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RESUMO 

Os estudos sobre aglomerações industriais e espaços organizados vêm crescendo ao longo dos 

anos. Para isso, estudos de Marshall ao observar distritos industriais na Inglaterra tiveram 

grande importância, os quais foi possível identificar inclusive externalidades geradas com a 

proximidade geográfica de empresas. É notória a existência de aglomerações de empresas na 

Região Metropolitana de Goiânia. Ao longo dos anos, foram identificadas economias externas 

em tais aglomerados por diversos teóricos, de modo que estas explicam parte do sucesso de 

vários distritos industriais e clusters, dentre outros tipos de concentrações empresariais. A 

partir disso, o objetivo do presente trabalho está em verificar a existência dessas 

externalidades geradas com os agrupamentos na região em questão. Para tanto, foram 

utilizados dados provenientes da base RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) para 

posterior análise exploratória e aplicação de modelo econométrico relacionando as variáveis a 

fim de colher resultados nos quais atingem o objetivo da presente monografia. Dessa forma, 

foi utilizado o método Mínimos Quadrados Ponderados (MQP). Como resultados, constatou-

se uma alta influência do Valor Adicionado Bruto no número de empregos da indústria de 

transformação na Região Metropolitana de Goiânia (variável dependente). Além disso, o MC 

– variável independente - mostrou um valor distante de 0 e com p-valor próximo a 0, 

indicando que aquelas variáveis estatisticamente significantes possuem uma influência 

considerável na variável independente. Tal conjuntura mostra a existência de um fenômeno de 

clusterização. Portanto, pelo menos uma das hipóteses estabelecidas foi validada. O resultado 

mostra que é importante haver novos estudos na área para desenvolver o campo de pesquisa e 

dar subsídios para tomadores de decisão formularem políticas públicas.  

Palavras-chave: Aglomerações produtivas. Concentração geográfica. Economias externas. 

Desenvolvimento regional.  
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ABSTRACT 

Studies on industrial agglomerations and organized spaces have been growing over the years. 

For this, studies observe districts which are important, it was possible to identify even those 

of companies outside England with the geographical proximity. The existence of 

agglomerations of companies in the Metropolitan Region of Goiânia is notorious. Over the 

years, among them, external economies were identified in different groups, so that these 

explain part of the success of various industrial districts and clusters, other types of 

companies. From this, the objective is to present the work in verifying the existence of 

external things in the region in question with the groupings. To this end, data related to the 

RAIS (Annual List of Social Information) base were used for further exploratory analysis and 

application of an econometric model, as variables in order to collect which meet the objective 

of this monograph. Thus, the Weighted Least Squares (MQP) method was used. As a result, a 

high influence of the Gross Value Added on the number of jobs in the manufacturing industry 

in the Metropolitan Region of Goiânia was recognized. Furthermore, the MC – independent 

variable – showed a value far from 0 and with a p-value close to 0, indicating that those 

statistically significant have a practically independent variable influence. Such a conjuncture 

shows the existence of a clustering phenomenon. Therefore, at least one of the hypotheses 

was validated. The result shows that it is important to have new studies in the area to develop 

the research field and help decision makers formulate public policies. 

Keywords: Industrial agglomerations, Geographic concentration, External economies, 

Regional Development. 
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1 INTRODUÇÃO 

Segundo Biaso (2006), a palavra logística tem suas raízes léxicas gregas (Logitikos) e 

romana (Logisticus), cujos significados são cálculo ou raciocínio matemático. Outros 

historiadores, conforme Santos, Santos e Berto (2009), defendem que a palavra vem do grego 

logos, significando razão, pensar, analisar. 

A logística se desenvolve no ambiente militar. O primeiro exército a se valer desses 

conhecimentos, segundo Biaso (2006), foi o de Xerxes da Pérsia, filho de Dario, quando foi 

ao encontro dos gregos em 481 a.C utilizando mais de 3000 navios de transporte para dar 

suporte a um exército de mais de 300 mil homens. 

Seguindo este raciocínio, para Santos, Santos e Berto (2009), a logística permaneceu 

utilizada com conotação militar até meados de 1945, quando, em decorrência da grande 

utilização desse conhecimento na Segunda Guerra mundial, foi desenvolvido vários conceitos 

de logística aplicados atualmente por muitas empresas. Assim, segundo Biaso (2006), a 

palavra logística passou a ser utilizada, nos anos 50, por empresas visando atender as 

necessidades de seus clientes através da redução do prazo de entrega e dos custos finais dos 

produtos. 

O advento desse processo, segundo Castro (2003), culmina nos dias atuais, em que os 

custos logísticos apresentam uma forte contribuição para os preços finais de produtos nas 

indústrias. Além dos custos, é importante, em uma empresa, que seus processos sejam 

eficientes. Para tanto, Santos e Alencar (2013) ressaltam a importância do desenvolvimento 

de um modelo para o desempenho logístico, levando em conta os modelos existentes.  

Tal contexto se deve a necessidade detectada pelos gestores em medir a satisfação dos 

clientes, conforme aborda Santos e Alencar (2013). A partir disso, Bowersox e Closs (2001) 

ressaltam a importância da logística na satisfação dos clientes, de modo a otimizar os 

processos logísticos e oferecer o custo ótimo para esse. 

Levando em conta que uma empresa deve satisfazer fornecedores, clientes, 

consumidores, o papel da logística está em disponibilizar o serviço solicitado no tempo e no 

local correto, em condições adequadas, oferecendo o maior ganho a empresa (BIASO, 2006), 

de modo a oferecer um mínimo nível de qualidade aos atores do sistema.  

Atrelado à logística, a partir da década de 1990, com o advento da globalização, surgiu 

um foco para o que se chama de cadeia de suprimentos, de acordo com Novaes (2015). 

Assim, Slack et al. (2009) define esta como uma rede de empresas interconectadas e 

interdependentes, que se relacionam em relações montante jusante, com o intuito de produzir 
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valor na forma de produtos e serviços. Nesse sentido, a logística torna-se abrangente e deve 

servir a toda a cadeia produtiva, desde os fornecedores até o cliente final. 

Partindo do exposto, nas operações logísticas, há os objetivos do serviço ao cliente, que 

de certo modo, influi diretamente na sua satisfação e exige o planejamento e a gestão da 

cadeia de suprimentos. Tais objetivos se dividem em três: estratégias de localização, 

estratégias de estoque e estratégias de transporte (BALLOU, 2006). 

Percebe-se, assim, que aglomerações produtivas podem auxiliar nos objetivos da 

logística, já que influenciam nas estratégias de localização e podem diminuir custos de 

transporte ao aproximar geograficamente elos de uma cadeia de suprimentos. Além disso, tais 

aglomerados apresentam vantagens competitivas a uma determinada empresa no qual estes 

não teriam se estivessem isoladas geograficamente, impactando positivamente a logística de 

uma firma.  

Segundo Cassiolato e Lastres (2003), essas aglomerações produtivas, constituídas, 

principalmente por empresas de pequeno e médio porte, vêm apresentando êxito quanto à 

longevidade, competitividade e geração de empregos. Assim, é perceptível o fato de que 

clusters, APL’s e distritos industriais são boas estratégias para a sustentabilidade corporativa, 

o que leva estudiosos a estudarem maneiras para a implantação deste tipo de negócio.  

Porter (1999) afirma que uma aglomeração de empresas favorece o aumento da 

produtividade de empresas ou setores componentes, uma maior capacidade de inovação e a 

formação de novas empresas. Assim, Tinoco (2003) aborda que uma concentração geográfica 

de firmas gera economias de localização, as quais são os ganhos de produtividade externos à 

firma que derivam de relações interfirmas, sendo que as empresas parceiras podem ser 

fornecedoras, concorrentes, dentre outros tipos de parcerias. 

Ainda no que diz respeito às externalidades geradas em aglomerados produtivos, 

Hoover (1936) classifica em dois tipos: localização e urbanização. A primeira se refere a 

situação em que a proximidade entre firmas gera bens similares, enquanto a segunda está 

relacionada ao nível total de atividades existentes em determinada região. Isto é, a 

externalidade de localização investiga o grau de especialização das atividades, já a de 

urbanização se refere a diversificação.  

Tendo em vista o mencionado, ao longo do presente trabalho, será aprofundado as 

questões sobre concentração geográfica de empresas, externalidades de aglomeração, 

desenvolvimento regional e aplicar, por meio de metodologias apropriadas, identificar tais 

conceitos em uma determinada área de estudo.   
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1.1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

O custo de infraestrutura de uma empresa varia conforme o padrão do elemento 

analisado no local, as condições climáticas, os aspectos culturais e também na localização, 

uma vez que essa última determina os custos logísticos internos e externos da empresa 

(CARNEIRO et. al., 2017). Dessa forma, a localização facilita o desenvolvimento de 

aglomerações que favorecem o transporte e o armazenamento, princípios básicos de logística. 

Isso ocorre, pois considera-se a forma como é executado a atividade na região, tal como a 

proximidade às matérias-primas e mercados consumidores. A partir disso, obtém-se uma 

vantagem competitiva com processos em menores custos.  

Seguindo este raciocínio, Lundvall (2016) explica o advento das aglomerações de 

empresas, nas quais o objetivo é a otimização de preços e promoção de ajuda mútua tem se 

tornado comum, uma vez que ao haver interação entre firmas, há o alcance da 

competitividade.  

É comum, ainda, em aglomerados produtivos o advento de economias externas de 

escala. Estas foram primeiramente observadas por Alfred Marshall ao estudar alguns distritos 

industriais. Assim, Krugman et al. (2015) aborda que esse autor revela três fatores principais 

para que empresas geograficamente localizadas apresentem uma maior eficiência do que 

atuando isoladamente, são esses: apoio a fornecedores especializados; agrupamento do 

mercado de mão de obras; transbordamento de conhecimento. 

Em outra perspectiva, há autores os quais defendem que o progresso está diretamente 

relacionado ao quão próximas geograficamente empresas de diferentes setores da economia, o 

que geraria um transbordamento de conhecimento os respectivos segmentos econômicos. Tal 

tipo de externalidade é defendida por Jacobs (1968). Isso difere daquela fundamentada nos 

estudos de Marshall. 

Percebe-se, a partir dos elementos citados na presente seção do texto, a diferença de 

abordagens naquilo que se entende por externalidades. O presente trabalho parte dessa 

oposição de pensamentos nas externalidades advindas da aglomeração de firmas. Além disso, 

sabe-se que o fenômeno do surgimento de aglomerações industriais tem ocorrido na cidade de 

Aparecida de Goiânia ao mesmo tempo que está em pauta nas discussões entre tomadores de 

decisão. A partir do exposto e sabendo da existência cada vez mais frequente de polos de 

empresas geograficamente concentrados na região citada, pretende-se, através do presente 

trabalho, investigar a seguinte problematização de pesquisa: 

“Existem fenômenos de economias externas na Região Metropolitana de Goiânia com o 

advento de aglomerações produtivas industriais nos municípios da região?” 
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1.2 JUSTIFICATIVA 

Marshall (1920), analisando distritos industriais na Inglaterra no final do século XIX, 

observou vantagens competitivas para produtores a partir da concentração regional de firmas, 

as quais não seriam verificadas atuando isoladamente. Assim, tais produtores teriam um 

desempenho competitivo superior. Disponibilidade de matéria-prima, fontes de energia ou 

facilidades nos transportes e a existência prévia de demanda na região podem ser alguns 

fatores os quais levam as empresas a se aglomerarem.  

Seguindo este raciocínio, para Marshall (1920), uma concentração de empresas tem a 

capacidade de atrair novas firmas e, com o tempo, há a presença de produtos especializados. 

Assim, o processo de divisão do trabalho se intensifica por parte dos produtores. Nesse 

processo, as economias externas são geradas e intensificadas. Com isso, há o incremento da 

capacidade produtiva dos produtores locais.  

Além disso, uma das economias externas apontadas por Marshall é o transbordamento 

de conhecimento (KRUGMAN et al., 2015). Esta, conforme Porter (1998), é o que diferencia 

uma empresa em uma competição e provém, assim, uma vantagem competitiva no mercado. 

Essa externalidade, aliada as demais (agrupamento do mercado de trabalho e especialização 

dos produtores) cria um ambiente propício para a inovação. Esta, de acordo com Schumpeter 

(1961), é um fator chave para o crescimento econômico.  

Belussi e Caldari (2009) corrobora com essa visão, ressaltando algumas vantagens que 

firmas concentradas em uma determinada área apresentam com o tempo: habilidades 

hereditárias; crescimento dos negócios subsidiários; uso de maquinaria altamente 

especializados; mercado local para habilidades especiais; liderança industrial; introdução de 

novidades no processo de produção.  

Em contrapartida, um tipo de externalidade é a externalidade de urbanização, no qual se 

relaciona a quantidade de atividades existentes em uma região, isto é, a diversificação de 

atividades (HOOVER, 1936). Para Jacobs (1969), este tipo de externalidade é o que deve 

predominar, uma vez que o crescimento das cidades está relacionado a diversificação das 

atividades. Isso ocorre porque a oferta diversificada de bens e serviços gera novos tipos de 

trabalho, permitindo, assim, a adição de novos produtos. Dessa forma, há a expansão do leque 

de atividades, elevando, por conseguinte, a competitividade das firmas. 

Tais fundamentações a respeito de aglomerações de indústrias são importantes, uma vez 

que há o surgimento de diversas estruturas de aglomerados pelo mundo e em Goiás não é 

diferente. Há inúmeras estruturas como essas ao longo do estado, como em Anápolis e, mais 

recentemente, em Aparecida de Goiânia.  
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Em 2015, a cidade de Aparecida de Goiânia já contava com 6 distritos industriais na 

cidade (surgidos a partir da década de 1990), com a previsão para o advento de mais 4 

aglomerados de empresas (FIEG, 2015). Atualmente existem 7 aglomerados produtivos em 

funcionamento na cidade
1
, com alguns planejados para sua implementação. O primeiro 

aglomerado do Município foi o Distrito Industrial Municipal Agroindustrial de Aparecida de 

Goiânia (DIMAG), no qual foi autorizado sua implementação, por lei, em 1993. O último 

deles é o All Park Empresarial, sendo este um aglomerado privado, inaugurado em 2015. 

Percebe-se, portanto, que desde a década de 1990, a atividade industrial cresce cada vez, 

com perspectiva ainda maior pelas aglomerações produtivas planejadas pela cidade. Um dado 

o qual confirma isso é o número de estabelecimentos industriais cresceu cerca de 79% entre 

2008 e 2013, enquanto o crescimento de empregados no período é de aproximadamente 43%. 

Esses dados são da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) (FIEG, 2015). 

Analisando o contexto e sabendo da importância que cidades da Região Metropolitana 

de Goiânia possuem com relação ao Estado de Goiás e a crescente importância na qual o 

município de Aparecida de Goiânia vem adquirindo na região, torna-se importante discutir 

efeitos de aglomerados produtivos ao longo dos anos. 

1.3 HIPÓTESE 

A partir das fundamentações apresentadas, tem-se as seguintes hipóteses as quais serão 

investigadas de modo a confirmar ou refutar as mesmas. Assim, as hipóteses são que, com o 

advento das aglomerações de empresas no município de Aparecida de Goiânia, houve o 

surgimento e/ou fortalecimento, na Região Metropolitana de Goiânia (RMG), das seguintes 

características: 

 

 Especialização das atividades produtivas; 

 Diversificação das atividades produtivas; 

 Transbordamento de conhecimento; 

 Agrupamento do mercado de trabalho. 

                                                 
1
 Segundo o guia curta mais, tem-se as seguintes aglomerações: 

 Cidade Empresarial (complexo de comércio e serviços); 
 Polo Industrial Vice-Presidente José Alencar; 

 Polo Empresarial Goiás; 

 Distrito Municipal Agroindustrial de Aparecida de Goiânia (DIMAG); 

 Distrito Industrial de Aparecida de Goiânia; 

 Polo de Reciclagem; 

 All Park Empresarial (privado). 
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo geral 

O objetivo principal do presente trabalho é a identificação de quais economias externas 

foram geradas na Região Metropolitana de Goiânia (RMG) com o crescimento das 

aglomerações produtivas do município de Aparecida de Goiânia e demais componentes desta 

região. 

1.4.2 Objetivos específicos 

Os objetivos específicos, isto é, aqueles objetivos menores que, juntos, atingirão o 

objetivo principal do trabalho. Sendo assim, tais objetivos passam por verificar, 

primeiramente, se houve algum fenômeno de externalidades de aglomeração com base nas 

atividades produtivas da região. Em segundo plano, verificar se houve transbordamento de 

conhecimento e de que forma ocorreu. Além disso, a verificação do mercado de mão de obra, 

se houve um agrupamento ou não. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Identificação de Economias Externas Geradas com o Advento de Aglomerações Produtivas: Um Estudo na Região Metropolitana de 

Goiânia 
 

Trabalho de Conclusão de Curso Curso de Engenharia de Transportes Universidade Federal de Goiás 20 
 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Para o referencial teórico do presente estudo, optou-se por visualizar um mapa da 

literatura como estratégia para verificar aspectos importantes a serem investigados na 

literatura. De acordo com os objetivos traçados, hipóteses, a justificativa do estudo, um 

brainstorming foi realizado. A partir disso, tem-se os tópicos utilizados para a presente 

pesquisa, os quais serão explorados a seguir. 

2.1 AGLOMERAÇÕES PRODUTIVAS 

Conforme Pussiareli (2007), a globalização ocasionou mudanças na economia, as quais 

gerou fortes alterações no ambiente empresarial. Desse modo, inúmeras empresas tiveram que 

mudar processos produtivos, se afastando por exemplo do modelo fordista. A partir disso, 

observa-se alguns avanços tecnológicos dentro da indústria. Sendo assim, Chiquito e Costa 

(2013) consideram que tal contexto proporcionou uma busca por incentivos governamentais 

por parte das empresas, de modo a obter melhorias em seus processos.  

Com o advento das vantagens citadas, surgem as aglomerações empresariais. Quando, 

além disso, há a interação entre as firmas afim de solucionar seus respectivos problemas, tem-

se as aglomerações produtivas (ZOBHBI; TERENCE; ESCRIVÃO FILHO, 2004).  

Também chamadas de espaços organizados, estas concentrações industriais estão 

intimamente ligadas aos ganhos gerados por meio da proximidade geográfica entre os agentes 

econômicos (GURGEL, 2020). Concomitantemente ao citado, conforme Britto e Albuquerque 

(2002), existem indícios de que o advento das aglomerações está relacionado mais às 

microrregiões de um estado do que propriamente aos municípios. 

Seguindo este raciocínio, espaços organizados apresentam as seguintes vantagens com o 

passar dos anos (BELUSSI; CALDARI, 2009): 

 

 Habilidade hereditária: capacidades especiais adquiridas ao se aglomerarem são 

transmitidas para futuras gerações. Com isso, estas se tornam competências da 

região; 

 Crescimento de negócios subsidiários: firmas responsáveis por fornecer 

materiais e insumos tendem a surgir cada vez mais, abastecendo, desse modo, 

empresas da região; 

 Uso de maquinário altamente especializado: essa vantagem está relacionada com 

a citada anteriormente, além da divisão de mão-de-obra que ocorre com o 
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tempo, principalmente se o aglomerado produz em grande volume um 

determinado produto; 

 Mercado local com habilidades especiais: com a especialização das atividades, a 

mão-de-obra passa a ter cada vez mais habilidades voltadas para as áreas com as 

quais o aglomerado trabalha. Assim, torna-se mais fácil recrutar trabalhadores 

para as respectivas firmas; 

 Liderança industrial: há a criação de um ambiente competitivo e, com isso, o 

advento de uma maior vitalidade (maior do que se atuassem isoladamente) 

dentro dos agentes econômicos; 

 Novidades no processo produtivo: a interação entre as empresas dentro do 

aglomerado favorece a inserção de novas ideias a respeito dos processos 

produtivos, as quais são prontamente colocadas em prática. 

 

Nesse contexto, sabe-se que é necessária uma mínima interação entre as empresas 

dentro de um espaço organizado. A forma que se constrói essa relação entre tais agentes é 

influenciada pelo capital social. De acordo com Coleman (1988), o capital social está presente 

em relações nas quais existem condições favoráveis para cooperação e coordenação entre seus 

elos. Para Bourdieu (1985), esse conceito está relacionado aos recursos disponíveis em uma 

rede de relacionamentos entre duas ou mais organizações. Sendo assim, Woolcock (1998) 

considera este fator crucial para ações coletivas em benefício mútuo entre firmas.  

Em outra perspectiva, é necessário a existência de uma confiança mínima entre as 

empresas, de modo que é importante estas estarem sujeitas a algumas normas, podendo 

inclusive receber sanção em caso de descumprimento (BOWLES; GINTIS, 2002).  

Seguindo a contextualização abordada, o respaldo legal proporciona uma maior 

confiança entre as firmas e isso é um fator fundamental para o advento de capital social. Pode-

se afirmar, por conseguinte, que capital social se refere a normas, institucionalizadas ou não, 

as quais abrem caminhos para o desenvolvimento de trabalhos entre um ou mais entes 

(ZUCKER, 1986; SOBEL, 2002; LEANA; VAN BUREN, 1999; BOURDIEU, 1985; 

FISCHER, 2004; WOOLCOCK, 1998). 

Levando em conta todas as questões apresentadas nas quais influenciam ou são 

influenciadas por um espaço organizado, tem-se diversos tipos de aglomerações produtivas, 

sendo possível citar os distritos industriais, os clusters, os arranjos e sistemas produtivos e 

inovativos locais (CHIQUITO; COSTA, 2013). Além disso, vale mencionar outros tipos de 
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espaços, conforme Gurgel (2020): polo industrial; parque tecnológico; zona franca; 

condomínio industrial; condomínios logísticos e zonas especiais de negócios.  

Um distrito industrial é constituído de pequenas e médias empresas, com localização 

geográfica tendo logradouro bem definido e contração em uma ou poucas atividades 

econômicas, impulsionado por entidades públicas (GURGEL, 2020). Em média, as 

características de um distrito industrial seguem as citadas até aqui para descrever uma 

aglomeração produtiva industrial. Um cluster, no entanto, tem algumas particularidades. 

Segundo Porter (1990), este se consiste em uma concentração geográfica de empresas e 

instituições interligadas a ramos da indústria, que se complementam em relações conjuntas de 

intercâmbio e atividades ao longo de uma ou várias cadeias de criação de valor. Além disso, 

de acordo com Porter (1998), um cluster promove, simultaneamente, competição e 

cooperação, pois ocorrem em diferentes esferas e por diferentes atores. Percebe-se, assim, não 

apenas empresas atuando em cluster, mas instituições com objetivos distintos ao de uma firma 

podem impulsionar os resultados obtidos. 

Segundo Porter (2008), os clusters afetam a Competição de três maneiras: aumentando a 

produtividade das firmas ou setores; aumentando a capacidade de inovação e de crescimento 

de produtividade; e estimulando a formação de novos negócios que auxiliem a inovação e 

expandam o cluster. Cada um desses efeitos competitivos depende, todavia, de relações 

pessoais e de redes entre indivíduos, firmas e instituições do cluster. Seguindo este raciocínio, 

STAMP (2013) afirma que a formação de um cluster se dá em três esferas:  

 

 Universidade: Através da geração de conhecimento; 

 Industrias; 

 Setor público. 

 

Para Lyon e Atherton (2000), o primeiro passo para a viabilização de um cluster é 

conhecer as principais atividades realizadas pelos aglomerados, ou seja, os resultados 

esperados. Nesse estudo, baseado em uma pesquisa feita com 100 negócios, tem-se os 

seguintes resultados: 

 

 Desenvolvimento de novos produtos: O compartilhamento de informações e ideias 

favorece a inovação, estimulando o surgimento de novos produtos. 

 Obtenção de recursos: Tal efeito é o acesso mais próximo a organizações 

financeiras; 
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 Fornecimento de produtos e serviços: Esse efeito promove uma melhor qualidade e 

redução de custos, compartilhamento de equipamentos, assistência e 

benchmarking; 

 Treinamento: Realização de curso e treinamentos em conjunto; 

 Lobbying: Influenciar o ambiente comercial e de regulação, através da pressão 

exercida pelas empresas; 

 Contatos. 

 

Atrelado a isso, Porter (2008) identifica ainda cinco mecanismos que geram o aumento 

de produtividade das firmas: 

 

a) A presença de uma firma em um cluster permite-a acessar insumos e mão de obra 

especializados mais rapidamente e a um custo menor; 

b) Clusters acumulam informação técnica, assim como sobre pessoais e de mercados, 

de modo que o acesso à informação especializada é facilitado e menos custoso 

para uma firma inserida em um cluster; 

c) Em alguns clusters negócios complementares a uma firma, assim como o 

marketing do cluster, são cruciais para determinar a performance e o sucesso 

destes (ex.: clusters turísticos); 

d) A inserção de instituições privadas e públicas no cluster permite às firmas de terem 

acesso a bens públicos e semipúblicos por um preço menor do que se tivessem, 

cada firma, adquiri-los de forma separada ou produzi-los internamente; 

e) A competição acirrada entre empresas em um cluster gera incentivos para 

inovação. Isso acontece porque em um cluster os fatores de custo entre empresas 

rivais são semelhantes. Ademais, uma firma usa suas rivais locais como medidas 

de desempenho e de custo, diminuindo os custos de monitoramento das suas 

atividades. 

 

Em outra perspectiva, Porter (1998) descreve que a descontinuidade tecnológica, uma 

vez que podem neutralizar, ao mesmo tempo, algumas vantagens competitivas. Assim, os 

ativos do cluster podem se tornar irrelevantes. Isso porque podem vir a perder participação no 

mercado uma vez que seus competidores externos continuem seus processos de inovação. Tal 

situação ocorreu quando empresas da Califórnia começaram a fazer tacos de golfe com 

materiais mais avançados em relação aos que o cluster da Nova Inglaterra produzia. Este 

aglomerado, por conseguinte, passou a ter dificuldade em competir.  
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Nota-se, ainda, a difusão de um tipo de cluster que, segundo Sheffi (2010), muitas das 

vantagens dos clusters podem ser encontradas neste tipo de concentração de firmas, no 

entanto esses agrupamentos têm várias características únicas que reforçam a formação do 

cluster e suas vantagens. Essas podem ser classificadas em vantagens operacionais 

relacionadas com o transporte e vantagens relacionadas com a partilha de recursos entre 

empresas. Ambos os tipos de vantagens aumentar significativamente o feedback recíproco, o 

que torna o cluster mais atraente à medida que cresce, levando a um crescimento ainda maior. 

Trata-se do cluster logístico. 

Além dos Distritos industriais e dos Clusters, há um caso particular de Aglomerado 

produtivo e vale o destaque. Trata-se dos Arranjos produtivos locais (APL’s). Em tal espaço, 

há muito presente a questão do capital social, de forma exacerbada inclusive (CUNHA; 

TERRA, 2008). Esse tipo de aglomeração está presente geralmente em regiões menos 

favorecidas com uma necessidade maior de levar em conta a realidade social da região de 

modo a gerar externalidades positivas socioeconômicas. 

Em outra perspectiva, Fraga (2018) levanta em discussão ao citar como exemplo o uso 

da água na industrialização em regiões do Nordeste semi-árido, cujos recursos hídricos são 

escassos em determinados períodos do ano. Isso acarreta que a extensa industrialização pode, 

de certo modo, “sugar” o recurso em questão da região e impedir que o mesmo seja 

direcionado para a população sem o mesmo acesso, limitando o desenvolvimento de regiões 

adjacentes. Da mesma forma, é necessário que haja uma preocupação com determinados tipos 

de matéria-prima em alguns contextos, pois, apesar das vantagens competitivas provenientes 

de aglomerações industriais, estas, se não bem planejadas, desenvolvem a região do 

aglomerado e priva o desenvolvimento da vizinhança. 

2.2 ECONOMIAS EXTERNAS 

As indústrias tendem a ser caracterizadas por economias de escala. Esta é aquela que 

organiza o processo produtivo de forma a se alcançar a máxima eficiência dos fatores de 

produção envolvidos no processo produtivo. Assim, isso ocorre quando o fato de dobrar as 

entradas mais do que o dobra a produção. Isso pode ocorrer de duas formas, em que cada uma 

delas é caracterizada, respectivamente, pelos termos: economias de escala internas e 

economias de escala externas. A primeira se dá quando o custo por unidade depende do 

tamanho de uma empresa individual, enquanto a segunda ocorre quando esse depende do 

tamanho do setor (Krugman et al., 2015).  
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Seguindo este raciocínio, os estudos sobre economias externas de escala surgiram com 

Alfred Marshall ao observar os distritos industriais. Assim, esse autor argumenta que existem 

três fatores principais para que empresas geograficamente localizadas apresentem uma maior 

eficiência do que atuando isoladamente (Krugman et al., 2015). Seriam as chamadas 

economias de localização, nas quais serão explicadas no subitem 2.2.1. Além destas, existem 

ainda as economias de urbanização, explicitadas no subitem 2.2.2. 

2.2.1 Economias de localização 

2.2.1.1 Apoio a fornecedores especializados 

Nas indústrias, há a necessidade de utilização de equipamentos ou serviços de apoio 

especializados. No entanto, uma única indústria por si só não gera um mercado suficiente para 

que atores se especializem em um determinado produto ou serviço. Já um agrupamento de 

empresas fornece um mercado grande o suficiente para a existência de fornecedores 

especializados (Krugman et al., 2015). 

Como exemplo, tem-se o Vale do Silício, em que a medida essa aglomeração de 

empresas cresceu, engenheiros deixaram companhias semicondutoras que trabalhavam para 

criar empresas especializadas na produção de mercadorias importantes, como fornos de 

difusão, dispositivos de testes para máquinas e produtos químicos especializados, dentre 

outros. Com o tempo, essa densa rede de fornecedores especializados fez com que fosse mais 

atrativo e vantajoso uma empresa de alta tecnologia se localizar nos arredores do Vale do 

Silício, já que empresas de outros locais não teria acesso fácil a esses fornecedores e, assim, 

fazer negócios a distância - aumentando o custo de transporte - ou produzir os próprios 

produtos especializados, gerando maior custo (Krugman et al., 2015). 

2.2.1.2 Agrupamento do mercado de mão de obra 

Uma segunda fonte de economias externas é a forma pela qual um conjunto de 

empresas pode criar um mercado agrupado para trabalhadores com habilidades altamente 

especializadas. Um mercado tão agrupado é vantagem tanto para produtores quanto para 

trabalhadores, já que os produtores correm menos risco de escassez de mão de obra e os 

trabalhadores correm menos risco de ficarem desempregados. Isso ocorre porque em 

momentos em que uma empresa precisar demitir funcionários, por exemplo, haverá outras 

empresas próximas demandando o mesmo tipo de serviço e que beneficiarão da situação 

(Krugman et al., 2015).  
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Destaca-se, ainda, a presença de organismos especializados no treinamento e na 

qualificação da mão de obra, voltadas ao setor no qual as empresas locais são especializadas. 

Dessa forma, as empresas locais possuem custos reduzidos nesse quesito, já que se apropriam 

de processos exógenos às firmas (Garcia, 2003).  

2.2.1.3 Transbordamento de conhecimento 

A proximidade geográfica favorece uma maior troca de informações entre as empresas, 

seja por favorecer uma maior investigação da empresa concorrente localizada nas imediações 

seja por troca de informações informais entre trabalhadores. O primeiro caso se dá por meio 

do estudo dos produtos de seus competidores e em alguns casos, desmontando-os e se 

utilizando da “engenharia reversa” no design e na fabricação. Já a segunda forma de geração 

de conhecimento é a nível pessoal, quando em aglomerados de empresas há a integração 

social de empregados e os mesmos possuem liberdade para abordar questões técnicas 

(Krugman et al., 2015). 

2.2.2 Economias de urbanização 

Ao contrário das externalidades já citadas, Jacobs (1969) aborda que a inovação e o 

crescimento da indústria vêm da proximidade de empresas de diferentes setores. De acordo 

com Glaeser  (1992), Jacobs também acredita na competição local entre as empresas, uma vez 

que isso acelera o processo de inovação. 

Seguindo esse raciocínio, Resende e Sousa (2016) revela que Jacobs creditava o 

crescimento e desenvolvimento de uma cidade atrelado apenas ao processo de diversificação e 

diferenciação da sua economia, do contrário a região ficará estagnada ou até mesmo poderá 

desaparecer. Isso porque regiões com maior portfólio de produtos estão menos vulneráveis a 

choques econômicos, conforme McCann e Folta (2008). 

Nesse processo, conforme Resende e Sousa (2016), quanto maior a variedade de 

divisões do trabalho, maior será a capacidade dessa economia em adicionar mais bens e 

serviços. Desse modo, o crescimento e o desenvolvimento das cidades estariam intimamente 

ligados a esse processo constante de inovações - por meio da adição de novos tipos de 

trabalhos – e a diversificação produtiva.  

2.3 DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

De acordo com Netto e Ikedda (2009), o processo de desenvolvimento econômico é 

uma combinação de Termodinâmica e Economia, uma vez que há a captura de energia no 
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meio ambiente para a posterior dissipação dessa no setor produtivo. Tais autores lembram que 

economistas recorrem ao termo denominado Produtividade Total dos Fatores (PTF) para 

explicar o desenvolvimento econômico. A PTF, desse modo, está sujeita a quatro grupos: as 

instituições; a relação entre Estado e setor privado; quantidade e qualidade da infraestrutura; 

velocidade de incorporação de inovações e novas tecnologias. 

A partir do citado, é possível formular o que vem a ser desenvolvimento regional. Para 

Haddad (1989), este varia conforme: a capacidade de atração de recursos de ordem financeira, 

tecnológica e institucional; o impacto das atividades macroeconômicas e setoriais sobre as 

atividades desenvolvidas na região; a capacidade de organização social, isto é, capacidade de 

retenção e reinvestimento do excedente gerado, além da diminuição das disparidades sociais.  

Dentre teorias e métodos que explicam o desenvolvimento econômico regional, destaca-

se principalmente a teoria dos Polos de Crescimento/Desenvolvimento Econômico de 

Perroux. De forma a complementar a mesma, é possível recorrer a teóricos clássicos como 

Van Thunen e Weber, passando por Hoover, Losch e Christaller . Vale destacar, ainda, o 

método diferencial-estrutural. 

Da Teoria dos Polos de desenvolvimentos econômicos, proposta por Perroux (1964), 

considera-se que o crescimento de uma região se dá ao longo do que chama de Polos de 

crescimento/desenvolvimento econômico. Assim, há um “Espaço Econômico Abstrato” - 

espaço onde ocorrem a relação entre indústrias - no qual abrigará atividades econômicas 

propulsoras de eficiência econômica. 

A partir desse contexto, o polo de crescimento ocorre devido ao surgimento de uma 

indústria motriz, na qual a mesma tem um crescimento mais elevado do seu produto do que o 

crescimento médio do produto nacional. Tal indústria dinamiza a economia regional, visto a 

separação dos fatores de produção realizada pela mesma, além da concentração de capital sob 

um mesmo poder, a divisão de tarefas e a mecanização (PERROUX, 1964). 

Neste processo, tem-se a atração de outras indústrias, criando uma aglomeração 

populacional. Nesse processo, há o desenvolvimento das atividades agrícolas nas áreas 

fornecedoras de alimentos e matérias-primas. Com todo esse processo, surge algo chamado de 

complexo industrial, caracterizado pela presença de indústrias chaves – indústrias que 

proporcionam um crescimento superior de vendas de outros produtos em relação ao próprio 

crescimento de suas vendas. As indústrias-chave são quase sempre aquelas que produzem 

matérias-primas, energia, transporte, entre outros (ANDRADE, 1987).  

Já para um Polo de desenvolvimento econômico, considera-se um contexto mais amplo. 

Dessa forma, de acordo com Souza (2005), além da presença de uma indústria motriz, 
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favorecendo o crescimento econômico, deve-se incentivar, ainda, o surgimento de atividades 

satélites, fornecedoras de insumos para a atividade principal.  

Em outra perspectiva, Silva (1976) aborda estudos empíricos, os quais apontaram o 

potencial de uma indústria motriz inibir o desenvolvimento industrial, dificultando o 

surgimento de novas indústrias, quando uma região drena o crescimento de sua vizinhança. 

Esse processo pode ser representado no seguinte esquema: 

 

Figura 2.1. Possibilidade de uma região inibir o crescimento das adjacentes. 

 
Fonte: Ferreira (2016). 

 

Na figura 1.1, esquematizada por Ferreira (2016) nota-se que em um momento T1, A1 e 

A2 têm um potencial de crescimento e estão próximas a centralidade A. A mesma situação 

não ocorre em T2, na qual A apresenta um crescimento maior e A1 e A2 menor do que na 

situação de T1. Assim, a região A atrai a maior parte do crescimento do sistema para si com a 

inserção da indústria motriz e o consequente polo. 

Além disso, Silva (1976) faz outras considerações sobre a teoria, em que o mesmo 

recorre a Lasuen (1969) para auxiliar a si na explicação: 

 

 Existem polos, os quais outros autores citam exemplos, cuja indústria motriz não 

existe; 

 A explicação de indústria motriz não é clara e a definição de complexo industrial é 

incompleta; 

 A falta de um aparato analítico claro no qual pudesse descrever a dinâmica dos polos; 

 A teoria não expande o desenvolvimento econômico para o fator inovação. 

Além de Perroux (1964), é possível citar outros autores com suas respectivas teorias. 

Dessa forma, o quadro 2.1. aborda tais modelos. 
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Quadro 2.1. Outras teorias sobre desenvolvimento regional. 

Teorias e seus 

autores 
Premissas 

Autores que 

citam a teoria 

Von Thunen e 

Localização de 

atividades agrícolas 

 Influência da distância na organização espacial; 

 Foco na formação de preços dos produtos agrícolas 

com base nos padrões espaciais de uso do solo. 

Andrade 

(1987) 

Weber e a teoria da 

localização 

industrial 

 Analisou a evolução das estruturas locais e 

regionais, relacionando com o desenvolvimento da 

atividade industrial; 

 Triângulo locacional: Mão de obra, matéria prima e 

mercado consumidor. 

Ramos (2000); 

Batalha e 

Silva (2007) 

Hoover 

 Aperfeiçoou as ideias de Weber; 

 Especificou os custos nos quais impactavam na 

localização industrial levando em conta fatores 

institucionais. 

Lopes (2001) 

Locsh e a Teoria das 

Organizações das 

Regiões 

 População homogênea no entorno de uma planície; 

 Centros econômicos (formados por atividades 

agrícolas) atendem a subcentros; 

 Subcentros possuem forma circular – uma solução 

pouco estável - formando como solução ótima, 

com o tempo, regiões hexagonais; 

 Como resultado final, chega-se a uma rede de 

centros. 

Haddad 

(1989) 

Christaler e a Teoria 

dos Lugares 

Centrais 

 População homogênea em uma área, no qual tal 

ocupação se dá de forma triangular, possibilitando 

que compradores estejam igualmente próximos ao 

local ocupado; 

 Oferta se localiza em pontos (os lugares centrais); 

 A população que vive nos lugares centrais assegura 

a oferta de bens e serviços; 

 Os bens e serviços possuem níveis de importância 

variados, aqueles mais raros são de maior 

importância; 

 Os lugares centrais – ou apenas centros – possuem 

importâncias distintas, formando com isso o 

conceito de centralidade (conforme a importância e 

Lopes (2001) 
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o quanto aquele local abrange geograficamente); 

 Um centro que oferta bens e serviços de ordem 

superior também oferta aqueles de menor 

importância. 

Fonte: Adaptado de Almeida (2008). 

 

Percebe-se, a partir do quadro 2.1, algumas teorias que mostram o valor o quanto 

regiões podem se desenvolver a partir de algumas atividades econômicas, principalmente 

aquelas ligadas a indústria quanto as relacionadas ao ambiente agrícola. Assim, Von Thunen e 

Losch apresentam suas teses de forma a estarem intimamente atreladas a agricultura, enquanto 

Weber e Hoover apresentam a importância da indústria para o desenvolvimento do entorno 

com a perspectiva da localização industrial.  

Em outra perspectiva, Christaller apresenta um foco se na oferta de bens e serviços. 

Assim, pode-se notar tal fundamentação teórica aplicada a centros urbanos. Esse autor mostra 

uma visão semelhante a de Losh na medida em que trata de centralidades, mas as ideias se 

diferem através do foco das atividades, uma vez o primeiro dando ênfase a oferta de bens e 

serviços - setor terciário da economia - no meio urbano e o segundo as atividades do setor 

primário em ambiente rural.  

Algo semelhante a relação das ideias de Losch e Christaller se observa nas teorias de 

Von Thunen e Weber, visto a semelhança entre os elementos considerados por ambos, com a 

diferença de quais setores se aplicam: setor primário para o primeiro autor e as atividades 

industriais – setor secundário da economia - no segundo. 

Além das teorias citadas dos teóricos as quais explicam o processo de desenvolvimento 

econômico de uma região, é importante mencionar alguma fundamentação que explica as 

dinâmicas econômicas em relação a especialização ou não das atividades. Isso pode ser 

tratado por meio do Método diferencial-estrutural. De acordo com Gonçalves et. al (2000), tal 

ferramenta permite identificar a especialização das regiões e, para essa localidade, quais 

atividades apresentam vantagens competitivas. Tal métrica é utilizada como abordagem para 

tratar do crescimento regional da renda e do emprego no que diz respeito a longo prazo. O 

componente estrutural trata da existência de setores dinâmicos na estrutura produtiva para que 

se obtenha maior ganho de renda e emprego. Já o componente diferencial diz respeito a região 

em questão ter uma participação crescente na distribuição regional de emprego como forma 

de obtenção de um resultado econômico acima da média. 
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3 METODOLOGIA 

Essa etapa do trabalho se dá pela necessidade de definir um passo a passo que 

possibilite o alcance dos objetivos definidos. Sendo assim, tais etapas metodológicas do 

presente trabalho são: 

 

1. Definição da área de estudo; 

2. Coleta de dados; 

3. Caracterização da área de estudo; 

4. Aplicação do modelo econométrico; 

5. Análise dos resultados. 

3.1 DEFINIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

Segundo Almeida (2008), a definição da área de estudo se justifica pela delimitação do 

espaço geográfico a ser analisado, além de delinear o processo de definição e coleta de dados 

para tal fim. Além disso, Haining (2003) argumenta que políticas de sucesso devem ser 

adaptadas às condições específicas de uma área ou espaço econômico, o que ressalta a 

importância da análise espacial na região. Dessa forma, na avaliação de conjunturas 

socioeconômicas da região, deve-se levar em conta o que as empresas estão realizando na área 

de estudo em questão.  

Desse modo, a área de estudo é definida como uma região. Conforme a literatura que 

aborda a economia regional, uma região pode ser chamada com Região plana ou pragrama, 

região homogênea ou região polarizada. 

Segundo Perroux (1964), em uma região programa se destacam as relações entre 

empresas, junto a fornecedores (input) e compradores (output). Portanto, tal região ocorre as 

tomadas de decisão, sendo objeto de planejamento, conforme Andrade (1973). Desse modo, a 

delimitação da área de estudo deverá ser feita de modo a favorecer as características citadas.  

3.2 PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS 

Nessa seção, todas as bases de dados consultadas serão explicitadas. Com isso, os locais 

onde foram baixados os dados de modo a agregar no objetivo do estudo e assim conseguir os 

resultados aplicáveis a área de estudo. Além desses aspectos, o processo de coleta dentro das 

bases será abordado. Desse modo, o leitor desta monografia poderá reproduzir, caso queira 

coletar dados semelhantes em tais plataformas, poderá reproduzir o caminho feito pelo autor. 
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3.3 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDOS  

Através dos dados coletados na etapa anterior, é possível a realização de mapas 

temáticos, exposição de tabelas e gráficos contendo informações úteis a serem exploradas nos 

dados, de modo que possam complementar os resultados objetivos os quais serão encontrados 

nas etapas posteriores. 

3.4 APLICAÇÃO DO MODELO ECONOMÉTRICO 

O presente trabalho se baseará nos estudos de Alves e Silveira Neta (2011) e Fingleton, 

Igliori e Moore (2005). Sendo assim, a aplicação do modelo econométrico medirá o nível de 

“clusterização”, isto é, nível no qual um determinado conjunto de elementos se agrupa. 

Portanto, o modelo funcional se dá por meio da seguinte equação: 

 

𝑌 =  𝛽0 + 𝛽1𝑀𝐶2 + 𝛽2𝑀𝐶 + 𝛽3𝑋 + 𝜀                                                                          (3.1)       

 

Em que: 

 Y - Variável dependente do modelo: para o presente estudo, considerou como tal 

o número de empregos na indústria de transformação; 

 𝛽𝑖  - Coeficientes estimados para a equação da equação, i = 0, 1, 2...; 

 𝑀𝐶 𝑒 𝑀𝐶2 - Medidas de intensidade de clusterização: considerou-se como base 

para gerar tais parâmetros o quociente locacional da indústria de transformação 

na RMG, equação 3.2. 

 

𝑄. 𝐿 =
𝐸𝑇𝑅𝑀𝐺

𝐸𝑅𝑀𝐺
 

𝐸𝑇𝐵𝑅
𝐸𝐵𝑅
 

                                                                                                      (3.2)       

 

No qual: 

 𝐸𝑇𝑅𝑀𝐺 : Número de empregos da indústria de transformação na RMG; 

 𝐸𝑅𝑀𝐺 : Número de empregos na RMG; 

 𝐸𝑇𝐵𝑅 : Números de empregos da indústria de transformação no Brasil; 

 𝐸𝐵𝑅 : Número de empregos no Brasil. 

 X - Variáveis de controle: 

o Quantidade de estabelecimentos industriais presentes na indústria de 

transformação; 
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o Percentual da população com ensino superior; 

o Valor Adicionado Bruto industrial per capita. 

 

Assim, a partir da equação 3.1, será testado a relação entre as variáveis de controle e a 

variável dependente. Com isso, como esses itens influenciam no emprego na indústria de 

transformação. Desse modo, será possível investigar fenômenos de clusterização com tais 

interações. 

3.5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Com base nos resultados obtidos nas etapas 3.3 e 3.4, será feito uma interpretação dos 

mesmos, além de relacionar com trabalhos correlatos que podem ser agregados a análise do 

presente trabalho. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Com os procedimentos metodológicos apresentados no item 3 do presente trabalho, o 

tópico de resultados e discussões se dividirá nos mesmos subtópicos. Assim, será feito a 

definição de cada seção apresentada anteriormente. 

4.1 DEFINIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

A área de estudo em relação ao trabalho em questão se dá, geograficamente, pelo 

município de Aparecida de Goiânia em um primeiro plano e à Região Metropolitana de 

Goiânia em segundo plano. Isso porque a análise feita se baseia no fato de que surgiu muitos 

aglomerados produtivos em Aparecida de Goiânia, de modo que os estabelecimentos 

industriais e os empregos gerados em tais municípios cresceram mais do que a própria capital 

Goiânia nos últimos 20 anos, conforme os dados da RAIS. Assim, o intuito é identificar como 

essa conjuntura influenciou na RMG. A área de estudo, ainda, deve ser delimitada no espaço 

temporal. Tal limitação se dá entre os anos de 2002 e 2020. É oportuna, além disso, dividir o 

setor da economia no qual será abordado. O mesmo se limitará à Indústria de Transformação. 

Portanto, o recorte da presente pesquisa foca nos municípios da RMG (olhar principal 

para Aparecida de Goiânia), entre os anos de 2002 e 2020, com o foco para a setor da 

indústria de transformação. 

4.2 COLETA DE DADOS 

A coleta de dados do presente estudo foi feita por meio da plataforma dardo, na base de 

dados do RAIS (Relação Anual de Informações Sociais). Por meio das categorias RAIS 

estabelecimento e RAIS vínculos, é possível obter informações como a quantidade de 

vínculos, horas trabalhadas, remuneração, dentre outros.  

A partir da base de dados citadas, foram coletados os seguintes temas em relação aos 

anos de 2002 a 2020: 

 

 Quantidade de empregos nos municípios da RMG para a industria de 

transformação; 

 Quantidade de empregos nos municípios da RMG para todos os setores da 

economia; 

 Quantidade de empregos gerados na industria de transformação no Brasil; 

 Quantidade de empregos gerados no Brasil em todos os setores da economia; 
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 Quantidade de estabelecimentos industriais gerados nos municípios da RMG 

para a industria de transformação; 

 Quantidade de estabelecimentos industriais gerados nos municípios da RMG 

para todos os setores da economia; 

 Quantidade de estabelecimentos industriais gerados no Brasil para as industrias 

de transformação; 

 Quantidade de estabelecimentos industriais gerados no Brasil para todos os 

setores da economia. 

 

Além disso, foram coletados os seguintes dados, em outras bases, para os municípios da 

RMG: 

 

 População entre os anos de 2002 e 2020 (plataforma SIDRA, do IGBE); 

 Valor adicionado bruto industrial per capita (obtido pelo site do IBGE); 

 Número de Instituições de Ensino Superior (IES) (censo da educação superior 

presente no site do Ministério da Educação); 

 Número de pessoas com Ensino superior (PNAD). 

 

Por meio dos dados citados, foi possível obter informações as quais subsidiarão a 

pesquisa com o objetivo de identificar comportamentos na área de estudo, verificando, com 

isso, a existência ou não de economias externas. 

4.3 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDOS  

Na presente etapa, serão explorados alguns dados e transformá-los em informações. 

Assim, representar-se-á números relacionados a população, emprego, estabelecimentos 

industriais e educação superior.  

Nesse processo, é possível comparar o mapa de 2002 referente à população dos 

municípios da RMG com o mapa de 2020. Tem-se, com isso, na figura 4.2 a representação do 

primeiro cenário. Antes disso, a figura 4.1 apresentará a localização de cada município de 

modo a haver uma melhor identificação nos mapas presentes nas figuras seguintes.  
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Figura 4.1. Respectivos municípios com as suas devidas localizações no mapa. 

 
Fonte: autor (2022). 

 

Apresentado a figura 4.1, tem-se a figura 4.2 em que os municípios de cor mais escura 

são aqueles com uma quantidade maior de habitantes e aqueles menos coloridos com menor 

população. 

 

Figura 4.2. Representação da população dos municípios da RMG em 2002. 

 
Fonte: autor (2022). 
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Nota-se, por meio do mapa, os municípios mais escuros: Goiânia (maior população) e 

Aparecida de Goiânia (menos escuros em relação a capital). A primeira cidade possuía uma 

população de 1.129.274 (um milhão cento e vinte nove mil duzentos e setenta e quatro), já a 

segunda contava com 369.617 (trezentos e sessenta e nove mil seiscentos e dezessete). À 

noroeste de Goiânia, o município de Trindade na faixa de 50.000 (cinquenta mil) e 100.000 

(cem mil) habitantes. Junto com este, tem-se Senador Canedo se encontra nessa categoria (sua 

localização é a sudeste de Goiânia). Municípios na faixa de 10.000 (dez mil) a 50.000 

(cinquenta mil) habitantes estão mais ao extremo do mapa. Como exemplo destes, Inhumas e 

Hidrolândia.  

Em outro contexto, Aparecida de Goiânia tem uma população de 590.146 (quinhentos e 

noventa mil cento e quarenta e seis) e Goiânia 1.536.097 (um milhão quinhentos e trinta e seis 

mil e noventa e sete) habitantes. Trata-se da realidade apontada pelo IBGE de 2020. Significa, 

portanto, um crescimento de mais aproximadamente 60% do primeiro município e 36% 

referente à capital de Goiás, isto é, um aumento de população maior por parte da cidade 

adjacente em relação a capital. Esse cenário da RMG está presente na figura 4.3, cujo mapa 

possui as características visuais da figura 4.2. 

 

Figura 4.3. Representação da população dos municípios da RMG em 2020. 

 
Fonte: autor (2022). 

 

Além do exposto no parágrafo anterior à figura 4.3, vale ressaltar a entrada de dois 

municípios na categoria de população entre 100.000 (cem mil) e 1.000.000 (um milhão) de 
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habitantes: Trindade e Senador Canedo. Os mesmos estavam na categoria populacional 

inferior no ano de 2002. Esta, por sua vez, contém o município de Inhumas (na extremidade 

superior do mapa). Das três cidades as quais subiram de patamar em termos populacionais, 

destacam-se os seguintes fatos: 

 

 Senador Canedo quase dobrou a sua população: passou de 59.249 (cinquenta e 

nove mil duzentos e quarenta e nove) habitantes para 118.451 (cento e dezoito 

mil quatrocentos e cinquenta e um); 

 O crescimento populacional de Trindade foi de quase 50%: passou de 87.417 

(oitenta e sete mil quatrocentos e dezessete) habitantes para 129.823 (cento e 

vinte e nove mil oitocentos e vinte e três); 

 Apesar de ter mudado de ter subido de categoria, o crescimento populacional de 

Inhumas é inferior aos dos municípios citados (aproximadamente 18%): sua 

população era de 45.060 (quarenta e cinco mil e sessenta) em 2002 e passou a 

ser 53.259 (cinquenta e três mil duzentos e cinquenta e nove). Ou seja, já estava 

próxima da categoria superior no primeiro cenário. 

 

Além do citado, a cidade que mais apresentou crescimento populacional em toda RMG 

foi Goianira, cuja variação foi aproximadamente 122% positivamente. Sua população foi de 

20.362 (vinte mil trezentos e sessenta e dois) para 45.296 (quarenta e cinco mil duzentos e 

noventa seis), insuficiente para mudar de categoria.  

Diferente das situações citadas, o município de Guapó não aumentou sua população e 

apresentou uma variação negativa em 105 habitantes. Assim, o município permaneceu na 

categoria 10.000 (dez mil) a 50.000 (cinquenta mil habitantes). 

Em outro aspecto, pode-se visualizar quais atividades mais participam da economia da 

região, separando as mesmas de acordo com os setores da economia (conforme classificação 

do IBGE). Para tanto, recorre-se aos dados do ano de 2019, por ser o retrato mais recente 

anterior à pandemia do COVID-19. Isso porque tal contexto produziu uma crise no qual 

mudou o cenário econômico no mundo. Desse modo, por meio da figura 4.3, é possível 

visualizar o percentual de estabelecimentos ativos por setor no ano de 2019 em relação ao 

total de municípios da RMG.  

Ressalta-se que a figura 4.4 se baseia apenas na participação na economia referente aos 

estabelecimentos ativos, sem levar em conta os empregos gerados. Esta informação será 

analisada apenas na figura 4.5. Ao analisar o gráfico, portanto, é perceptível o grau de 
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participação dos setores de serviço e de comércio na economia da região, totalizando quase 

80% da participação das atividades econômicas.  

Em contrapartida, deve-se analisar o que vem a ser tais setores para discutir o porquê 

alta participação dos mesmos. De acordo com a classificação do IBGE, o setor de serviços 

seria caracterizado por atividades referentes a educação, saúde, transporte, manutenção, 

dentre diversas atividades. Já o comércio, conforme o próprio IBGE, é caracterizado pelo 

segmento empresarial no que diz respeito aos ramos atacadistas e varejistas das cadeias 

produtivas, isto é, os últimos elos de uma rede de suprimentos antes de abastecer o 

consumidor final. Seriam exemplos disso supermercados, redes atacadistas, unidades de 

atacados, centros de distribuição.  

Seguindo esse raciocínio, percebe-se as atividades com maior número de 

estabelecimentos aquelas as quais são essenciais para as famílias. Torna-se, portanto, 

relevante o fato de a Indústria de Transformação ser responsável por 11% dos 

estabelecimentos na RMG.  

Importante caracterizar, dessa forma a indústria de transformação. Conforme a 

classificação feita pelo IBGE por meio da CNAE, esse setor é dividido em: indústria de 

plásticos; indústria de alimentos; indústria de bebidas; indústria metalúrgica; indústria 

química; indústria farmacêutica; indústria têxtil; indústria de máquinas e equipamentos; 

indústria automobilística.  

É notório, por conseguinte, que o setor mencionado, em termos de ser imprescindível, 

está aquém dos dois setores citados anteriormente. Há municípios de Goiás (fora da RMG), 

por exemplo, que não possuem estabelecimentos industriais voltados à indústria de 

transformação, conforme os dados da RAIS. Como exemplo, tem-se Caminaçu, Castelândia. 

Em tais cidades, há atividades Agropecuária as quais sustentam a região em questão. E o que 

depender da indústria, é comprar de municípios mais próximos que ofertem o produto 

demandado. Sendo assim, é relevante a indústria de transformação ter esse percentual. 
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Figura 4.4. Estabelecimentos por setor na indústria de transformação, ano de 2019. 

 
Fonte: Dados da RAIS, elaborado pelo autor. 

 

Outro fator curioso é que as atividades agropecuárias e afins são responsáveis apenas 

por 4% dos estabelecimentos da RMG. Goiás e a região Centro-Oeste, ao longo da história, 

foi reconhecida por ser uma região com atividade intensiva nesse setor.  

Adicionalmente a análise dos estabelecimentos, é importante caracterizar os vínculos 

empregatícios na RMG. Por meio da figura 4.5, é possível verificar a descrição desses dados.  

 

Figura 4.5. Empregos por setor na indústria de transformação, ano de 2019. 

 
Fonte: Dados da RAIS, elaborado pelo autor. 

 

Por se tratar de vínculos empregatícios, o setor de administração pública aparece 

destacado no gráfico da figura 4.5 uma vez que existem as sedes municipais das prefeituras - 

além de suas secretarias e afins – e estaduais sediadas principalmente na capital (com suas 
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também secretarias, empresas públicas, dentre outras instituições estaduais). Chama a atenção 

o fato de possuir uma maior participação em relação ao comércio (diferença de 2%). No 

entanto, tal ramo econômico não é maior que a categoria de Serviços no qual responde por 

37% dos vínculos. A indústria de transformação é o quarto setor com maior número de 

vínculos na RMG. 

Ao comparar as figuras 4.4 e 4.5, é possível notar alguns fatores: 

 

 No setor da administração pública, nota-se o percentual próximo de 0% no 

gráfico para os estabelecimentos. Isso se deve ao fato de o número desses 

estabelecimentos serem tão pequenos a ponto da divisão pelo total de 

estabelecimentos em todos os setores resultar em um percentual menor que 1% 

(nesse caso, menor que 0,5%). Pela característica do setor, em que sua função é  

prover uma estrutura para a gestão pública, além de prover serviços a população, 

tal cenário se justifica; 

 A inclusão do setor de administração pública resulta em uma diminuição do 

percentual dos setores de serviço e de comércio. A diminuição do primeiro, no 

entanto, é de apenas 3% enquanto o segundo diminui em 19%. Isso indica que a 

proporção de empregos em relação aos estabelecimentos (média de quantos 

vínculos há em cada estabelecimento) no setor de serviços é maior que o de 

comércio. Ao verificar tais proporções, nota-se que, que é quase 62 vezes para 

serviços e mais de 4 vezes em relação ao comércio; 

 A indústria de transformação possui um percentual de participação em relação a 

estabelecimentos é próximo da porcentagem em relação aos vínculos (11% para 

12%). 

 

Além disso, é possível ter um retrato dos estabelecimentos presentes na Indústria de 

Transformação em 2002 e em 2020 para mostrar a diferença que houve nos 20 anos. Assim, 

tem-se a figura 4.6 com tal retrato para o ano de 2002. O retrato para este setor no ano de 

2020 se encontra na figura 4.7. Quanto maior o grau mais forte for o grau do vermelho, maior 

é o número de estabelecimentos. Tais mapas retratam, portanto, o quanto a RMG cresceu em 

20 anos, justificando o presente estudo a respeito da presença de economias externas na área 

de estudo proveniente do considerável aumento da atividade industrial na região. 
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Figura 4.6. Estabelecimentos na Indústria de Transformação na RMG, ano de 2002. 

 
Fonte: autor (2022). 

 

Figura 4.7. Estabelecimentos na Indústria de Transformação na RMG, ano de 2020. 

 
Fonte: autor (2022). 

 

Nota-se, primeiramente, tons mais fortes de vermelho na figura 4.7 em relação a figura 

4.6. Isso mostra um crescimento considerável na atividade industrial. Destaca-se os 

municípios de Inhumas e Aparecida de Goiânia, no qual estavam na categoria entre 200 

(duzentos) e 1.000 (mil) no ano de 2002 e estão na categoria de 1.000 (mil) a 6.000 (seis mil) 

juntamente a Goiânia. Além disso, municípios como Trindade e Senador Canedo entrando em 

categorias acima das quais estavam em 2002, além de outros municípios por toda a RMG. 
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Conclui-se, através da caracterização da RMG, que Aparecida de Goiânia teve um 

destaque e cresceu o seu patamar de importância na área de estudo. Municípios como 

Inhumas, Trindade, Senador Canedo apresentaram um considerável destaque ainda nesse 

recorte. Além disso, a Indústria de Transformação – setor analisado no presente trabalho - 

possui uma participação significativa na economia da região. Setores como Comércio e 

Serviço são responsáveis por altos números de estabelecimentos e vínculos empregatícios na 

região e a Administração Pública emprega uma quantidade alta de pessoas. 

4.4 APLICAÇÃO DO MODELO ECONOMÉTRICO 

Tendo caracterizado área de estudo enquanto dados e cenários os quais corroboram com 

a presente pesquisa, a verificação dos resultados de modo a ir ao encontro dos objetivos e 

testar as hipóteses definidas no presente trabalho.  

Sendo assim, foi feito um teste inicial com uma estimação via mínimos quadrados 

ordinários, mas foi constatado um problema de heteroscedasticidade, isto é, erros não 

convergiam para uma média igual a zero. A partir disso, foi executado o método de Mínimos 

Quadrados Ponderados (MQP), de modo a dar maior peso às observações importantes e evita 

que os erros se dispersem. Com isso, os resultados não apresentam vieses. Ressalta-se que os 

parâmetros e variáveis mostram tal método como o ideal para tratar esse tipo de problema. A 

partir da tabela 4.1, tem-se os parâmetros MC e MC², além da relação das variáveis de 

controle com a variável dependente (número de empregos na indústria de transformação). Há 

asteriscos nas variáveis estatisticamente significantes conforme o grau de sua significância. 

 

Tabela 4.1. Parâmetros e relação da variável depende com as variáveis de controle. 

Parâmetro Coeficiente Erro padrão Razão-t p-valor 

MC 0,700751 0,132723 5,280 0,0004*** 

MC² − 0,992673 0,183648 −5,405 0,0003*** 

Indústria de transformação – 

Estabelecimentos 

−8,85194e-05 2,01845e-05 −4,386 0,0014*** 

% população com ensino 

superior 

1,13413 0,715664 1,585 0,1441 

Valor Adicionado Bruto 

industrial per capita 

0,0809746 0,0321800 2,516 0,0306** 

Fonte: autor (2022). 

 

Como o modelo é ponderado, existem estatísticas próprias as quais levam em conta os 

dados ponderados, presentes na tabela 4.2. 
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Tabela 4.2. Dados ponderados. 

R² não-centrado  0,935431 R² centrado  0,994913 

F   28,97454 P-valor (F)  0,000012 

Fonte: autor (2022). 

 

Destaca-se que o P-valor para o teste de autocorrelação não é estatisticamente 

significante, com isso não está presente o efeito ARCH. Além das observações feitas, outras 

observações serão feitas na análise de resultados. 

4.5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A partir da aplicação do modelo econométrico, é possível se fazer algumas 

constatações: 

 

 Em relação ao percentual da população com ensino superior, não foi detectado 

uma significância na relação com a variável dependente. Tal resultado é 

esperado se olhar no ponto de vista empírico, uma vez que não foi segmentado 

por áreas de conhecimentos dos cursos superiores e limitado àqueles com 

relação com a indústria de transformação; 

 Apesar de não se detectar causalidade ao utilizar esse modelo, uma alta 

influência do Valor Adicionado Bruto na quantidade de empregos da indústria 

de transformação foi observada; 

 O número de estabelecimento da indústria de transformação resultou em um 

parâmetro relativamente baixo; 

 O MC apresentou um sinal positivo com significância estatística (p-valor). Isto 

é, as variáveis estatisticamente significantes afetam positivamente o número de 

empregos na indústria de transformação. 

 

Além das conclusões por meio dos dados obtidos com o modelo já citados, deve-se 

mencionar ainda que os erros apresentam uma distribuição normal, indicando um contexto 

estatístico favorável
2
. 

Tendo em vista as conclusões citadas e as estatísticas MC e MC², pode-se concluir que 

há um movimento de clusterização na Região Metropolitana de Goiânia o qual as variáveis 

analisadas, em conjunto, influenciam significativamente no número de empregos. 

                                                 
2
 Alguns testes usando bootstrap foram utilizados, em diversos níveis de iteração, resultando em estimativas que 

mostram convergência dos erros a uma curva normal padrão. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo da presente monografia estava em identificar economias geradas com o 

advento das aglomerações produtivas industriais na Região Metropolitana de Goiânia, 

destacando o município de Aparecida de Goiânia no qual se destacou nesse aspecto. Desse 

modo, parte-se de duas linhas de pesquisa a respeito de economias externas e/ou 

externalidades de aglomerações. São estas: economias de localização; de urbanização. A 

primeira está relacionada a especialização das atividades e a segunda remete a diversificação 

das mesmas. Ambas geram o transbordamento de conhecimento. Portanto, as hipóteses do 

trabalho partem da premissa de que houve fenômenos de especialização e/ou diversificação, 

transbordamento de conhecimento, agrupamento de mão de obra.  

Seguindo o raciocínio, uma forma de identificar a presença de economias é por meio da 

verificação da existência ou não de clusterização na área de estudos. Para tanto, há modelos 

econométricos os quais apresentam parâmetros a serem considerados de ajustes no sentido de 

encontrar aqueles modelos para explicar melhor o que é o objetivo do estudo. De tal forma, 

foi captado para a identificação de eventuais externalidades na Região Metropolitana de 

Goiânia o modelo de Mínimos Quadrados Ponderados, de modo a corrigir a influência 

decorrente da heteroscedassticidade. Utilizou-se, com esse modelo, o número de empregos da 

indústria de transformação como variável independente e como variáveis de controle, as 

seguintes: quantidade de estabelecimentos da indústria de transformação; percentual da 

população com ensino superior; valor adicionado bruto industrial per capita.  

Como resultados, foi possível encontrar parâmetros como o MC e o MC² indicando uma 

clusterização estatisticamente significativa, com cenários com o R² acima de 0,9 mostrando 

forte autocorrelação no modelo para as variáveis. A partir disso, é possível notar a existência 

de economias externas. Isto é, a industrialização da região, principalmente em Aparecida de 

Goiânia, junto as aglomerações industriais fazem gerar vantagens no que se refere ao 

desenvolvimento regional da Região Metropolitana de Goiânia.  

No que diz respeito ao transbordamento de conhecimento, o resultado do modelo não 

conseguiu ter uma conclusão. Muito pelo fato de haver a limitação de dados no que diz 

respeito a educação superior. Dados segmentados para cursos superiores os quais se é possível 

afirmar que impactam a indústria de transformação poderiam auxiliar na significância para os 

resultados referentes a este tipo de externalidade. No entanto, como houve algum tipo de 

clusterização, a literatura para especialização e diversificação ressalta tal característica em 
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ambas as situações. Isto é, indiretamente é possível imaginar que houve transbordamento de 

conhecimento.  

Em outra perspectiva, é interessante haver mais estudos ao encontro do tema em 

questão. Assim, é possível aprimorar as respostas para a pergunta de pesquisa levantada, 

validar ou refutar as hipóteses levantadas de modo individual. É importante, com isso, 

investigar a causalidade para poder verificar qual tipo de clusterização ocorre (especialização 

ou diversificação). Além disso, poderia ser investigado as cadeias produtivas e/ou de 

suprimentos vetores de tal clusterização.  

Portanto, para estudos futuros é possível especializar mais a análise de modo a utilizar 

dados das diversas cadeias dentro da indústria de transformação e, a partir de tal investigação, 

indicar em quais apresentam fenômenos que levam a considera-las como potenciais a serem 

desenvolvidas e ainda ser incluída em planejamentos estratégicos para aglomerados futuros. 

Além disso, seria importante ainda utilizar métodos os quais seja possível modelar as 

heterocedasticidades, uma vez que estas podem fornecer informações importantes. Pode-se, 

ainda, utilizar o Valor Adicionado Bruto real, isto é, com as variações referentes às oscilações 

econômicas. No presente trabalho, isso não entrou na análise, visto que foi utilizado o Valor 

Adicionado Bruto industrial per capita.  

Por meio dos fatos mencionados, nota-se o potencial presente nesse campo de pesquisa, 

sendo importante desenvolvê-lo cada vez mais no Brasil, visto que a literatura a respeito da 

temática não é tão vasta no presente território. Tendo em vista que se relaciona com diferentes 

áreas do conhecimento, uma maior presença da pesquisa pode desenvolver os diversos eixos 

temáticos científicos e ainda da sociedade. Isso porque experiências internacionais mostram a 

importância de se haver integração entre pesquisa e as aglomerações produtivas, 

influenciando no quesito inovação. Além disso, é necessário haver uma quantidade maior de 

dados por meio dos setores públicos, com o intuito de gerar melhores informações para 

pesquisas nessa área e, assim, voltar em forma de subsídios para políticas públicas as quais 

beneficiam toda uma região. 
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