - - - - - - - - -4,9 1,7

 Indústrias de transformação 3,6 7,6 5,6 2,6 1,5 7,4 -1,2 12,9 3,2 2,1 6 6,1

 Fabricação de produtos alimentícios 4,7 8,8 3,8 -1,6 0,3 10,4 -5 6 -0,9 -3,3 3,7 5,5

Fabricação de bebidas - - - - - - - - - - - -

Fabricação de produtos do fumo - - - - - - - - - - - -

Fabricação de produtos têxteis - - - - - - - - - - - -

Confecção de artigos do vestuário e acessórios - - - - - - - - - - - -

Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e calçados - - - - - - - - - - - -

Fabricação de produtos de madeira - - - - - - - - - - - -

Fabricação de celulose, papel e produtos de papel - - - - - - - - - - - -

Impressão e reprodução de gravações - - - - - - - - - - - -

Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis - - - - - - - - - - 13,9 31,9

Fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza, cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal - - - - - - - - - - - -

Fabricação de outros produtos químicos - - - - - - - - - - -1,3 33,1

Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos - - - - - - - - - - 59,7 -13,4

Fabricação de produtos de borracha e de material plástico - - - - - - - - - - - -

Fabricação de produtos de minerais não-metálicos -11,2 9,4 3,1 2,5 7,7 6,8 1,5 14,2 -0,1 7,1 -4 -7,9

Metalurgia 2,9 -0,2 14,8 7,2 0,2 -6,5 3 -12,9 -2,3 4,9 1,3 1,1

Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos - - - - - - - - - - -20,2 -10,8

Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos - - - - - - - - - - - -

Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos - - - - - - - - - - - -

Fabricação de máquinas e equipamentos - - - - - - - - - - - -

Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias - - - - - - - - - - -3,6 -2,2

Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores - - - - - - - - - - - -

Fabricação de móveis - - - - - - - - - - - -

Fabricação de produtos diversos - - - - - - - - - - - -

Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos - - - - - - - - - - - -

Produção Física Industrial, por seções e atividades industriais para o estado de Goiás

Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física. Variação percentual acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior).  

TABELA E5 - Evolução na taxa de emprego setorial para o Estado de Goiás entre 2004 
e 2015 

IBGE Subsetor 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Extrativa mineral 0,92 1,02 1,00 1,11 1,08 0,75 0,79 0,81 0,78 0,77 0,66 0,82 

Indústria de produtos minerais 
não metálicos 2,41 2,39 2,55 2,34 2,61 2,59 2,68 2,70 2,72 2,64 2,65 2,61 

Indústria metalúrgica 2,11 2,33 2,43 2,40 2,31 2,16 2,03 2,17 2,29 2,13 2,23 2,13 

Indústria mecânica 0,34 0,30 0,52 0,57 1,15 1,08 1,14 1,13 1,55 1,56 1,42 1,51 

Indústria do material elétrico e de 
comunicações 0,19 0,16 0,16 0,14 0,20 0,18 0,25 0,26 0,29 0,30 0,44 0,65 

Indústria do material de 
transporte 0,52 0,40 0,41 0,59 0,81 0,48 0,89 0,67 0,58 0,68 0,50 0,58 

Indústria da madeira e do 
mobiliário 1,20 1,12 1,37 1,50 1,44 1,56 1,69 1,72 1,64 1,68 1,57 1,51 

Indústria do papel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ind. da borracha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ind. química de produtos 
farmacêuticos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Indústria têxtil do vestuário e 
artefatos de tecidos 7,27 6,85 6,64 6,34 5,75 5,18 4,81 5,02 4,87 4,74 4,65 5,02 

Indústria de calçados 0,36 0,36 0,36 0,40 0,43 0,34 0,28 0,30 0,25 0,22 0,21 0,24 

Indústria de produtos alimentícios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Serviços industriais de utilidade 
pública 1,00 0,78 1,36 0,64 0,87 0,77 0,71 0,36 0,88 0,92 0,86 0,89 

Construção civil 23,18 24,20 23,90 24,63 27,97 29,28 31,00 31,14 29,90 29,38 28,22 24,26 
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TABELA E6  - Evolução na taxa de emprego setorial para o Distrito Federal entre 2004 e 
2015 

IBGE Subsetor 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Extrativa mineral 0,13 0,16 0,15 0,12 0,16 0,17 0,13 0,08 0,09 0,06 0,04 0,03 

Indústria de produtos minerais não 
metálicos 0,56 0,59 0,49 0,59 0,60 0,76 0,79 0,88 0,86 0,78 0,59 0,61 

Indústria metalúrgica 0,69 0,65 0,67 0,76 0,72 0,76 0,70 0,73 0,94 1,01 1,06 0,76 

Indústria mecânica 0,25 0,24 0,29 0,23 0,34 0,20 0,24 0,24 0,28 0,39 0,32 0,28 

Indústria do material elétrico e de 
comunicações 0,09 0,08 0,14 0,15 0,23 0,19 0,17 0,14 0,17 0,14 0,13 0,16 

Indústria do material de transporte 0,08 0,11 0,06 0,08 0,05 0,04 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 

Indústria da madeira e do mobiliário 0,54 0,52 0,51 0,56 0,71 0,73 0,76 0,98 0,85 0,76 0,64 0,66 

Indústria do papel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ind. da borracha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ind. química de produtos farmacêuticos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Indústria têxtil do vestuário e artefatos 
de tecidos 0,40 0,34 0,35 0,37 0,49 0,44 0,42 0,35 0,29 0,34 0,31 0,43 

Indústria de calçados 0,04 0,03 0,02 0,03 0,04 0,04 0,05 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 

Indústria de produtos alimentícios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Serviços industriais de utilidade pública 2,32 1,83 2,43 1,39 0,83 0,71 1,27 0,98 1,13 0,83 0,79 0,92 

Construção civil 21,53 20,87 23,40 23,17 25,77 29,70 30,70 33,39 35,16 30,97 28,20 25,69 

Comércio varejista 55,92 56,60 54,77 55,43 52,65 50,53 49,83 47,45 46,53 47,21 49,92 54,26 

Comércio atacadista 7,23 7,32 7,21 8,90 8,10 7,19 6,99 6,88 6,68 6,80 7,41 7,62 

Instituições de crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Com. e administraçao de imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Comércio varejista 42,99 42,17 42,26 42,08 39,53 39,52 37,86 38,15 38,31 38,70 39,73 42,17 

Comércio atacadista 9,01 8,22 8,13 8,01 7,44 7,11 6,65 6,35 6,83 7,09 7,65 8,09 

Instituições de crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Com. e administraçao de imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Transportes e comunicações 8,50 9,68 8,92 9,27 8,42 8,98 9,23 9,20 9,11 9,19 9,20 9,54 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Elaboração própria a partir dos dados coletados de emprego acumulado anualmente extraídos do Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (CAGED) do Ministério do Trabalho e Emprego (M T E). 



 252 

Transportes e comunicações 10,23 10,64 9,51 8,24 9,31 8,55 7,90 7,82 6,96 10,65 10,53 8,50 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Elaboração própria a partir dos dados coletados de emprego acumulado anualmente extraídos do Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (CAGED) do Ministério do Trabalho e Emprego (M T E). 

 

F. Estimações do efeito da política fiscal 

 

TABELA F1 – Teste de estacionariedade das séries 

Séries  
Prob z 

(t) 

Valor 
crítico  
de 1%  

Valor 
crítico  
de 5%  

Valor 
crítico  

de 
10%  

Número de  
observações 

MacKinnon 
 p-value Z(t) 

Descrição da 
série 

LogPIB -1.087 -3.498 -2.888 -2.578 135 0.5858 
Não estacionária 
em nível 

d(logPIB) 
-

16.594 -3.498 -2.888 -2.578 134 0 

 

Estacionária em 
primeira 
diferença 

Logselic -3.974 -3.498 -2.888 -2.578 135 0 

 

Estacionária em 
primeira 
diferença 

Dlog 
(transferenciarecursos) 18.475 -3.498 -2.888 -2.578 134 0.071 

 

Estacionária em 
nível a 5% e 
10% de 
significância 

 

TABELA F2 – Teste de causalidade de Granger 

 

Equation Excluded chi2 df Prob>chi2 

 
      

 

diflogpib1 Taxaselic 27.044 3 0.054      
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diflogpib1 logtransfer1 16.314 3 0.533  

diflogpib1 ALL 39.252 6 0.112 

 
      

0.018     

Taxaselic diflogpib1 5.9579 3 0.391     

Taxaselic logtransfer1 3.5946 3 0.059  

Taxaselic ALL 7.4352 6 0.005  

 
      

0.661    

logtransfer1 diflogpib1 44.536 3 0.013  

logtransfer1 Taxaselic 1.6325 3 0.054      

logtransfer1 ALL 51.479 6 
 

Fonte: Elaboração própria a partir das estimações 
realizadas no Stata. 

 

TABELA F3 - Teste Jarque Bera e Lagrange  

Teste Jarque Bera  Teste do multiplicador de Lagrange 

 Equation chi2 Lag Prob>chi2  Lag chi2 df Prob>chi2 

 diflogpib1 0.849 2 0.19160  1 19.0094 9 0.08205 

Taxaselic 66.769 2 0.0000  2 16.6734 9 0.00194 

logtransfer1 0.448 2 0.0000  H0: Não há autocorrelação lag-order. 

ALL 68.066 6 0.0000 
 Fonte: Elaboração própria a partir das 

estimações realizadas no Stata. 

Fonte: Elaboração própria a partir das estimações 
realizadas no Stata. 

     

 

TABELA F4 - Teste de Johansen 

Teste de Johansen Método do critério de informação 

Defasagem Rank Schwarz 
Hannah-

Quinn 

Política fiscal 2 -8.02916* -8.287179* 

Fonte: Elaboração própria a partir das estimações realizadas no Stata. 
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G. Estimação do efeito regional e Cálculo do quociente locacional 

 
 

TABELA G1 - Teste KMO e de Esfericidade de Bartlett 

Variável KMO 

Nmerodeagên 0.7878 

Exportações 0.816 

Importações 0.8517 

Composiçãonãos 0.8344 

Composiçãos 0.7533 

Extrativamin 0.7301 

Indstriadetrans 0.7657 

Comércio 0.7029 

Serviços 0.7054 

Agropecuária 0.7399 

Overall (KMO) 0.7661 

Bartlett’s Test Of Sphericity 
(BTS) 

606.91 

Nível de significância 0.000 

     Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados obtidos.  
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TABELA G2 - Quociente Locacional por setores e estados em 2014 

Extrativa mineral 
Indústria de produtos  

minerais nao metálicos 
Indústria  

metalúrgica 
Indústria  
mecânica 

Indústria do material elétrico 
 e de comunicaçoes 

 Amapá 5.90 Espírito Santo 2.22 Rio Grande do Sul 1.36 Amazonas 2.62 Amazonas 13.08 

Rio Grande do Norte 3.87 Acre 1.92 Minas Gerais 1.33 Espírito Santo 1.88 Sergipe 2.09 

Pará 2.61 Tocantins 1.62 Santa Catarina 1.29 Santa Catarina 1.65 Santa Catarina 1.74 

Acre 2.47 Piaui 1.56 São Paulo 1.18 Rio Grande do Sul 1.51 São Paulo 1.26 

Espírito Santo 2.28 Sergipe 1.55 Amazonas 1.16 São Paulo 1.39 Paraná 1.25 

Minas Gerais 2.26 Maranhão 1.54 Espírito Santo 1.07 Paraná 1.23 Minas Gerais 1.03 

Tocantins 2.19 Rio Grande do Norte 1.53 Paraná 1.06 Mato Grosso do Sul 0.70 Rio Grande do Sul 0.82 

Rondônia 1.69 Pernambuco 1.43 Ceará 0.88 Minas Gerais 0.69 Espírito Santo 0.61 

Mato Grosso 1.60 Santa Catarina 1.40 Rio de Janeiro 0.77 Rio de Janeiro 0.54 Bahia 0.43 

Bahia 1.51  Paraíba 1.40 Goiás 0.76 Pernambuco 0.53 Goiás 0.41 

Goiás 1.30 Goiás 1.29 Mato Grosso do Sul 0.71 Sergipe 0.53 Pernambuco 0.39 

Maranhão 1.23 Rondônia 1.22 Pernambuco 0.57 Goiás 0.52 Ceará 0.38 

Mato Grosso do Sul 1.08 Ceará 1.18 Maranhão 0.57 Bahia 0.40 Rio de Janeiro 0.25 

Sergipe 0.99 Mato Grosso 1.14 Mato Grosso 0.54 Alagoas 0.36 Maranhão 0.23 

Piaui 0.90 Pará 1.13 Bahia 0.46 Mato Grosso 0.36 Mato Grosso 0.17 

Alagoas 0.78 Minas Gerais 1.07  Paraíba 0.44 Ceará 0.34 Distrito Federal 0.12 

Santa Catarina 0.77 Paraná 1.02 Sergipe 0.43 Pará 0.30 Piaui 0.12 

 Paraíba 0.75 Bahia 1.00 Pará 0.43 Maranhão 0.24 Mato Grosso do Sul 0.12 

Ceará 0.72  Roraima 0.91 Rio Grande do Norte 0.41  Amapá 0.22 Pará 0.10 

 Roraima 0.71 São Paulo 0.84 Alagoas 0.41  Paraíba 0.17 Rio Grande do Norte 0.09 

Rio de Janeiro 0.70 Mato Grosso do Sul 0.80 Rondônia 0.37 Rondônia 0.17  Roraima 0.08 

Rio Grande do Sul 0.66 Rio Grande do Sul 0.79 Distrito Federal 0.36 Rio Grande do Norte 0.17 Rondônia 0.05 

Pernambuco 0.58  Amapá 0.52 Piaui 0.35 Tocantins 0.15  Paraíba 0.05 

Paraná 0.53 Rio de Janeiro 0.50  Amapá 0.24 Distrito Federal 0.12 Alagoas 0.04 
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Amazonas 0.49 Alagoas 0.47 Tocantins 0.16  Roraima 0.06 Tocantins 0.03 

São Paulo 0.39 Amazonas 0.43 Acre 0.14 Piaui 0.04  Amapá 0.02 

Distrito Federal 0.08 Distrito Federal 0.29  Roraima 0.11 Acre 0.02 Acre 0.02 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da RAIS/M.T.E. O cálculo do QL levou em consideração o somatório dos seguintes setores, Extrativa mineral, Indústria de produtos 
minerais não metálicos, Indústria metalúrgica, Indústria mecânica, Indústria do material elétrico e de comunicações, Indústria do material de transporte, Indústria da madeira e 
do mobiliário, Indústria têxtil do vestuário e artefatos de tecidos, Indústria de calçados, Serviços industriais de utilidade pública, Construção civil , Comércio varejista, Comércio 
atacadista, Transportes e comunicações. 

 

TABELA G2 - Quociente Locacional por setores e estados em 2014 (continuação) 

Indústria do material  
de transporte 

Indústria da madeira 
 e do mobiliário 

Indústria têxtil do vestuário 
 e artefatos de tecidos 

Indústria de 
 calçados 

Agregado da Indústria de 
Transformação 

Amazonas 3.09 Santa Catarina 2.49 Santa Catarina 3.15 Rio Grande do Sul 4.72 Santa Catarina 1.88 

Rio Grande do Sul 1.63 Paraná 2.35 Ceará 2.04 Ceará 3.77 Amazonas 1.73 

Pernambuco 1.38 Rondônia 2.22 Paraná 1.39  Paraíba 2.60 Rio Grande do Sul 1.43 

Rio de Janeiro 1.37 Pará 2.04 Rio Grande do Norte 1.38 Sergipe 1.96 Ceará 1.26 

São Paulo 1.25 Mato Grosso 1.83  Paraíba 1.09 Bahia 1.33 Paraná 1.23 

Santa Catarina 1.13 Rio Grande do Sul 1.53 Goiás 1.04 Minas Gerais 1.21 Espírito Santo 1.07 

Minas Gerais 1.12  Roraima 1.04 São Paulo 1.03 São Paulo 0.87 São Paulo 1.06 

Paraná 0.99 Espírito Santo 1.01 Mato Grosso do Sul 0.97 Mato Grosso do Sul 0.70 Minas Gerais 1.00 

Rondônia 0.45 Acre 0.92 Minas Gerais 0.87 Santa Catarina 0.46 Sergipe 0.92 

Bahia 0.39 Sergipe 0.86 Pernambuco 0.81 Espírito Santo 0.23  Paraíba 0.81 

Goiás 0.35 Minas Gerais 0.85 Sergipe 0.77 Paraná 0.15 Goiás 0.74 

Piaui 0.35 Goiás 0.72 Espírito Santo 0.72 Goiás 0.13 Pernambuco 0.71 

Espírito Santo 0.34 São Paulo 0.64 Rio de Janeiro 0.62 Pernambuco 0.11 Mato Grosso do Sul 0.67 

Ceará 0.30 Ceará 0.52 Rio Grande do Sul 0.50 Rio Grande do Norte 0.10 Rio Grande do Norte 0.64 

 Amapá 0.24 Mato Grosso do Sul 0.51 Bahia 0.44 Alagoas 0.04 Bahia 0.58 
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Maranhão 0.18  Paraíba 0.48 Piaui 0.34 Piaui 0.04 Rondônia 0.57 

Sergipe 0.16 Bahia 0.46 Amazonas 0.30 Rio de Janeiro 0.03 Mato Grosso 0.57 

Pará 0.14 Pernambuco 0.38 Mato Grosso 0.29 Acre 0.02 Rio de Janeiro 0.56 

Tocantins 0.12 Maranhão 0.38 Rondônia 0.21 Maranhão 0.01 Pará 0.52 

Mato Grosso do Sul 0.08 Piaui 0.36 Alagoas 0.12 Rondônia 0.01 Piaui 0.40 

Mato Grosso 0.07 Amazonas 0.31 Acre 0.12 Pará 0.01 Maranhão 0.38 

Alagoas 0.05 Rio Grande do Norte 0.30 Pará 0.11 Mato Grosso 0.01 Acre 0.38 

 Paraíba 0.04  Amapá 0.30 Tocantins 0.09 Tocantins 0.00 Tocantins 0.29 

Rio Grande do Norte 0.04 Distrito Federal 0.29 Distrito Federal 0.07 Distrito Federal 0.00  Roraima 0.27 

Distrito Federal 0.04 Alagoas 0.26 Maranhão 0.06 Amazonas 0.00 Alagoas 0.24 

Acre 0.01 Rio de Janeiro 0.24  Roraima 0.05  Roraima 0.00  Amapá 0.19 

 Roraima 0.00 Tocantins 0.22  Amapá 0.03  Amapá 0.00 Distrito Federal 0.17 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da RAIS/M.T.E. O cáluclo do QL levou em consideração o somatório dos seguintes setores, Extrativa mineral, Indústria de produtos 
minerais não metálicos, Indústria metalúrgica, Indústria mecânica, Indústria do material elétrico e de comunicações, Indústria do material de transporte, Indústria da madeira e do 
mobiliário, Indústria têxtil do vestuário e artefatos de tecidos, Indústria de calçados, Serviços industriais de utilidade pública, Construção civil , Comércio varejista, Comércio 
atacadista, Transportes e comunicações. 
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H. Estimativas dos vetores auto – regressivos (VAR) 
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TABELA H1 - Teste ADF: Investigação sobre a presença de raiz unitária 

Séries  Prob z(t) 
Valor crítico  

de 1%  
Valor crítico  

de 5% 
Valor crítico  

de 10%  
Número de  

observações 
MacKinnon 
 p-value Z(t) 

Descrição da série 

Taxa Selic -3.974 -3.498 -2.888 -2.578 135 0 Estacionária em nível 

Log Taxa de Câmbio -0.969 -3.498 -2.888 -2.578 135 0.7643 Não estacionária em nível  

D(log taxa de câmbio) -7.568 -3.498 -2.888 -2.578 134 0 Estacionária em primeira diferença 

Log Índice de preços de commodities -0.276 -3.498 -2.888 -2.578 135 0.9288 Não estacionária em nível 

D( log índice de preços de 
commodities) -9.545 -3.498 -2.888 -2.578 134 0 Estacionária em primeira diferença 

Índice de Preços -6.131 -3.498 -2.888 -2.578 135 0 Estacionária em nível 

Log EMBI+ -2.302 -3.498 
-2.888 

-2.578 134 0.1712 Não estacionária em nível 

D(log EMBI+) -8.229 -3.498 -2.888 -2.578 134 0 Estacionária em primeira diferença 

Componente de política fiscal -12.796 -3.498 -2.888  132  Estacionária em nível 

Extrativa Mineral -15.690 -3.498 -2.888 -2.578 135 0 Estacionária em nível 

Minerais não metálicos -16.601 -3.498 -2.888 -2.578 135 0 Estacionária em nível 

Indústria metalúrgica -15.306 -3.498 -2.888 -2.578 135 0 Estacionária em nível 

Indústria Mecânica -15.703 -3.498 -2.888 -2.578 135 0 Estacionária em nível 

 

Indústria do Material Elétrico e de 
-17.323 -3.498 -2.888 -2.578 135 0 Estacionária em nível 
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telecomunicações 

Indústria do material de transportes -15.916 -3.498 -2.888 -2.578 135 0 Estacionária em nível 

Indústria da madeira e do mobiliário -15.606 -3.498 -2.888 -2.578 135 0 Estacionária em nível 

Indústria têxtil e do vestuário -16.367 -3.498 -2.888 -2.578 135 0 Estacionária em nível 

Indústria de calçados -15.703 -3.498 -2.888 -2.578 135 0 Estacionária em nível 

Indústria da construção civil -15.103 -3.498 -2.888 -2.578 135 0 Estacionária em nível 

Indústria de transformação agregada   -18.677 -3.498 -2.888 -2.578 135 0 Estacionária em nível 

UEH 1 (Agregado da IT, mineral e c. 
civil)  -16.699 -3.498 -2.888 -2.578 135 0 Estacionária em nível 

UEH 2 (Agregado da IT, mineral e c. 
civil) -13.633   -3.498 -2.888 -2.578 135 0 Estacionária em nível 

UEH 3 (Agregado da IT, mineral e c. 
civil) -14.102 -3.498 -2.888 -2.578 135 0 Estacionária em nível 

UEH 1 (Agregado da IT) -17.622   -3.498 -2.888 -2.578 135 0 Estacionária em nível 

UEH 2 (Agregado da IT) -16.991 -3.498 -2.888 -2.578 135 0 Estacionária em nível 

UEH 3 (Agregado da IT) -15.769 -3.498 -2.888 -2.578 135 0 Estacionária em nível 

H0: há uma raiz unitária, a série temporal é não estacionária. 

Em que UEH: unidade espacial homogênea. 

Fonte: elaboração própria com base nas estimações realizadas. 
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FIGURA H – Correlograma das variáveis -  Investigação sobre a presença de raiz unitária 
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40      -0.1992  -0.0420   873.29  0.0000                                      
39      -0.1890  -0.0574   865.53  0.0000                                      
38      -0.1751   0.0783   858.62  0.0000                                      
37      -0.1577  -0.1207   852.75  0.0000                                      
36      -0.1324  -0.0574   848.03  0.0000                                      
35      -0.1061   0.0529   844.74  0.0000                                      
34      -0.0836  -0.2606   842.65  0.0000                                      
33      -0.0649   0.0087   841.36  0.0000                                      
32      -0.0507   0.0243   840.59  0.0000                                      
31      -0.0320  -0.0204   840.13  0.0000                                      
30      -0.0080  -0.0490   839.95  0.0000                                      
29       0.0167   0.1180   839.94  0.0000                                      
28       0.0379  -0.1865   839.89  0.0000                                      
27       0.0522  -0.1002   839.64  0.0000                                      
26       0.0637   0.0209   839.17  0.0000                                      
25       0.0779   0.0368   838.48  0.0000                                      
24       0.0943  -0.0551   837.45  0.0000                                      
23       0.1203  -0.0834   835.96  0.0000                                      
22       0.1492   0.0998   833.56  0.0000                                      
21       0.1789  -0.0212   829.89  0.0000                                      
20       0.2060  -0.1999   824.67  0.0000                                      
19       0.2258  -0.1372    817.8  0.0000                                      
18       0.2455   0.1554   809.62  0.0000                                      
17       0.2680   0.0666   800.04  0.0000                                      
16       0.2977  -0.0127   788.71  0.0000                                      
15       0.3269  -0.2091   774.85  0.0000                                      
14       0.3510  -0.0909   758.27  0.0000                                      
13       0.3687  -0.0138   739.32  0.0000                                      
12       0.3835   0.1395   718.57  0.0000                                      
11       0.4053   0.1127   696.31  0.0000                                      
10       0.4334  -0.1544   671.65  0.0000                                      
9        0.4674   0.1081   643.67  0.0000                                      
8        0.5060   0.0744   611.38  0.0000                                      
7        0.5559   0.0326   573.84  0.0000                                      
6        0.6155  -0.1017   528.88  0.0000                                      
5        0.6794   0.0430   474.18  0.0000                                      
4        0.7441  -0.0622   408.05  0.0000                                      
3        0.8145   0.0046   329.33  0.0000                                      
2        0.8865  -0.4105   235.72  0.0000                                      
1        0.9506   0.9829   125.64  0.0000                                      
                                                                               
 LAG       AC       PAC      Q     Prob>Q  [Autocorrelation]  [Partial Autocor]
                                          -1       0       1 -1       0       1

. corrgram logcambio

. 

40       0.0264  -0.0936   860.96  0.0000                                      
39       0.0595  -0.0863   860.82  0.0000                                      
38       0.0673  -0.1095   860.13  0.0000                                      
37       0.1412   0.2212   859.27  0.0000                                      
36       0.0838  -0.0821   855.49  0.0000                                      
35       0.1487   0.0660   854.17  0.0000                                      
34       0.1130  -0.1052   850.06  0.0000                                      
33       0.1410   0.0706   847.71  0.0000                                      
32       0.1845   0.1261   844.09  0.0000                                      
31       0.2016   0.1797   837.95  0.0000                                      
30       0.1616  -0.0032   830.69  0.0000                                      
29       0.1634  -0.0200   826.06  0.0000                                      
28       0.1881   0.0745   821.38  0.0000                                      
27       0.2237   0.0526   815.23  0.0000                                      
26       0.2458   0.1831   806.62  0.0000                                      
25       0.2214   0.0156   796.31  0.0000                                      
24       0.2273  -0.0348   788.02  0.0000                                      
23       0.2369  -0.0598   779.36  0.0000                                      
22       0.2871   0.0044   770.04  0.0000                                      
21       0.2932   0.1091   756.47  0.0000                                      
20       0.2844  -0.0345   742.44  0.0000                                      
19       0.2817  -0.1128   729.36  0.0000                                      
18       0.3282   0.0332   716.63  0.0000                                      
17       0.3161  -0.0329   699.49  0.0000                                      
16       0.3588   0.1738   683.73  0.0000                                      
15       0.3476   0.0236    663.6  0.0000                                      
14       0.3740   0.1390   644.86  0.0000                                      
13       0.3944   0.1698   623.34  0.0000                                      
12       0.4010   0.0556    599.6  0.0000                                      
11       0.4328   0.0565   575.26  0.0000                                      
10       0.4412  -0.0910   547.13  0.0000                                      
9        0.5081   0.0287   518.14  0.0000                                      
8        0.5078  -0.1619   479.99  0.0000                                      
7        0.5601  -0.1628   442.17  0.0000                                      
6        0.6432   0.0818   396.53  0.0000                                      
5        0.6539   0.0808   336.79  0.0000                                      
4        0.6722   0.1260   275.54  0.0000                                      
3        0.6918   0.2170   211.29  0.0000                                      
2        0.7118   0.3694   143.76  0.0000                                      
1        0.7236   0.7236   72.793  0.0000                                      
                                                                               
 LAG       AC       PAC      Q     Prob>Q  [Autocorrelation]  [Partial Autocor]
                                          -1       0       1 -1       0       1

. corrgram  taxaselic

40      -0.0192   0.0120    50.98  0.1144                                      
39      -0.0017   0.0127   50.908  0.0959                                      
38       0.0519  -0.0424   50.907  0.0786                                      
37      -0.0183  -0.0290   50.394  0.0699                                      
36      -0.0877  -0.0180    50.33  0.0568                                      
35       0.0138  -0.1215   48.892  0.0596                                      
34       0.1112   0.0987   48.857  0.0475                                      
33       0.0094   0.0061   46.595  0.0586                                      
32      -0.1374  -0.1710   46.579  0.0462                                      
31      -0.1161  -0.0400   43.188  0.0716                                      
30       0.0908  -0.0167   40.793  0.0904                                      
29       0.0789   0.0335   39.342  0.0953                                      
28       0.0140  -0.0172   38.254  0.0937                                      
27      -0.0347  -0.1376    38.22  0.0745                                      
26      -0.1018   0.0110   38.014  0.0604                                      
25      -0.0903   0.0211   36.254  0.0678                                      
24      -0.0784  -0.1116   34.882  0.0702                                      
23      -0.0387  -0.0182   33.857  0.0673                                      
22      -0.0831  -0.1557    33.61  0.0538                                      
21      -0.0765  -0.0429   32.478  0.0523                                      
20       0.0289  -0.0416   31.528  0.0486                                      
19       0.1624   0.2478   31.393  0.0365                                      
18      -0.1299  -0.0491    27.19  0.0755                                      
17      -0.1334  -0.2183   24.522  0.1059                                      
16       0.0623   0.0489   21.733  0.1520                                      
15       0.0685  -0.0110   21.129  0.1328                                      
14       0.1829   0.1456   20.406  0.1178                                      
13       0.0379   0.1215   15.294  0.2894                                      
12      -0.1012  -0.1509   15.076  0.2373                                      
11       0.0128   0.0411   13.537  0.2597                                      
10      -0.0826  -0.0696   13.513  0.1964                                      
9       -0.0309  -0.0584   12.503  0.1864                                      
8        0.0196   0.0463   12.363  0.1357                                      
7       -0.0832  -0.0375   12.307  0.0909                                      
6       -0.1033  -0.0974   11.307  0.0793                                      
5       -0.0544  -0.0271   9.7765  0.0818                                      
4       -0.0431  -0.0654   9.3553  0.0528                                      
3        0.0167   0.0417   9.0932  0.0281                                      
2       -0.0077  -0.0778   9.0542  0.0108                                      
1        0.2560   0.2565   9.0459  0.0026                                      
                                                                               
 LAG       AC       PAC      Q     Prob>Q  [Autocorrelation]  [Partial Autocor]
                                          -1       0       1 -1       0       1

. corrgram dlogembi

. 

40       0.0010   0.0164   667.29  0.0000                                      
39      -0.0235   0.0335   667.29  0.0000                                      
38      -0.0492   0.0349   667.19  0.0000                                      
37      -0.0719   0.1087   666.72  0.0000                                      
36      -0.0906  -0.0023   665.74  0.0000                                      
35      -0.1028  -0.0409    664.2  0.0000                                      
34      -0.1127   0.0001   662.23  0.0000                                      
33      -0.1244   0.0980    659.9  0.0000                                      
32      -0.1347   0.0381   657.08  0.0000                                      
31      -0.1358   0.0458   653.81  0.0000                                      
30      -0.1340  -0.0566   650.51  0.0000                                      
29      -0.1331  -0.0479   647.33  0.0000                                      
28      -0.1327   0.0547   644.22  0.0000                                      
27      -0.1378   0.0265   641.16  0.0000                                      
26      -0.1415  -0.0692   637.89  0.0000                                      
25      -0.1406   0.0936   634.48  0.0000                                      
24      -0.1376  -0.0676   631.14  0.0000                                      
23      -0.1245   0.0731   627.96  0.0000                                      
22      -0.1055   0.0395   625.39  0.0000                                      
21      -0.0751  -0.0246   623.56  0.0000                                      
20      -0.0350  -0.1705   622.63  0.0000                                      
19       0.0053   0.0239   622.44  0.0000                                      
18       0.0423   0.0488   622.43  0.0000                                      
17       0.0854  -0.0200   622.15  0.0000                                      
16       0.1348  -0.0522      621  0.0000                                      
15       0.1832  -0.1277   618.15  0.0000                                      
14       0.2291  -0.0557   612.95  0.0000                                      
13       0.2615   0.0981   604.88  0.0000                                      
12       0.2895  -0.1177   594.44  0.0000                                      
11       0.3222   0.0442   581.76  0.0000                                      
10       0.3453   0.0154   566.17  0.0000                                      
9        0.3770  -0.0521   548.41  0.0000                                      
8        0.4147   0.0629   527.41  0.0000                                      
7        0.4555   0.1041   502.19  0.0000                                      
6        0.5156  -0.0242   472.01  0.0000                                      
5        0.5933   0.0635   433.62  0.0000                                      
4        0.6820  -0.0346    383.2  0.0000                                      
3        0.7858  -0.0254   317.06  0.0000                                      
2        0.8698  -0.2551   229.93  0.0000                                      
1        0.9443   0.9443   123.96  0.0000                                      
                                                                               
 LAG       AC       PAC      Q     Prob>Q  [Autocorrelation]  [Partial Autocor]
                                          -1       0       1 -1       0       1

. corrgram embi 

40       0.0010   0.0164   667.29  0.0000                                      
39      -0.0235   0.0335   667.29  0.0000                                      
38      -0.0492   0.0349   667.19  0.0000                                      
37      -0.0719   0.1087   666.72  0.0000                                      
36      -0.0906  -0.0023   665.74  0.0000                                      
35      -0.1028  -0.0409    664.2  0.0000                                      
34      -0.1127   0.0001   662.23  0.0000                                      
33      -0.1244   0.0980    659.9  0.0000                                      
32      -0.1347   0.0381   657.08  0.0000                                      
31      -0.1358   0.0458   653.81  0.0000                                      
30      -0.1340  -0.0566   650.51  0.0000                                      
29      -0.1331  -0.0479   647.33  0.0000                                      
28      -0.1327   0.0547   644.22  0.0000                                      
27      -0.1378   0.0265   641.16  0.0000                                      
26      -0.1415  -0.0692   637.89  0.0000                                      
25      -0.1406   0.0936   634.48  0.0000                                      
24      -0.1376  -0.0676   631.14  0.0000                                      
23      -0.1245   0.0731   627.96  0.0000                                      
22      -0.1055   0.0395   625.39  0.0000                                      
21      -0.0751  -0.0246   623.56  0.0000                                      
20      -0.0350  -0.1705   622.63  0.0000                                      
19       0.0053   0.0239   622.44  0.0000                                      
18       0.0423   0.0488   622.43  0.0000                                      
17       0.0854  -0.0200   622.15  0.0000                                      
16       0.1348  -0.0522      621  0.0000                                      
15       0.1832  -0.1277   618.15  0.0000                                      
14       0.2291  -0.0557   612.95  0.0000                                      
13       0.2615   0.0981   604.88  0.0000                                      
12       0.2895  -0.1177   594.44  0.0000                                      
11       0.3222   0.0442   581.76  0.0000                                      
10       0.3453   0.0154   566.17  0.0000                                      
9        0.3770  -0.0521   548.41  0.0000                                      
8        0.4147   0.0629   527.41  0.0000                                      
7        0.4555   0.1041   502.19  0.0000                                      
6        0.5156  -0.0242   472.01  0.0000                                      
5        0.5933   0.0635   433.62  0.0000                                      
4        0.6820  -0.0346    383.2  0.0000                                      
3        0.7858  -0.0254   317.06  0.0000                                      
2        0.8698  -0.2551   229.93  0.0000                                      
1        0.9443   0.9443   123.96  0.0000                                      
                                                                               
 LAG       AC       PAC      Q     Prob>Q  [Autocorrelation]  [Partial Autocor]
                                          -1       0       1 -1       0       1

. corrgram embi

. 

40       0.1142  -0.1446   148.94  0.0000                                      
39       0.1194   0.0713    146.4  0.0000                                      
38       0.0293  -0.0097   143.64  0.0000                                      
37       0.0292  -0.1794   143.47  0.0000                                      
36       0.0232   0.0394   143.31  0.0000                                      
35      -0.0271  -0.0592   143.21  0.0000                                      
34      -0.0515  -0.2076   143.07  0.0000                                      
33      -0.0283  -0.1820   142.58  0.0000                                      
32       0.0045  -0.1034   142.44  0.0000                                      
31       0.0361  -0.1834   142.43  0.0000                                      
30       0.0736   0.1052    142.2  0.0000                                      
29       0.0849  -0.0983   141.24  0.0000                                      
28       0.0759   0.1225   139.98  0.0000                                      
27      -0.0400  -0.0031   138.98  0.0000                                      
26      -0.0886  -0.1794    138.7  0.0000                                      
25      -0.0948  -0.1513   137.36  0.0000                                      
24      -0.0615  -0.1199   135.84  0.0000                                      
23      -0.0119  -0.0988   135.21  0.0000                                      
22      -0.0529   0.0299   135.19  0.0000                                      
21      -0.1082  -0.1090   134.73  0.0000                                      
20      -0.0509  -0.1091   132.82  0.0000                                      
19      -0.0512   0.0909    132.4  0.0000                                      
18      -0.1359  -0.0272   131.98  0.0000                                      
17      -0.1964   0.0013   129.04  0.0000                                      
16      -0.2335  -0.1082   122.95  0.0000                                      
15      -0.2324  -0.0744   114.43  0.0000                                      
14      -0.2346  -0.0621   106.05  0.0000                                      
13      -0.2330  -0.0723   97.586  0.0000                                      
12      -0.2432  -0.1095   89.302  0.0000                                      
11      -0.2163  -0.0912   80.354  0.0000                                      
10      -0.1334  -0.1340   73.329  0.0000                                      
9       -0.0970  -0.0017    70.68  0.0000                                      
8       -0.0840  -0.1057   69.291  0.0000                                      
7        0.0228  -0.0626   68.256  0.0000                                      
6        0.0730   0.0015   68.181  0.0000                                      
5        0.0833   0.0393   67.412  0.0000                                      
4        0.1890  -0.1074   66.417  0.0000                                      
3        0.2609   0.2813   61.341  0.0000                                      
2        0.2338  -0.1254   51.735  0.0000                                      
1        0.5631   0.5637   44.076  0.0000                                      
                                                                               
 LAG       AC       PAC      Q     Prob>Q  [Autocorrelation]  [Partial Autocor]
                                          -1       0       1 -1       0       1

. corrgram  indicedeprecos
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40       0.1132   0.1118   49.438  0.1456                                      
39      -0.1282  -0.1496   46.933  0.1793                                      
38       0.0453   0.0315   43.751  0.2405                                      
37       0.0810   0.0325   43.359  0.2185                                      
36      -0.1089  -0.0889   42.115  0.2233                                      
35       0.0413   0.1152   39.889  0.2617                                      
34       0.0671  -0.0225   39.572  0.2352                                      
33      -0.0263  -0.0558   38.744  0.2264                                      
32       0.0613   0.0327   38.618  0.1953                                      
31       0.0008  -0.0932    37.94  0.1824                                      
30      -0.1034  -0.1499    37.94  0.1513                                      
29       0.0335  -0.0568   36.045  0.1723                                      
28      -0.0488  -0.0674   35.848  0.1465                                      
27      -0.0689   0.0766   35.434  0.1282                                      
26       0.1025   0.1238   34.618  0.1202                                      
25       0.0357   0.0077   32.824  0.1355                                      
24      -0.0554  -0.0644   32.608  0.1126                                      
23       0.1459   0.0206   32.095  0.0982                                      
22      -0.1310  -0.1411   28.561  0.1578                                      
21       0.0204  -0.0021   25.738  0.2166                                      
20       0.0197  -0.0400    25.67  0.1770                                      
19      -0.0749  -0.1402   25.607  0.1415                                      
18      -0.0042   0.0143   24.708  0.1332                                      
17       0.1179   0.1082   24.705  0.1015                                      
16      -0.0312  -0.1119   22.511  0.1274                                      
15      -0.0160  -0.0821   22.359  0.0987                                      
14      -0.1119  -0.1315    22.32  0.0723                                      
13       0.0725   0.0892   20.392  0.0859                                      
12       0.0313  -0.0124    19.59  0.0753                                      
11       0.0053  -0.0742   19.442  0.0536                                      
10      -0.0453  -0.0631   19.438  0.0350                                      
9       -0.0449  -0.0795   19.132  0.0241                                      
8        0.0663   0.0025   18.833  0.0158                                      
7       -0.1128  -0.0887   18.189  0.0111                                      
6        0.1357   0.0654   16.339  0.0120                                      
5       -0.0338  -0.1293   13.683  0.0178                                      
4       -0.1341  -0.1470   13.519  0.0090                                      
3        0.0478  -0.0051   10.964  0.0119                                      
2       -0.0525  -0.1307   10.641  0.0049                                      
1       -0.2716  -0.2717   10.255  0.0014                                      
                                                                               
 LAG       AC       PAC      Q     Prob>Q  [Autocorrelation]  [Partial Autocor]
                                          -1       0       1 -1       0       1

. corrgram extrativamineral

. 

40       0.1485   0.0265   177.63  0.0000                                      
39      -0.0855   0.1529   173.38  0.0000                                      
38      -0.0127   0.1568   171.98  0.0000                                      
37       0.0787  -0.0376   171.95  0.0000                                      
36      -0.1919  -0.1808   170.79  0.0000                                      
35       0.0597   0.0093   163.97  0.0000                                      
34       0.1862   0.1342   163.32  0.0000                                      
33      -0.1450  -0.0243   157.03  0.0000                                      
32       0.1131   0.2697   153.25  0.0000                                      
31       0.1483   0.0589   150.98  0.0000                                      
30      -0.1858  -0.0716   147.11  0.0000                                      
29       0.1028  -0.0919   141.09  0.0000                                      
28       0.0037  -0.0176   139.27  0.0000                                      
27      -0.2299  -0.1022   139.26  0.0000                                      
26       0.2871   0.2254   130.31  0.0000                                      
25      -0.0727   0.0092   116.48  0.0000                                      
24      -0.2431  -0.1303    115.6  0.0000                                      
23       0.2775   0.1204   105.86  0.0000                                      
22      -0.1332  -0.0426     93.3  0.0000                                      
21      -0.1177  -0.0285   90.432  0.0000                                      
20       0.2921   0.2286   88.211  0.0000                                      
19      -0.1737  -0.0140   74.651  0.0000                                      
18      -0.0198  -0.0143   69.901  0.0000                                      
17       0.2876   0.2592    69.84  0.0000                                      
16      -0.1206  -0.0243   57.041  0.0000                                      
15       0.0141   0.0511   54.808  0.0000                                      
14       0.1935   0.2157   54.778  0.0000                                      
13      -0.0540   0.0144   49.126  0.0000                                      
12       0.0059  -0.0672    48.69  0.0000                                      
11       0.0169  -0.0519   48.684  0.0000                                      
10      -0.1368  -0.0014   48.643  0.0000                                      
9        0.1489   0.1195   45.912  0.0000                                      
8        0.1002  -0.0071   42.703  0.0000                                      
7       -0.2707  -0.1127   41.262  0.0000                                      
6        0.1102  -0.0892   30.823  0.0000                                      
5        0.0627   0.1962   29.105  0.0000                                      
4       -0.2000  -0.2295   28.554  0.0000                                      
3        0.3089   0.2719   22.987  0.0000                                      
2       -0.2375  -0.2669   9.8056  0.0074                                      
1       -0.1235  -0.1272   2.0747  0.1498                                      
                                                                               
 LAG       AC       PAC      Q     Prob>Q  [Autocorrelation]  [Partial Autocor]
                                          -1       0       1 -1       0       1

. corrgram fiscal

40       0.2118   0.0192   171.33  0.0000                                      
39      -0.1163   0.2481   162.56  0.0000                                      
38       0.0237  -0.0461   159.94  0.0000                                      
37       0.1384   0.0521   159.84  0.0000                                      
36      -0.1284  -0.0112    156.2  0.0000                                      
35       0.1330  -0.0294   153.11  0.0000                                      
34       0.0344  -0.0119   149.82  0.0000                                      
33      -0.1613   0.1249    149.6  0.0000                                      
32       0.2523   0.4002   144.86  0.0000                                      
31      -0.0327  -0.1233   133.38  0.0000                                      
30      -0.1056  -0.0432   133.19  0.0000                                      
29       0.0964   0.0286   131.21  0.0000                                      
28       0.0243  -0.0705   129.58  0.0000                                      
27      -0.2305  -0.0371   129.48  0.0000                                      
26       0.1807   0.1554   120.33  0.0000                                      
25       0.0942   0.0401   114.76  0.0000                                      
24      -0.3213  -0.4026   113.26  0.0000                                      
23       0.2350   0.0750   95.957  0.0000                                      
22      -0.0584   0.0212   86.782  0.0000                                      
21      -0.1283  -0.0599    86.22  0.0000                                      
20       0.3017   0.2337   83.532  0.0000                                      
19      -0.1633  -0.0318   68.809  0.0000                                      
18      -0.0412  -0.1030   64.533  0.0000                                      
17       0.2532   0.2816   64.263  0.0000                                      
16      -0.2543  -0.2489   54.149  0.0000                                      
15       0.0921   0.0832   44.035  0.0001                                      
14      -0.0118  -0.0849   42.719  0.0001                                      
13      -0.1012  -0.0976   42.697  0.0001                                      
12       0.0098  -0.0557   41.136  0.0000                                      
11      -0.0055  -0.0473   41.121  0.0000                                      
10      -0.1096  -0.0057   41.117  0.0000                                      
9        0.0809   0.0197   39.327  0.0000                                      
8        0.0312  -0.0558    38.36  0.0000                                      
7       -0.1825  -0.1173   38.217  0.0000                                      
6        0.1227   0.0391   33.373  0.0000                                      
5        0.0067   0.0383   31.199  0.0000                                      
4       -0.1556   0.0078   31.192  0.0000                                      
3        0.3319   0.2804    27.75  0.0000                                      
2       -0.1093  -0.2019   12.204  0.0022                                      
1       -0.2753  -0.2770   10.533  0.0012                                      
                                                                               
 LAG       AC       PAC      Q     Prob>Q  [Autocorrelation]  [Partial Autocor]
                                          -1       0       1 -1       0       1

. corrgram indstriametalrgica

. 

40       0.1909   0.2805   181.69  0.0000                                      
39      -0.1523   0.0160   174.57  0.0000                                      
38       0.1096   0.0740   170.08  0.0000                                      
37       0.1010  -0.1104   167.77  0.0000                                      
36      -0.2439  -0.1986   165.84  0.0000                                      
35       0.0945   0.1475   154.68  0.0000                                      
34       0.1353   0.1395   153.02  0.0000                                      
33      -0.1874   0.0096   149.65  0.0000                                      
32       0.1848   0.1156   143.25  0.0000                                      
31      -0.0161  -0.2572   137.08  0.0000                                      
30      -0.1683   0.0150   137.04  0.0000                                      
29       0.2023   0.1794   132.02  0.0000                                      
28       0.0080  -0.2184   124.84  0.0000                                      
27      -0.2491  -0.1233   124.83  0.0000                                      
26       0.2003   0.1776   114.14  0.0000                                      
25       0.1016   0.0746    107.3  0.0000                                      
24      -0.2616  -0.2942   105.55  0.0000                                      
23       0.1890   0.0557   94.086  0.0000                                      
22      -0.1089  -0.1181   88.154  0.0000                                      
21      -0.0581  -0.0067   86.202  0.0000                                      
20       0.1996   0.0897   85.652  0.0000                                      
19      -0.1941  -0.0799   79.206  0.0000                                      
18      -0.0023  -0.0026   73.164  0.0000                                      
17       0.2266   0.0915   73.163  0.0000                                      
16      -0.2541  -0.2793   65.068  0.0000                                      
15       0.0565   0.0626   54.972  0.0000                                      
14       0.0227   0.0685   54.478  0.0000                                      
13      -0.0502   0.0069   54.399  0.0000                                      
12       0.0802  -0.0945   54.014  0.0000                                      
11      -0.0454  -0.1391   53.042  0.0000                                      
10      -0.1751  -0.0450   52.732  0.0000                                      
9        0.1461   0.0955   48.166  0.0000                                      
8        0.0314  -0.0210   45.011  0.0000                                      
7       -0.1716  -0.0458   44.866  0.0000                                      
6        0.1620   0.1029   40.583  0.0000                                      
5       -0.0084   0.0097   36.793  0.0000                                      
4       -0.1740  -0.0200   36.783  0.0000                                      
3        0.3031   0.1841    32.48  0.0000                                      
2       -0.1395  -0.3030   19.512  0.0001                                      
1       -0.3475  -0.3557   16.785  0.0000                                      
                                                                               
 LAG       AC       PAC      Q     Prob>Q  [Autocorrelation]  [Partial Autocor]
                                          -1       0       1 -1       0       1

. corrgram minaomet

40       0.0889  -0.0053   84.672  0.0000                                      
39      -0.1028  -0.0497   83.127  0.0000                                      
38       0.0652   0.0573   81.081  0.0001                                      
37       0.0946   0.1377   80.265  0.0000                                      
36      -0.0694  -0.0632   78.569  0.0001                                      
35       0.1511   0.0997   77.664  0.0000                                      
34      -0.0767  -0.1211   73.423  0.0001                                      
33       0.0483   0.1520   72.341  0.0001                                      
32       0.0618   0.0820   71.916  0.0001                                      
31      -0.0309  -0.1248   71.226  0.0001                                      
30      -0.0223  -0.0031   71.056  0.0000                                      
29      -0.0330  -0.0191   70.967  0.0000                                      
28       0.1057   0.0202   70.777  0.0000                                      
27      -0.1369  -0.0795   68.836  0.0000                                      
26       0.0619   0.0337    65.61  0.0000                                      
25       0.0891  -0.0963   64.957  0.0000                                      
24      -0.2808  -0.1340   63.616  0.0000                                      
23       0.1662   0.0328   50.401  0.0008                                      
22      -0.0129  -0.1259   45.813  0.0021                                      
21      -0.2005  -0.1257   45.785  0.0014                                      
20       0.2052   0.1657   39.223  0.0063                                      
19      -0.1250  -0.2214   32.411  0.0281                                      
18       0.0418   0.1562   29.905  0.0384                                      
17       0.0572   0.1237   29.627  0.0292                                      
16      -0.0108  -0.0906   29.111  0.0232                                      
15      -0.0461  -0.0811   29.093  0.0156                                      
14      -0.0216   0.0504   28.763  0.0112                                      
13       0.0148  -0.0665   28.691  0.0072                                      
12      -0.0449  -0.1556   28.658  0.0044                                      
11      -0.1146  -0.0563   28.352  0.0029                                      
10       0.0758   0.1103   26.382  0.0033                                      
9        0.0119  -0.0153   25.526  0.0024                                      
8       -0.0382  -0.1208   25.505  0.0013                                      
7       -0.0462   0.0133   25.291  0.0007                                      
6        0.0029  -0.0001   24.981  0.0003                                      
5        0.1053   0.0404   24.979  0.0001                                      
4       -0.1766  -0.0624   23.392  0.0001                                      
3        0.1958   0.2015   18.958  0.0003                                      
2        0.0217  -0.0837   13.546  0.0011                                      
1       -0.3114  -0.3118    13.48  0.0002                                      
                                                                               
 LAG       AC       PAC      Q     Prob>Q  [Autocorrelation]  [Partial Autocor]
                                          -1       0       1 -1       0       1

. corrgram indstriadomaterialdetransporte

. 

40       0.1461   0.0381   51.745  0.1010                                      
39      -0.0110  -0.0188   47.574  0.1631                                      
38      -0.1037  -0.0996    47.55  0.1378                                      
37       0.0762   0.1566   45.491  0.1595                                      
36       0.0585  -0.0021   44.391  0.1591                                      
35      -0.0097  -0.0114    43.75  0.1474                                      
34       0.0081  -0.0319   43.732  0.1225                                      
33      -0.0084   0.0333    43.72  0.1004                                      
32       0.0067  -0.0063   43.708  0.0813                                      
31       0.1060   0.0643   43.699  0.0648                                      
30      -0.1130  -0.0355   41.691  0.0761                                      
29       0.0956   0.0747   39.431  0.0937                                      
28      -0.0384  -0.0758   37.827  0.1017                                      
27      -0.1063  -0.0804   37.571  0.0849                                      
26       0.1106   0.0660   35.625  0.0988                                      
25       0.0132  -0.0715   33.538  0.1182                                      
24      -0.2038  -0.1775   33.509  0.0938                                      
23       0.0886   0.0785   26.552  0.2755                                      
22       0.0755   0.0314   25.247  0.2854                                      
21      -0.1165  -0.1574    24.31  0.2783                                      
20       0.0696   0.1080   22.097  0.3353                                      
19      -0.0622  -0.0024   21.313  0.3198                                      
18       0.0870   0.0598   20.693  0.2952                                      
17       0.0023  -0.0910   19.488  0.3012                                      
16      -0.0784  -0.1356   19.488  0.2442                                      
15      -0.0720   0.0306   18.527  0.2360                                      
14       0.0428   0.0666   17.724  0.2197                                      
13       0.0844   0.0500   17.442  0.1799                                      
12      -0.1104  -0.1670   16.355  0.1755                                      
11      -0.0221  -0.0298    14.51  0.2061                                      
10      -0.0524  -0.0530   14.436  0.1540                                      
9        0.0240   0.0209   14.028  0.1214                                      
8       -0.0333  -0.0603   13.942  0.0833                                      
7        0.0054  -0.0246   13.779  0.0553                                      
6       -0.0238  -0.0399   13.775  0.0323                                      
5       -0.0161   0.0606   13.693  0.0177                                      
4        0.0178   0.0734   13.656  0.0085                                      
3        0.2010   0.1439   13.611  0.0035                                      
2       -0.1396  -0.1849   7.9093  0.0192                                      
1       -0.1930  -0.1935   5.1781  0.0229                                      
                                                                               
 LAG       AC       PAC      Q     Prob>Q  [Autocorrelation]  [Partial Autocor]
                                          -1       0       1 -1       0       1

. corrgram indstriamecnica
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40       0.2127   0.1925   187.19  0.0000                                      
39      -0.0953   0.0296   178.34  0.0000                                      
38       0.0059  -0.0166   176.58  0.0000                                      
37       0.1576   0.1266   176.58  0.0000                                      
36      -0.1377   0.0893   171.87  0.0000                                      
35       0.0867  -0.0176   168.31  0.0000                                      
34       0.0702   0.2717   166.91  0.0000                                      
33      -0.1149  -0.0641      166  0.0000                                      
32       0.1184   0.0857    163.6  0.0000                                      
31      -0.0201  -0.2031   161.07  0.0000                                      
30      -0.1005   0.0180   160.99  0.0000                                      
29       0.1632   0.0374    159.2  0.0000                                      
28       0.0172  -0.1469   154.53  0.0000                                      
27      -0.2807   0.0299   154.48  0.0000                                      
26       0.2690   0.1946   140.92  0.0000                                      
25       0.0650   0.0556   128.57  0.0000                                      
24      -0.3210  -0.3626   127.85  0.0000                                      
23       0.3116   0.1122   110.58  0.0000                                      
22      -0.1708  -0.2410   94.457  0.0000                                      
21      -0.1210   0.0292   89.654  0.0000                                      
20       0.2672   0.1799   87.262  0.0000                                      
19      -0.1751  -0.1574   75.711  0.0000                                      
18      -0.0348  -0.0142    70.79  0.0000                                      
17       0.1799   0.0376   70.597  0.0000                                      
16      -0.1746  -0.2430   65.491  0.0000                                      
15      -0.0231  -0.1307   60.726  0.0000                                      
14       0.0189   0.0640   60.643  0.0000                                      
13      -0.0749  -0.0288   60.588  0.0000                                      
12       0.1098   0.0600   59.733  0.0000                                      
11      -0.0485  -0.0360   57.907  0.0000                                      
10      -0.0559   0.0354   57.553  0.0000                                      
9        0.0987   0.0175   57.088  0.0000                                      
8        0.0069  -0.0879   55.648  0.0000                                      
7       -0.1646  -0.0239   55.642  0.0000                                      
6        0.1407   0.0136     51.7  0.0000                                      
5        0.0227   0.0418   48.843  0.0000                                      
4       -0.2507  -0.1065   48.769  0.0000                                      
3        0.3706   0.2260    39.83  0.0000                                      
2       -0.1854  -0.3389   20.454  0.0000                                      
1       -0.3354  -0.3368   15.639  0.0001                                      
                                                                               
 LAG       AC       PAC      Q     Prob>Q  [Autocorrelation]  [Partial Autocor]
                                          -1       0       1 -1       0       1

. corrgram textart

. 

40       0.1865  -0.0406   248.05  0.0000                                      
39      -0.1475  -0.0704   241.25  0.0000                                      
38       0.0540  -0.1278   237.04  0.0000                                      
37       0.1297  -0.1326   236.48  0.0000                                      
36      -0.2470  -0.0826   233.29  0.0000                                      
35       0.0987   0.0026   221.85  0.0000                                      
34       0.1641   0.2294   220.04  0.0000                                      
33      -0.1798  -0.1061   215.08  0.0000                                      
32       0.1947   0.0822   209.19  0.0000                                      
31       0.0189  -0.3183   202.35  0.0000                                      
30      -0.2305  -0.1725   202.29  0.0000                                      
29       0.1978  -0.0422   192.88  0.0000                                      
28       0.0079  -0.2306   186.02  0.0000                                      
27      -0.3539  -0.3287   186.01  0.0000                                      
26       0.2772   0.2208   164.45  0.0000                                      
25       0.0691   0.0536   151.34  0.0000                                      
24      -0.2699  -0.2951   150.53  0.0000                                      
23       0.2170  -0.0162   138.33  0.0000                                      
22      -0.1262  -0.0066   130.51  0.0000                                      
21      -0.0876  -0.0617   127.89  0.0000                                      
20       0.2935   0.1039   126.63  0.0000                                      
19      -0.2607  -0.1281   112.69  0.0000                                      
18       0.0056  -0.1001   101.79  0.0000                                      
17       0.2347   0.1194   101.79  0.0000                                      
16      -0.2698  -0.2661   93.098  0.0000                                      
15       0.0331  -0.1211   81.715  0.0000                                      
14       0.0223   0.0152   81.545  0.0000                                      
13      -0.1379  -0.0721   81.469  0.0000                                      
12       0.1340   0.0769   78.569  0.0000                                      
11      -0.0080  -0.1541   75.852  0.0000                                      
10      -0.1842  -0.0286   75.843  0.0000                                      
9        0.1102   0.0581   70.791  0.0000                                      
8        0.1100   0.0006   68.997  0.0000                                      
7       -0.2528  -0.0652   67.224  0.0000                                      
6        0.1862  -0.0034   57.923  0.0000                                      
5        0.0317   0.0462   52.919  0.0000                                      
4       -0.3151  -0.2274   52.775  0.0000                                      
3        0.3825   0.2576   38.662  0.0000                                      
2       -0.2117  -0.3248   18.017  0.0001                                      
1       -0.2906  -0.2910   11.739  0.0006                                      
                                                                               
 LAG       AC       PAC      Q     Prob>Q  [Autocorrelation]  [Partial Autocor]
                                          -1       0       1 -1       0       1

. corrgram indstriadamadeiraedomobilirio 

40      -0.0093  -0.0209   20.749  0.9949                                      
39      -0.0104  -0.0065   20.732  0.9928                                      
38      -0.0170   0.0130   20.711  0.9899                                      
37       0.0523   0.0353   20.656  0.9863                                      
36      -0.0087  -0.0447   20.137  0.9848                                      
35      -0.0248  -0.0491   20.122  0.9792                                      
34      -0.0177  -0.0216   20.008  0.9729                                      
33       0.0011  -0.0014   19.951  0.9641                                      
32       0.0067  -0.0020    19.95  0.9521                                      
31      -0.0035  -0.0173   19.942  0.9370                                      
30       0.0001  -0.0171    19.94  0.9181                                      
29      -0.0149  -0.0210    19.94  0.8948                                      
28      -0.0142   0.0004   19.901  0.8680                                      
27       0.0214   0.0338   19.867  0.8363                                      
26       0.0075   0.0057   19.787  0.8015                                      
25      -0.0011   0.0012   19.778  0.7584                                      
24       0.0030   0.0090   19.778  0.7093                                      
23       0.0105  -0.0025   19.776  0.6554                                      
22      -0.0210  -0.0041   19.758  0.5982                                      
21       0.0398   0.0078   19.685  0.5413                                      
20      -0.0562  -0.0364   19.427  0.4943                                      
19       0.0468   0.0287   18.916  0.4622                                      
18      -0.0212  -0.0363   18.565  0.4190                                      
17      -0.0082  -0.0146   18.494  0.3583                                      
16       0.0077  -0.0178   18.484  0.2964                                      
15      -0.0227  -0.0328   18.474  0.2386                                      
14       0.0054  -0.0170   18.394  0.1894                                      
13      -0.0191  -0.0305    18.39  0.1433                                      
12      -0.0043  -0.0118   18.334  0.1059                                      
11      -0.0137  -0.0081   18.332  0.0742                                      
10       0.0027   0.0175   18.303  0.0501                                      
9        0.0248   0.0102   18.302  0.0318                                      
8       -0.0289  -0.0182   18.211  0.0197                                      
7        0.0214   0.0180   18.089  0.0116                                      
6       -0.0033  -0.0137   18.022  0.0062                                      
5       -0.0144  -0.0105    18.02  0.0029                                      
4        0.0262  -0.0082   17.991  0.0012                                      
3       -0.0385  -0.0648   17.893  0.0005                                      
2        0.0422  -0.0954   17.684  0.0001                                      
1       -0.3541  -0.3541   17.434  0.0000                                      
                                                                               
 LAG       AC       PAC      Q     Prob>Q  [Autocorrelation]  [Partial Autocor]
                                          -1       0       1 -1       0       1

. corrgram  centralagregado

. 

40       0.1144   0.1764    104.8  0.0000                                      
39       0.0320   0.0807   102.24  0.0000                                      
38      -0.1642  -0.1243   102.04  0.0000                                      
37       0.1383  -0.0521    96.88  0.0000                                      
36      -0.1538  -0.1561   93.253  0.0000                                      
35       0.0600   0.0240   88.813  0.0000                                      
34      -0.0193   0.0152   88.145  0.0000                                      
33      -0.0301   0.0541   88.076  0.0000                                      
32       0.0729   0.0645   87.912  0.0000                                      
31      -0.0604  -0.1287   86.953  0.0000                                      
30       0.1012   0.1854   86.302  0.0000                                      
29      -0.0571  -0.0118   84.488  0.0000                                      
28       0.1324  -0.0083   83.916  0.0000                                      
27      -0.1612  -0.0599   80.869  0.0000                                      
26       0.0072  -0.0100   76.394  0.0000                                      
25       0.0951   0.0490   76.385  0.0000                                      
24      -0.1883  -0.0824   74.856  0.0000                                      
23       0.2087   0.0776   68.914  0.0000                                      
22      -0.0931  -0.1547   61.679  0.0000                                      
21      -0.0677  -0.0302   60.253  0.0000                                      
20       0.1108   0.0558   59.505  0.0000                                      
19      -0.0817   0.0498   57.517  0.0000                                      
18       0.0482   0.1431   56.447  0.0000                                      
17       0.0848   0.0493   56.078  0.0000                                      
16      -0.0348  -0.1774   54.943  0.0000                                      
15      -0.1462  -0.0950   54.753  0.0000                                      
14       0.1311  -0.0274   51.437  0.0000                                      
13      -0.1030   0.0481   48.794  0.0000                                      
12       0.0365   0.0514   47.176  0.0000                                      
11       0.1543   0.1380   46.974  0.0000                                      
10      -0.1813  -0.1884   43.398  0.0000                                      
9        0.1250   0.0462   38.502  0.0000                                      
8       -0.1182  -0.1749   36.192  0.0000                                      
7        0.0064   0.0396   34.145  0.0000                                      
6       -0.0378  -0.0548   34.139  0.0000                                      
5        0.1000  -0.0206   33.933  0.0000                                      
4       -0.2216  -0.0964   32.501  0.0000                                      
3        0.1902   0.1674   25.518  0.0000                                      
2        0.0099  -0.1614   20.415  0.0000                                      
1       -0.3831  -0.3838   20.401  0.0000                                      
                                                                               
 LAG       AC       PAC      Q     Prob>Q  [Autocorrelation]  [Partial Autocor]
                                          -1       0       1 -1       0       1

. corrgram  mateletric

. 

40       0.0183   0.1477   70.149  0.0022                                      
39       0.0767   0.2094   70.083  0.0016                                      
38      -0.0467  -0.0188   68.945  0.0016                                      
37      -0.0746   0.0905   68.528  0.0012                                      
36       0.1968   0.1816   67.473  0.0011                                      
35      -0.0550  -0.1304   60.204  0.0051                                      
34      -0.0228  -0.0429   59.641  0.0042                                      
33       0.0233  -0.1260   59.545  0.0031                                      
32      -0.0261   0.1363   59.446  0.0023                                      
31       0.0428  -0.0835   59.323  0.0016                                      
30       0.0149   0.1284   58.996  0.0012                                      
29      -0.1203  -0.1022   58.956  0.0008                                      
28       0.1102   0.0881   56.419  0.0011                                      
27      -0.1442  -0.0329   54.308  0.0014                                      
26       0.0507   0.1174   50.729  0.0026                                      
25       0.1294   0.0860    50.29  0.0020                                      
24      -0.1317  -0.0256   47.459  0.0029                                      
23       0.1615   0.2125   44.552  0.0045                                      
22       0.0392   0.0632   40.218  0.0102                                      
21      -0.0536  -0.0220   39.965  0.0075                                      
20       0.0976   0.0257   39.496  0.0058                                      
19      -0.0243  -0.0247   37.956  0.0060                                      
18      -0.0381  -0.1028   37.861  0.0040                                      
17      -0.0631   0.0360    37.63  0.0028                                      
16      -0.0394  -0.0880   37.002  0.0021                                      
15       0.0390   0.0029   36.759  0.0014                                      
14      -0.0242   0.0131   36.523  0.0009                                      
13       0.0605   0.0082   36.432  0.0005                                      
12      -0.0455   0.1048   35.874  0.0003                                      
11      -0.0170   0.0413    35.56  0.0002                                      
10       0.2075   0.2413   35.516  0.0001                                      
9       -0.0736  -0.1299   29.105  0.0006                                      
8        0.0752  -0.0761   28.303  0.0004                                      
7       -0.2254  -0.1783   27.475  0.0003                                      
6        0.0205   0.0364   20.085  0.0027                                      
5        0.1251   0.0968   20.024  0.0012                                      
4       -0.1547  -0.1136   17.782  0.0014                                      
3        0.1604   0.0949   14.378  0.0024                                      
2       -0.0935  -0.1746   10.747  0.0046                                      
1       -0.2617  -0.2625   9.5226  0.0020                                      
                                                                               
 LAG       AC       PAC      Q     Prob>Q  [Autocorrelation]  [Partial Autocor]
                                          -1       0       1 -1       0       1

. corrgram indstriadecalados

. 

40       0.0653   0.1173   108.11  0.0000                                      
39      -0.0973  -0.1666   107.27  0.0000                                      
38       0.0528   0.0361   105.44  0.0000                                      
37       0.0274  -0.1249   104.91  0.0000                                      
36      -0.0742   0.1695   104.77  0.0000                                      
35       0.0059  -0.0339   103.73  0.0000                                      
34       0.0293   0.2227   103.73  0.0000                                      
33      -0.0703   0.1363   103.57  0.0000                                      
32       0.1510   0.1206   102.67  0.0000                                      
31      -0.0074  -0.2138   98.554  0.0000                                      
30      -0.1584  -0.1872   98.544  0.0000                                      
29       0.1299   0.1189   94.103  0.0000                                      
28       0.0313   0.0004   91.142  0.0000                                      
27      -0.1922   0.0027   90.971  0.0000                                      
26       0.1656   0.1758   84.611  0.0000                                      
25       0.0947   0.2456   79.931  0.0000                                      
24      -0.1639  -0.2033   78.414  0.0000                                      
23       0.1725   0.0979   73.912  0.0000                                      
22      -0.1005   0.0526   68.969  0.0000                                      
21      -0.0328  -0.0216   67.306  0.0000                                      
20       0.1852   0.2525    67.13  0.0000                                      
19      -0.1709  -0.1074   61.582  0.0000                                      
18       0.0641   0.0348   56.898  0.0000                                      
17       0.1173   0.0344   56.245  0.0000                                      
16      -0.1435  -0.1872   54.076  0.0000                                      
15       0.0097  -0.0581   50.855  0.0000                                      
14      -0.0165   0.0146    50.84  0.0000                                      
13      -0.0372  -0.0221   50.799  0.0000                                      
12       0.0906  -0.0032   50.587  0.0000                                      
11      -0.0536  -0.0809   49.345  0.0000                                      
10      -0.1029  -0.0155   48.914  0.0000                                      
9        0.1095   0.0754   47.338  0.0000                                      
8        0.0246  -0.0012   45.567  0.0000                                      
7       -0.1408   0.0105   45.478  0.0000                                      
6        0.1383   0.0484   42.594  0.0000                                      
5        0.0128   0.1188   39.834  0.0000                                      
4       -0.1561  -0.1461   39.811  0.0000                                      
3        0.3258   0.1558   36.345  0.0000                                      
2       -0.2902  -0.3865   21.366  0.0000                                      
1       -0.2624  -0.2631   9.5747  0.0020                                      
                                                                               
 LAG       AC       PAC      Q     Prob>Q  [Autocorrelation]  [Partial Autocor]
                                          -1       0       1 -1       0       1

. corrgram construaocivil
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40       0.0449   0.0527   46.398  0.2254                                      
39       0.0197   0.0073   46.004  0.2048                                      
38      -0.0764  -0.0600   45.929  0.1766                                      
37      -0.0120   0.2179   44.812  0.1769                                      
36       0.0367   0.1791   44.784  0.1495                                      
35       0.1160   0.1161   44.531  0.1297                                      
34      -0.0985  -0.1879   42.031  0.1621                                      
33       0.0315   0.2474   40.246  0.1802                                      
32       0.0759   0.1195   40.065  0.1549                                      
31      -0.0540  -0.0499   39.026  0.1525                                      
30       0.0058  -0.0799   38.504  0.1372                                      
29      -0.0116  -0.1305   38.499  0.1116                                      
28      -0.0020  -0.0078   38.475  0.0897                                      
27      -0.1294  -0.0648   38.474  0.0707                                      
26       0.0231   0.1585   35.589  0.0995                                      
25       0.1893   0.3566   35.498  0.0796                                      
24      -0.0453  -0.1618   29.439  0.2040                                      
23       0.0100  -0.0031   29.096  0.1771                                      
22      -0.0450  -0.0970   29.079  0.1426                                      
21       0.0033  -0.0136   28.746  0.1202                                      
20      -0.0028   0.1012   28.744  0.0929                                      
19       0.0033  -0.0456   28.742  0.0701                                      
18       0.0297   0.0894   28.741  0.0516                                      
17       0.0085   0.0041     28.6  0.0384                                      
16       0.0080  -0.0467   28.589  0.0269                                      
15      -0.0325  -0.0672   28.579  0.0182                                      
14      -0.0267  -0.0023   28.415  0.0125                                      
13       0.0196  -0.0361   28.306  0.0082                                      
12       0.0946   0.0113   28.247  0.0051                                      
11      -0.1794  -0.1027   26.893  0.0048                                      
10       0.0391   0.0008   22.059  0.0148                                      
9        0.1257   0.1092   21.832  0.0094                                      
8       -0.1257  -0.1592   19.497  0.0124                                      
7        0.0555   0.0387   17.179  0.0163                                      
6       -0.0252  -0.0740   16.731  0.0103                                      
5       -0.0113  -0.0085   16.639  0.0052                                      
4       -0.0256  -0.0943   16.621  0.0023                                      
3        0.1169  -0.0136   16.528  0.0009                                      
2       -0.2565  -0.3092     14.6  0.0007                                      
1       -0.1968  -0.1968   5.3818  0.0203                                      
                                                                               
 LAG       AC       PAC      Q     Prob>Q  [Autocorrelation]  [Partial Autocor]
                                          -1       0       1 -1       0       1

. corrgram agregadoperifrica

. 

40       0.0224  -0.1363   30.473  0.8616                                      
39      -0.0117  -0.1294   30.374  0.8371                                      
38      -0.0316  -0.0674   30.348  0.8070                                      
37      -0.0495  -0.3228   30.157  0.7799                                      
36      -0.1780  -0.2694   29.693  0.7617                                      
35       0.0024   0.0818   23.745  0.9254                                      
34      -0.0091  -0.1050   23.744  0.9055                                      
33       0.0300   0.0420   23.728  0.8821                                      
32       0.0021   0.0412   23.564  0.8598                                      
31      -0.0079  -0.0309   23.563  0.8280                                      
30       0.0184  -0.0179   23.552  0.7919                                      
29      -0.0259  -0.0054   23.492  0.7536                                      
28       0.0609   0.1587   23.374  0.7141                                      
27      -0.0667  -0.1357    22.73  0.6994                                      
26      -0.0250  -0.0405   21.963  0.6907                                      
25       0.0958   0.1078   21.856  0.6441                                      
24      -0.0116  -0.1486   20.305  0.6793                                      
23      -0.0115  -0.0454   20.282  0.6248                                      
22       0.0598   0.0756    20.26  0.5668                                      
21      -0.0160  -0.0010   19.671  0.5421                                      
20      -0.0120   0.0443    19.63  0.4813                                      
19      -0.0193   0.0343   19.607  0.4186                                      
18       0.0094   0.0105   19.547  0.3589                                      
17       0.0691   0.0160   19.533  0.2988                                      
16      -0.1259  -0.1159    18.78  0.2802                                      
15       0.0197   0.0362   16.299  0.3624                                      
14       0.0233   0.0880   16.239  0.2990                                      
13      -0.0064   0.1095   16.155  0.2409                                      
12       0.2124   0.2314   16.149  0.1845                                      
11       0.0171   0.0260   9.3193  0.5924                                      
10      -0.0216  -0.0206   9.2753  0.5062                                      
9        0.0797   0.0399   9.2057  0.4185                                      
8       -0.0688  -0.1083   8.2664  0.4079                                      
7       -0.0761  -0.0614   7.5715  0.3719                                      
6       -0.0052   0.0073   6.7281  0.3467                                      
5        0.0710   0.0609   6.7242  0.2420                                      
4       -0.0523  -0.0586   6.0018  0.1990                                      
3        0.0495   0.0075   5.6131  0.1320                                      
2       -0.0991  -0.1328   5.2675  0.0718                                      
1       -0.1673  -0.1682   3.8931  0.0485                                      
                                                                               
 LAG       AC       PAC      Q     Prob>Q  [Autocorrelation]  [Partial Autocor]
                                          -1       0       1 -1       0       1

. corrgram intermedagregado 

40       0.0019   0.0080   25.621  0.9623                                      
39      -0.0308   0.0268    25.62  0.9512                                      
38       0.0119   0.0735   25.437  0.9407                                      
37       0.0612   0.0436    25.41  0.9252                                      
36      -0.0190  -0.0467   24.699  0.9226                                      
35      -0.0110  -0.0303   24.631  0.9043                                      
34      -0.0145  -0.0149   24.609  0.8813                                      
33       0.0026  -0.0035    24.57  0.8550                                      
32       0.0067  -0.0056   24.569  0.8231                                      
31      -0.0041  -0.0184   24.561  0.7870                                      
30       0.0166  -0.0263   24.558  0.7462                                      
29      -0.0052  -0.0445   24.509  0.7035                                      
28      -0.0304  -0.0329   24.504  0.6547                                      
27       0.0081   0.0234   24.344  0.6112                                      
26       0.0117   0.0209   24.332  0.5570                                      
25      -0.0003   0.0054   24.309  0.5016                                      
24       0.0095   0.0186   24.309  0.4441                                      
23      -0.0084   0.0023   24.294  0.3877                                      
22      -0.0128   0.0222   24.282  0.3326                                      
21       0.0457   0.0238   24.255  0.2809                                      
20      -0.0385  -0.0404   23.914  0.2462                                      
19       0.0177   0.0024   23.674  0.2089                                      
18      -0.0036  -0.0376   23.624  0.1677                                      
17      -0.0092  -0.0438   23.622  0.1301                                      
16       0.0094  -0.0562   23.609  0.0984                                      
15      -0.0368  -0.0817   23.595  0.0723                                      
14      -0.0027  -0.0406   23.385  0.0543                                      
13      -0.0281  -0.0409   23.384  0.0373                                      
12      -0.0139   0.0043   23.263  0.0256                                      
11       0.0193   0.0235   23.234  0.0164                                      
10      -0.0212   0.0087   23.178  0.0101                                      
9        0.0289   0.0411   23.111  0.0060                                      
8       -0.0066   0.0066   22.987  0.0034                                      
7        0.0047   0.0183   22.981  0.0017                                      
6        0.0318   0.0012   22.977  0.0008                                      
5       -0.0461  -0.0379   22.831  0.0004                                      
4        0.0384  -0.0017   22.526  0.0002                                      
3       -0.0135  -0.0910   22.317  0.0001                                      
2        0.0178  -0.1702   22.291  0.0000                                      
1       -0.4000  -0.4001   22.247  0.0000                                      
                                                                               
 LAG       AC       PAC      Q     Prob>Q  [Autocorrelation]  [Partial Autocor]
                                          -1       0       1 -1       0       1

. corrgram ueh1semcivilemineral

. 

40      -0.0170  -0.0241   37.617  0.5781                                      
39      -0.0208   0.0227    37.56  0.5356                                      
38      -0.0033   0.0650   37.477  0.4935                                      
37       0.0377   0.0674   37.475  0.4473                                      
36       0.0241  -0.0135   37.206  0.4133                                      
35      -0.0294  -0.0515   37.097  0.3725                                      
34      -0.0199  -0.0075   36.936  0.3348                                      
33       0.0099   0.0085   36.863  0.2947                                      
32       0.0141   0.0101   36.846  0.2546                                      
31      -0.0063  -0.0402    36.81  0.2178                                      
30       0.0188  -0.0220   36.803  0.1830                                      
29      -0.0031  -0.0412    36.74  0.1530                                      
28      -0.0232  -0.0296   36.738  0.1247                                      
27       0.0217   0.0353   36.645  0.1019                                      
26       0.0090  -0.0102   36.563  0.0818                                      
25      -0.0259   0.0050    36.55  0.0637                                      
24       0.0074   0.0462   36.436  0.0498                                      
23       0.0236   0.0134   36.427  0.0373                                      
22      -0.0414   0.0100   36.334  0.0280                                      
21       0.0745   0.0228   36.053  0.0216                                      
20      -0.0807  -0.0491   35.147  0.0193                                      
19       0.0601   0.0153   34.093  0.0179                                      
18      -0.0105  -0.0813   33.513  0.0145                                      
17      -0.0226  -0.0695   33.496  0.0097                                      
16       0.0186  -0.0813   33.415  0.0065                                      
15      -0.0492  -0.0954   33.361  0.0042                                      
14       0.0194  -0.0672   32.985  0.0029                                      
13      -0.1024  -0.0500   32.927  0.0017                                      
12       0.0652   0.0805   31.327  0.0018                                      
11      -0.0146  -0.0078   30.684  0.0012                                      
10       0.0036   0.0213   30.652  0.0007                                      
9        0.0252   0.0035    30.65  0.0003                                      
8       -0.0558  -0.0049   30.556  0.0002                                      
7        0.0562   0.0575     30.1  0.0001                                      
6        0.0085  -0.0344    29.64  0.0000                                      
5       -0.0391  -0.0422    29.63  0.0000                                      
4        0.0429  -0.0286   29.411  0.0000                                      
3       -0.0571  -0.1128    29.15  0.0000                                      
2        0.0759  -0.1561    28.69  0.0000                                      
1       -0.4478  -0.4479   27.883  0.0000                                      
                                                                               
 LAG       AC       PAC      Q     Prob>Q  [Autocorrelation]  [Partial Autocor]
                                          -1       0       1 -1       0       1

. corrgram  ITagregado

40       0.0382   0.0999   43.949  0.3079                                      
39       0.0470  -0.0231   43.664  0.2799                                      
38      -0.0364   0.1102   43.236  0.2576                                      
37       0.0662   0.0884   42.982  0.2303                                      
36      -0.0585  -0.0940   42.151  0.2222                                      
35       0.1093   0.0672   41.508  0.2081                                      
34      -0.0409  -0.1690   39.289  0.2448                                      
33       0.0541   0.0831   38.982  0.2186                                      
32      -0.0214  -0.2058    38.45  0.2005                                      
31      -0.0067  -0.0610   38.367  0.1702                                      
30       0.0044  -0.1296   38.359  0.1408                                      
29      -0.0474  -0.1782   38.355  0.1146                                      
28       0.0015  -0.0762   37.961  0.0991                                      
27      -0.0692  -0.1140    37.96  0.0785                                      
26      -0.0034   0.0844   37.136  0.0727                                      
25       0.1864   0.1136   37.134  0.0561                                      
24      -0.2052  -0.2648   31.257  0.1465                                      
23       0.0442   0.0706   24.202  0.3927                                      
22       0.0924  -0.0034   23.877  0.3537                                      
21      -0.0776  -0.1271   22.472  0.3728                                      
20       0.0381   0.0389    21.49  0.3688                                      
19      -0.0358  -0.0579   21.255  0.3229                                      
18       0.0459  -0.0187   21.049  0.2770                                      
17      -0.0097  -0.1330   20.714  0.2394                                      
16      -0.0049  -0.1102   20.699  0.1904                                      
15      -0.1199  -0.1004   20.695  0.1469                                      
14       0.0551   0.0692   18.465  0.1864                                      
13       0.0328  -0.0223   17.999  0.1576                                      
12       0.0506  -0.0626   17.834  0.1208                                      
11      -0.1312  -0.1314   17.447  0.0953                                      
10       0.0390   0.0395   14.862  0.1372                                      
9        0.0566  -0.0104   14.636  0.1014                                      
8       -0.0322  -0.1088   14.162  0.0776                                      
7       -0.0333  -0.1045    14.01  0.0510                                      
6       -0.0313  -0.0943   13.849  0.0314                                      
5       -0.0640  -0.0828   13.707  0.0176                                      
4       -0.0029  -0.0235    13.12  0.0107                                      
3        0.0175  -0.0503   13.119  0.0044                                      
2       -0.0459  -0.1519   13.076  0.0014                                      
1       -0.3032  -0.3035   12.781  0.0004                                      
                                                                               
 LAG       AC       PAC      Q     Prob>Q  [Autocorrelation]  [Partial Autocor]
                                          -1       0       1 -1       0       1

. corrgram ueh3semcivilemineral

. 

40       0.0042   0.0559   41.278  0.4146                                      
39       0.0254  -0.0341   41.275  0.3715                                      
38      -0.0230  -0.1275    41.15  0.3344                                      
37      -0.0771  -0.2614   41.048  0.2976                                      
36       0.0120  -0.0010   39.921  0.3001                                      
35      -0.0503  -0.1074   39.894  0.2616                                      
34       0.0310   0.0673   39.423  0.2402                                      
33      -0.0415  -0.0061   39.247  0.2101                                      
32       0.1297   0.1805   38.934  0.1859                                      
31      -0.0528  -0.1051   35.897  0.2496                                      
30       0.0266  -0.0312     35.4  0.2284                                      
29      -0.0161  -0.0425   35.275  0.1957                                      
28      -0.0259  -0.0544   35.229  0.1633                                      
27       0.0274  -0.0463   35.113  0.1360                                      
26      -0.0505  -0.0042   34.984  0.1120                                      
25       0.0558   0.0522   34.549  0.0967                                      
24       0.0169  -0.0553   34.022  0.0843                                      
23      -0.0447  -0.0041   33.974  0.0655                                      
22       0.1141   0.0815   33.642  0.0534                                      
21      -0.0620  -0.0697   31.498  0.0658                                      
20       0.0175   0.0270   30.871  0.0569                                      
19      -0.0051   0.0820   30.821  0.0422                                      
18       0.0459   0.0616   30.817  0.0302                                      
17       0.0084   0.0127   30.481  0.0231                                      
16      -0.0521  -0.0150    30.47  0.0157                                      
15       0.0371   0.0885   30.046  0.0118                                      
14      -0.0075   0.0773   29.833  0.0080                                      
13       0.0681   0.1580   29.824  0.0050                                      
12       0.0382   0.0786   29.116  0.0038                                      
11       0.0329   0.1042   28.895  0.0024                                      
10       0.0340   0.0540   28.733  0.0014                                      
9        0.0521   0.0497   28.561  0.0008                                      
8       -0.0474  -0.0621    28.16  0.0004                                      
7        0.0492   0.0010   27.831  0.0002                                      
6       -0.1205  -0.0385   27.478  0.0001                                      
5        0.1601   0.0861   25.381  0.0001                                      
4       -0.1267  -0.1107   21.707  0.0002                                      
3        0.0388   0.0363   19.426  0.0002                                      
2        0.0643  -0.0825   19.213  0.0001                                      
1       -0.3661  -0.3664   18.634  0.0000                                      
                                                                               
 LAG       AC       PAC      Q     Prob>Q  [Autocorrelation]  [Partial Autocor]
                                          -1       0       1 -1       0       1

. corrgram ueh2semcivilemineral

40       0.0019   0.0080   25.621  0.9623                                      

 



 266 

 
 
 



 267 

TABELA H2 - Teste de defasagens para cada um dos modelos 

 

Séries  Akaike  
Hannan-

Quinn 
Schwarz 

Número de  
observações 

Extrativa Mineral 2 1 1 129 

Minerais não metálicos 2 1 1 129 

Indústria metalúrgica 3 1 1 129 

Indústria Mecânica 2 1 1 129 

Indústria do Material Elétrico e de telecomunicações 2 1 1 129 

Indústria do material de transportes 2 2 1 129 

Indústria da madeira e do mobiliário 2 2 1 129 

Indústria têxtil e do vestuário 2 2 1 129 

Indústria de calçados 2 2 1 129 

Indústria da construção civil 2 2 1 129 

Agregado da Indústria de Transformação 4 3 2 129 

UEH 1 (Agregado da IT, mineral e c. civil) 3 2 2 129 

UEH 2 (Agregado da IT, mineral e c. civil) 2 1 1 129 

UEH 3 (Agregado da IT, mineral e c. civil) 2 1 1 129 

UEH 1 (Agregado da IT) 4 2 2 129 

UEH 2 (Agregado da IT) 2 1 1 129 

UEH 3 (Agregado da IT) 2 1 1 129 

Em que UEH: unidade espacial homogênea. 

Fonte: elaboração própria com base nas estimações realizadas. 
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TABELA H3 – Teste de Lagrange e Jarque-Bera 

 Defasagem por setor  Lag  

Teste de 
Lagrange 

(Prob > 
chi2) 

 Teste Jarque 
Bera (Prob > 

chi2) 

Extrativa Mineral 2 0.58150    0.000   

Minerais não metálicos 2 0.13881   0.000     

Indústria metalúrgica 2 0.11932 0.000   

Indústria Mecânica 2 0.15014 0.000     

Indústria do Material Elétrico e de telecomunicações 2 0.10352 0.000   

Indústria do material de transportes 2 0.8829 0.000     

Indústria da madeira e do mobiliário 2 0.05639 0.000   

Indústria têxtil e do vestuário 2 0.8398 0.000   

Indústria de calçados 2 0.15014 0.000     

Indústria da construção civil 2 0.03429* 0.000     

Agregado da Indústria de Transformação 2 0.0046* 0.000     

UEH 1 (Agregado da IT, mineral e c. civil) 2 0.00173* 0.000   

UEH 2 (Agregado da IT, mineral e c. civil) 2 0.02070* 0.000     

UEH 3 (Agregado da IT, mineral e c. civil) 2 0.7507 0.000     

UEH 1 (Agregado da IT) 2 0.00211* 0.000     

UEH 2 (Agregado da IT) 2 0.02801* 0.000   

UEH 3 (Agregado da IT) 2 0.04284* 0.000     

Nota: (*) Não significativo.   

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da estimação. 
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TABELA H4 - Resultado das estimativas do VAR 

Defasagem por setor Taxa de Câmbio 
Índice de 
 Preços 

Política Fiscal Commodities EMBI+ Constante 

Extrativa Mineral 

 

-45.21439 

(16.43913) 

[0.006]* 

 

-0.2121045 

(0.7084989) 

[0.765] 

 

-233.0434 

(74.38512) 

[0.002]* 

 

-7.937603 

(18.04749) 

[0.660] 

-2.517077 

(5.665627) 

[0.657] 

 

2.413539 

(1.206281) 

[0.045]* 

 

Agregado da Indústria de Transformação 

 

-22.92938 

   (31.81014)  

   [0.471]     

 

 

-0.057512    

(1.368792)  

   [0.966]     

 

 

-154.5176   

 (143.3143)   

  [0.281]           

 

10.46333  

  (35.22992)  

    [0.766]    

 

  

 -7.233232  

  (11.04798)  

  [0.513]     

 

 

  2.760868  

   (2.37879) 

     [0.246]     

 

Indústria da construção civil 

 

-20.31111 

(13.64711) 

[0.137] 

-.077222 

(0.5890368) 

[0.896] 

-94.93531 

(64.24153) 

[0.139] 

-0.7216328 

(15.11059 ) 

[0.962] 

-1.02549 

(4.71943) 

[0.828] 

 

2.359533 

(1.003842) 

[0.019]* 
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Unidade espacial homogênea 1 (IT, construção civil 
e extração mineral) 

 

5.376816    

(17.79957) 

[0.763] 

 

0.5302814    

(2.315598)      

[0.819]     

 

 

-142.598   

 (241.3625)    

[0.555]    

 

 

30.46575  

  (59.47556)      

[0.608]    

 

 

-6.753642    

(18.65803)     

  [0.717]      

 

 

4.198346    

(3.990504)     

 [0.293]     

 

Unidade espacial homogênea 2 (IT, construção civil 
e extração mineral) 

5.376816  

  (17.79957)   

      [0.763]      

 

0.0591015       

 (0.08)  

  [0.938]     

 

-103.1689   

 (83.96174)   

  [-0.219]     

 

1.48981  

  (19.74385)   

   [0.940]     

 

0.7076106    

(6.202632)   

   [0.909]     

 

0.5896234    

 (1.32698)   

   [0.657]      

 

Unidade espacial homogênea 3 (IT, construção civil 
e extração mineral) 

5.192677   

 (14.11625      

[0.713]     

 

-0.2419155    

(0.6047354)     

   [0.689]     

 

-134.4131   

 (65.78137)     

[0.041]     

 

5.736157    

 (15.6765)      

  [0.714]     

 

-2.12858    

(4.895112)     

[0.664]     

 

  3.098065   

 (1.062729)      

   [0.004]      

 

Agregado da Indústria de transformação (UH1) 

 

-44.89377  

  

0 .4319169    

 

-123.5564   

 

14.59681   

 

-8.94831    

 

2.956739    
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  (40.10962)     

[0.263] 

(1.732455)      

[0.803]     

 

 (180.5754)     

   [0.494]     

 

 (44.45241)      

[0.743]     

(13.94613)     

[0.521] 

(2.978082)      

[0.321]     

Agregado da Indústria de transformação (UH2) 

 

6.488547   

 (19.07702)    

  [0.734]    

 

 

-0.6801367    

(0.8183413)     

[0.406]     

 

 

-155.4378    

(85.98737) 

[0.071] 

 

 

-6.958655     

(21.1612)     

[0.742] 

 

2.060779    

(6.633743)    

[0.756]     

 

1.481135    

[1.410547]      

(0.294) 

 

Agregado da Indústria de transformação (UH3) 

4.284777 

(16.1644) 

[0.791] 

 

-0.0782771 

(0.6954492) 

[0.910] 

 

-129.0101 

(75.29199) 

[0.087] 

 

11.35265 

(17.97888) 

[0.528] 

 

-1.847927 

(5.620465) 

[0.742] 

 

2.254503 

1.213026) 

[0.063] 

 

Subsetores da Indústria de transformação 

       

 

Indústria Mecânica 

 

-44.28003 

 

0.3516069 

 

-34.70771 

 

-2.858667 

 

-1.538193 

 

2.615571 
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(16.26373) 

[0.006]* 

(0.7018066) 

[0.616] 

(71.85692) 

[0.629] 

(17.74109) 

[0.872] 

(5.527095) 

[0.781] 

(1.176297) 

0.026]* 

Indústria de calçados 

 

-42.38249 

(17.17543) 

[0.014]* 

 

-0.793283 

(0.7367486) 

[0.282] 

 

74.2592 

(76.77879) 

[0.333] 

 

0.628968 

(18.86143) 

[0.973] 

 

-1.521772 

(5.911331) 

[0.797] 

 

1.255369 

(1.258083) 

[0.318] 

Indústria do material de transportes 

 

-41.73612 

(19.83934) 

[0.035]* 

 

0.0118566 

(0 .8667813) 

[0.989] 

 

-225.4126 

(89.26172) 

[0.012]* 

 

-22.66276 

(21.63161) 

[0.295] 

 

-3.953371 

(6.810486) 

[0.562] 

 

3.227999 

(1.438919) 

[0.025]* 

 

Indústria da madeira e do mobiliário 

 

-40.19216 

( 11.91616 ) 

[ 0.001]* 

 

0 .9480182 

(0.5094666) 

[0.063] 

 

220.3847 

(55.40986) 

[0.000]* 

 

8.279504 

(12.56397) 

[0.510] 

 

-4.864155 

(3.988286) 

[0.223] 

 

-1.680082 

(0.859817) 

[-0.051]* 

Indústria metalúrgica 

 

-32.42477 

(14.24609) 

 

0.1628204 

(0.6249458) 

 

-150.8241 

(66.88582) 

 

-0.2404717 

(15.5737) 

 

-3.75758 

(4.913330) 

 

2.566276 

(1.036942) 
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[0.023]* [0.794] [0.024]* [0.988] [0.444] [0.013]* 

Indústria têxtil e do vestuário 

 

-31.55314 

( -2.41) 

[ 0.016]* 

 

-0.2645147 

(0.5741322) 

[0.645] 

 

-99.91325 

(63.10686) 

[0.113] 

 

-13.92219 

(14.27426) 

[0.329] 

 

-2.063683 

(4.458163) 

[0.643] 

 

2.187989 

(0.9536983) 

[0.022]* 

Indústria do Material Elétrico e de telecomunicações 

 

-25.49115 

(18.82587) 

[0.176] 

 

-0.704819 

(0.7961966) 

[0.376] 

 

-299.6162 

(83.54183) 

[0.000]* 

 

-31.41246 

(20.37591) 

[0.123] 

 

-2.008372 

(6.373177) 

[0.753] 

 

3.930013 

(1.355005) 

[ 0.004]* 

Minerais não metálicos 

 

-15.3538 

(12.81097) 

[0.231] 

 

-0.0485678 

(0.5591931) 

[0.931] 

 

-142.0948 

(61.28038) 

[0.020]* 

 

-6.682307 

(14.05546) 

[0.634] 

 

-1.201202 

(4.379398 ) 

[0.784] 

 

2.730237 

(0.9348813) 

[0.003]* 

Nota: Desvio Padrão entre (parênteses) e p|z| entre [colchetes]. 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da estimação. Em que * - representa significativo a um nível de significância de 5%. 
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I. Teste de cointegração de Johansen 

TABELA I  - Resultado do teste de cointegração de Johansen 

 Método da Estatística Traço Método do critério de informação 

Defasagem por setor Rank  
Estatística 

Traço 

Valor 
crítico a 

5% 
Rank Schwarz 

Hannah-
Quinn 

Extrativa Mineral 4 1.9004* 3.76 4 -3.283036* - 3.986634* 

Minerais não metálicos 4 1.9506* 3.76 4 -4.158487* - 4.862085* 

Indústria metalúrgica 4 1.8613* 3.76 4 -4.0002* -4.7036* 

Indústria Mecânica 4 1.8245* 3.76 4 -2.722628* -1.719349*  

Indústria do Material Elétrico e de 
telecomunicações 4 1.9264* 3.76 4 -3.131443* -3.835041* 

Indústria do material de transportes 
4 1.9649* 3.76 4 

 

-3.0774* -3.78102* 

Indústria da madeira e do mobiliário 4 1.9986* 3.76 4 -3.595415*  -4.629926* 

Indústria têxtil e do vestuário 4  1.9499* 3.76 4 -4.356126*  -5.059724* 

Indústria de calçados 4  1.9398* 3.76 4 -3.23857*    -3.942173* 

Indústria de serviços industriais de utilidade 
pública 4 1.9736*   3.76 4 -0.987022*   -2.021533*  

Indústria da construção civil 4   1.9165* 3.76 4  -3.91299*  -4.616589* 

Agregado da Indústria de Transformação - - - 4 
 -4.138982*   -4.842579*  

UEH 1 (Agregado da IT, mineral e c. civil) 4 2.0084*    3.76 4 -4.180383*  -4.883981* 

UEH 2 (Agregado da IT, mineral e c. civil) 4 1.9469 3.76 4 -2.968458*  -3.672056* 

UEH 3 (Agregado da IT, mineral e c. civil) 4 1.9362* 3.76 4 -3.482909*  -4.186507* 

UEH 1 (Agregado da IT) 4 2.1857* 3.76 4 -4.301404*  -5.005001* 

UEH 2 (Agregado da IT) 4 1.9467* 3.76 4 -2.908775*  -3.612372* 

UEH 3 (Agregado da IT) 4 1.9536* 3.76 4 -3.244861*  -3.948459* 

Fonte: Elaboração própria a partir das estimações. 

 

J. Mecanismo de correção de erro (VEC)  
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TABELA J - Resultado das estimativas do VEC 

Defasagem por setor Taxa de Câmbio 
Índice de 
 Preços 

Política Fiscal Constante 

Extrativa Mineral 

 

-2.584995 

(17.55608) 

[0.883] 

 

 

0.8633442 

(0.9055724) 

[0.340] 

 

 

503.8785 

(81.47289) 

[0.000]* 

 

 

0.0000702 

(0.6664316) 

[1.000] 

 

Construção Civil 

 

0.0136862    

(13.66255)     

[0.999]    

 

 

-0.0482112    

(0.6988912)     

 [0.945] 

 

359.7719    

(56.19915)      

[0.000]*      

 

0.0000154    

(0.5146127)      

 [1.000] 

 

Agregado da Indústria de Transformação 

 

24.05299    

(25.05589)      

   [0.337]     

 

 

0.1075194    

(1.274747)      

[0.933] 

 

 

127.7933    

(86.45423)      

[0.139]     

 

0.0000477    

[0.9573595]      

(1.000) 

 

 
Unidade espacial homogênea 1 (IT, construção 

civil e extração mineral) 
 

 

32.73915   

 (45.76212)     

[0.474]   

  

 

 

0.6382236  

   (2.34484)    

 [0.785]    

 

 

145.3391   

 (156.2273)      

[0.352]    

 

 

0.0000249    

(1.796227)   

[1.000] 

 

 
Unidade espacial homogênea 2 (IT, construção 

civil e extração mineral) 
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 -0.5855982    

 (22.1393)     

[0.979]     

  

 

1.147091    

(1.083707)      

[0.290]     

 

-89.98766 

   (106.6962)   

   [0.399]     

 

-0.0007997   

 (0.8090773)    

 [0.999]     

 
Unidade espacial homogênea 3 (IT, construção 

civil e extração mineral) 
 

 

22.18284    

(17.35399)     

   [0.201]     

 

1.441682    

(0.8577539)      

[0.093]     

 

 

-150.2241    

(79.45122)     

[0.059]     

 

-0.0000889   

 (0.6359789)     

[1.000]    

 

 

Agregado da Indústria de transformação (UH1) 

 

 

37.73515   

 (32.92379)   

[0.252]      

 

0.3289124    

 (1.68326)    

  [0.845] 

 

205.5567   

 (112.6332)      

[0.068]     

 

0.0000289   

  (1.27265)      

[1.000]      

 

Agregado da Indústria de transformação (UH2) 

 

    

 -9.253    

 (23.0889)     

[0.689]     

 

2.448732  

  (1.126506)     

[0.030]      

 

106.9156    

(110.0574)      

[0.331]     

 

-.0023598    

(0.8662224)     

 [0.998]  

 

Agregado da Indústria de transformação (UH3) 

 

 

-5.530945   

 (20.31616)     

[0.785]   

 

 

 

1.523874   

(0 .9901133)      

[0.124]     

 

 

87.72017   

 (100.0075)  

  [0.380]   

 

 

-0.0039837    

(0.7501996)  

 [0.996]     
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Subsetores da Indústria de transformação 

Minerais não metálicos 

 

-7.88111 

(12.00201) 

[0.511] 

 

0.13095 

(0.6327195) 

[0.836] 

 

360.1669 

(52.77778) 

[0.000]* 

 

 

0.0001015 

(0.457162) 

[1.000] 

 

Indústria metalúrgica 

 

1.537157 

(13.33215) 

[0.908] 

 

 

-0.1910113 

(0.7006437) 

[0.785] 

 

 

391.7321 

(61.68681) 

[0.000]* 

 

 

0 .0000638 

(0.506215) 

[1.000] 

 

Indústria Mecânica 

 

11.35994    

(18.32269)      

  [0.535]  

 

-0.0907626   

 (0.9478048)     

   [0.924]  

 

 

489.9649   

 (80.19916)      

   [0.000] 

 

 

0.0000591  

  (0.6886687)      

[1.000]    

 

Indústria do Material Elétrico e de telecomunicações 

 

-19.22973 

(18.11651) 

[0.288] 

 

 

2.650554 

(0.9278669) 

[0.004] 

 

 

553.4335 

(79.20017) 

[0.000]* 

 

 

0.0000429 

(0.6853351) 

[1.000] 

 

Indústria do material de transportes 

 

7.219695 

(19.39426) 

[0.710] 

 

1.185236 

(0.9817859) 

[0.227] 

 

531.4811 

(88.83893) 

[0.000]* 

 

0.000084 

(0.7150519) 

[1.000] 
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Indústria da madeira e do mobiliário 

 

69.22393 

(14.59726) 

[0.000]* 

 

 

-0.3709177 

(0.5957953) 

[0.534] 

 

 

-339.6811 

(61.64151) 

[0.000]* 

 

 

-0.0001569 

(0.4147297) 

[1.000] 

 

Indústria têxtil e do vestuário 

 

10.19463 

(12.05007) 

[0.398] 

 

 

0.4795281 

(0.631059) 

[0.447] 

 

 

333.4904 

(52.85128) 

[0.000]* 

 

 

0.0000926 

(0.4508948) 

[1.000] 

 

Indústria de calçados 

 

1.343106  

(19.50783)      

  [0.945]   

 

 

0.9828859    

0.9768249    

  [0.314]   

 

 

 

209.6677    

(94.82034)      

[0.027]*      

 

 

0.0000584   

(0.7199625)   

[1.000]  

 

Nota: Desvio Padrão entre (parênteses) e p|z| entre [colchetes]. 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da estimação. Em que * - representa significativo a um nível de 
significância de 5%. 
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K. Decomposição Impulso Resposta e Decomposição da variância dos erros de previsão 

FIGURA K1 - Função Impulso Resposta: Indústria de transformação e respectivos subsetores, setor da construção civil e 
setor extrativo mineral  
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FIGURA K2 -  Função Impulso Resposta: Unidades Espaciais homogêneas (Indústria de transformação somada a 
construção civil e extrativa mineral) 
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FIGURA K3 - Função Impulso Resposta: Unidades Espaciais homogêneas (Agregado da Indústria de transformação) 
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FIGURA K4 - Decomposição dos erros de previsão: Indústria de transformação e respectivos subsetores, setor da 
construção civil e setor extrativo mineral  

-.02

0

.02

.04

-.02

0

.02

.04

0 5 10 15

0 5 10 15

order, dlogcambio, ITagregado order, fiscal, ITagregado

order, indicedeprecos, ITagregado

95% CI fraction of mse due to impulse

step

Graphs by irfname, impulse variable, and response variable

 

0

.05

.1

.15

0

.05

.1

.15

0 5 10 15

0 5 10 15

order, dlogcambio, extrativamineral order, fiscal, extrativamineral

order, indicedeprecos, extrativamineral

95% CI fraction of mse due to impulse

step

Graphs by irfname, impulse variable, and response variable

-.05

0

.05

.1

-.05

0

.05

.1

0 5 10 15

0 5 10 15

order, dlogcambio, minaomet order, fiscal, minaomet

order, indicedeprecos, minaomet

95% CI fraction of mse due to impulse

step

Graphs by irfname, impulse variable, and response variable

 

-.05

0

.05

.1

-.05

0

.05

.1

0 5 10 15

0 5 10 15

order, dlogcambio, indstriametalrgica order, fiscal, indstriametalrgica

order, indicedeprecos, indstriametalrgica

95% CI fraction of mse due to impulse

step

Graphs by irfname, impulse variable, and response variable

 

0

.05

.1

.15

0

.05

.1

.15

0 5 10 15

0 5 10 15

order, dlogcambio, indstriamecnica order, fiscal, indstriamecnica

order, indicedeprecos, indstriamecnica

95% CI fraction of mse due to impulse

step

Graphs by irfname, impulse variable, and response variable

 

-.05

0

.05

.1

.15

-.05

0

.05

.1

.15

0 5 10 15

0 5 10 15

order, dlogcambio, mateletric order, fiscal, mateletric

order, indicedeprecos, mateletric

95% CI fraction of mse due to impulse

step

Graphs by irfname, impulse variable, and response variable

 



 285 

0

.1

.2

0

.1

.2

0 5 10 15

0 5 10 15

order, dlogcambio, indstriadamadeiraedomobilirio order, fiscal, indstriadamadeiraedomobilirio

order, indicedeprecos, indstriadamadeiraedomobilirio

95% CI fraction of mse due to impulse

step

Graphs by irfname, impulse variable, and response variable

-.05

0

.05

.1

-.05

0

.05

.1

0 5 10 15

0 5 10 15

order, dlogcambio, indstriadomaterialdetransporte order, fiscal, indstriadomaterialdetransporte

order, indicedeprecos, indstriadomaterialdetransporte

95% CI fraction of mse due to impulse

step

Graphs by irfname, impulse variable, and response variable

 

-.02

0

.02

.04

.06

-.02

0

.02

.04

.06

0 5 10 15

0 5 10 15

order, dlogcambio, textart order, fiscal, textart

order, indicedeprecos, textart

95% CI fraction of mse due to impulse

step

Graphs by irfname, impulse variable, and response variable

 

-.05

0

.05

.1

-.05

0

.05

.1

0 5 10 15

0 5 10 15

order, dlogcambio, indstriadecalados order, fiscal, indstriadecalados

order, indicedeprecos, indstriadecalados

95% CI fraction of mse due to impulse

step

Graphs by irfname, impulse variable, and response variable

 

-.02

0

.02

.04

.06

-.02

0

.02

.04

.06

0 5 10 15

0 5 10 15

order, dlogcambio, construaocivil order, fiscal, construaocivil

order, indicedeprecos, construaocivil

95% CI fraction of mse due to impulse

step

Graphs by irfname, impulse variable, and response variable



 286 

 

FIGURA K5 - Decomposição dos erros de previsão: Unidades Espaciais homogêneas (Indústria de transformação somada 
a construção civil e extrativa mineral) 
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FIGURA K6 - Decomposição dos erros de previsão: Unidades Espaciais homogêneas (Agregado da Indústria de 
transformação) 
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L. Séries dessazonalizadas 

FIGURA L1 – Dessazonalização dos setores extrativo mineral, Indústria de Transformação e construção civil 
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FIGURA L2 – Dessazonalização do Índice de commodities, Transferência de recursos, PIB,  Taxa Selic 
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FIGURA L3 – Dessazonalização  dos setores de Minerais não metálicos, metalúrgica, mecânica,  
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FIGURA L4 – Dessazonalização  dos setores de material de transporte, madeira e mobiliário,   têxtil, calçados 
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FIGURA L5 – Dessazonalização  das Unidades espaciais homogêneas – somatório da indústria de transformação, 
construção civil e extrativa mineral 
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FIGURA L6 – Dessazonalização  das Unidades espaciais homogêneas – agregado da indústria de transformação 
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