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RESUMO 

Este trabalho tem por objetivo a aplicação empírica do conceito de capital territorial à análise 

do crescimento econômico regional brasileiro, ou seja, investigou-se a existência de relação 

entre as várias dimensões do capital territorial (variáveis exógenas) e o PIB per capita dos 

estados brasileiros (variável endógena). Foi utilizada a metodologia de Castelnovo et al (2020), 

que analisaram empiricamente o impacto do capital territorial na produtividade das empresas 

italianas, construindo indicadores para oito dimensões do capital territorial, a fim de capturar 

uma grande variedade de recursos regionais que vão além dos tradicionalmente empregados 

nesse tipo de análise. Foi observada significância estatística para as seguintes dimensões do 

capital territorial: capital humano, tecnológico, financeiro, natural e artístico. 

 

Palavras-chave: Economia Regional e Urbana. Crescimento regional. Região e território. 

capital territorial. 



 

ABSTRACT 

The objective of this work is to empirically appliy the concept of territorial capital to the 

analysis of brazilian regional economic growth, that is, we investigate the existence of 

relationship between various dimensions of territorial capital (exogenous variables) and the 

GDP per capita of brazilian states (endogenous variable). We used the methodology of 

Castelnovo et al (2020), who empirically analyzed the impact of territorial capital on the 

productivity of Italian companies, building indicators for eight dimensions of territorial capital, 

in order to capture a wide variety of regional resources that go beyond those traditionally 

employed in this type of analysis. It was observed statistical significance for the following 

dimensions of territorial capital: human, technological, financial, natural and artistic capital. 

 

Keywords: Regional and Urban Economics. Regional growth. Region and territory. Territorial 

capital. 
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1 INTRODUÇÃO 

As teorias do desenvolvimento econômico regional partem de diversas possibilidades 

de abordagem e visões acerca de como ocorre tal fenômeno econômico. O fato de alguns 

territórios não conseguirem se desenvolver economicamente ao longo dos anos, mesmo 

estando, em muitos casos, geograficamente localizados próximos a regiões desenvolvidas é um 

relevante objeto de estudo na aérea da economia regional e vem sendo abordado nos últimos 

anos de maneira inovadora. 

O território, segundo Caravaca e González (2009), consiste, simultaneamente, no 

principal receptor dos efeitos da globalização e o principal transmissor de respostas aos seus 

desafios, os quais culminam em crescente rivalidade regional. Tal competição interterritorial 

obriga que as diferentes áreas procurem usufruir ao máximo das suas próprias potencialidades 

e vantagens territoriais. Entretanto, apesar da mobilidade sem precedentes adquirida pelos 

recursos tradicionais, como consequência da globalização, grande parcela dos ativos 

patrimoniais, em seu sentido amplo, encontra-se “enraizada territorialmente, formando o que 

passou a ser chamado de capital territorial”.  Regiões geograficamente próximas e dotadas de 

recursos semelhantes podem apresentar significativas diferenças de nível de desenvolvimento 

econômico e aquelas que melhor conseguem ativar e aproveitar os recursos, na maioria dos 

casos, apresentam maior articulação social para a realização de projetos comuns em benefício 

da sociedade (CARAVACA e GONZÁLEZ, 2009, sem paginação). 

[...] cobra así una creciente importancia la existencia de actores locales con capacidad para activar y 

poner en valor el capital territorial, es decir, los recursos ligados a los territorios, convirtiendo aquellos 

que son genéricos en específicos. Estos últimos, al ser de naturaleza única y diferenciada, resultan 

difícilmente trasladables, constituyéndose en una de las claves explicativas de la competitividad  territorial 

y del desarrollo local. (Rallet, 1995 apud Caravaca e González, 2009, sem paginação). 

Em trabalho recentemente publicado, os economistas Paolo Castelnovo, Valentina 

Morretta e Michela Vecchi inovam na aplicação empírica da base teórica, até então conhecida, 

acerca do  capital territorial (CT) ao identificarem oito dimensões deste e investigarem a 

influência desses oito sobre a produtividade das empresas italianas. Segundo Castelnovo et al 

(2020), foram identificadas várias lacunas acerca da aplicação empírica dos conceitos do CT, 

como, por exemplo, o fato de os estudos até então desenvolvidos tratarem-se de aplicações a 

nível territorial regional (macro), não havendo testes a nível das firmas.   
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A partir da ciência desse novo conceito no âmbito da economia regional e da constatação 

da existência de pouca – ou quase nenhuma – pesquisa dessa natureza em âmbito nacional, vem 

o questionamento: terá o capital territorial impacto significativo no desenvolvimento 

econômico dos estados brasileiros?. Este trabalho tem como objetivo a realização de um teste 

empírico através do qual se possa confirmar ou rejeitar a hipótese de que o capital territorial é 

relevante para o desenvolvimento econômico nos estados brasileiros, ou seja, investiga-se a 

existência de uma relação de causa e efeito entre cada uma das oito dimensões do capital 

territorial (variáveis explicativas) e o PIB per capita dos estados brasileiros (variável explicada) 

do ano de 2012 até o ano de 2017. Utiliza-se aqui, como referência, a metodologia aplicada por 

Castelnovo et al (2020), na qual analisam empiricamente o impacto do capital territorial na 

produtividade das empresas italianas por meio da estimação de um modelo econométrico de 

regressão múltipla. 

Dado o potencial de crescimento econômico e de geração de emprego e renda das 

economias regionais brasileiras, é fundamental entender os fatores que afetam o crescimento 

dessas regiões. Além disso, como há escassez de estudos anteriores que avaliam, para a 

economia brasileira, o papel dos vários tipos diferentes de capital dos territórios, esse estudo se 

justifica, na medida em que se propõe a incrementar o conhecimento necessário para cobrir tal 

lacuna. 

O texto desta monografia está dividido em cinco seções, incluindo esta introdução. Na 

próxima seção, será apresentada a revisão da literatura sobre o tema. Na terceira seção serão 

delineados a metodologia e os dados utilizados. Na quarta seção serão apresentados os 

principais resultados, e na última seção apresentam-se algumas considerações finais à guisa de 

conclusão. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Nesta seção apresenta-se uma discussão teórica sobre as várias abordagens para as 

teorias que visam explicar o crescimento regional. Na sequência, o conceito de capital territorial 

e seus componentes serão discutidos em maior detalhe. Finalmente, serão analisadas as 

contribuições empíricas envolvendo o CT, em particular a contribuição de Castelnovo et al 

(2020). 

 

2.1  Teorias do Crescimento Regional 

Segundo Capello (2016), embora as abordagens do desenvolvimento regional sejam 

numerosas e marcadamente distintas, todas procuram identificar os fatores responsáveis pela 

trajetória de desenvolvimento assumida por um sistema local. Para a autora, os vários conjuntos 

de teorias foram desenvolvidas em diferentes momentos históricos, e possuem diferentes visões 

sobre a dinâmica econômica do crescimento regional, dando ênfase a diferentes fatores 

explicativos. 

Um primeiro conjunto de teorias de crescimento regional foi desenvolvido nos anos 

1950, e enfatizam o papel da demanda externa (à região ou ao local) como motor do crescimento 

regional. Esta abordagem, conhecida como a Teoria da Base Exportadora de Douglass North, 

sustenta que o crescimento econômico regional se dá pelo papel da demanda externa de curto 

prazo pelos produtos produzidos em uma região. O crescimento das exportações de um produto 

específico (e, posteriormente, outros produtos em geral) para outras regiões e países impulsiona 

o crescimento da região exportadora. Os setores exportadores são, geralmente, os setores 

básicos da economia regional, e os setores que atendem primariamente à demanda interna da 

região são os de produtos não básicos. Se a demanda externa de uma região cresce, o setor 

básico se expande, o que, por sua vez, ocasiona a expansão do setor não básico através de um 

efeito multiplicador (CAPELLO, 2016, cap. 4). 

Tal efeito funciona da seguinte maneira. Uma expansão da demanda externa por 

produtos regionais aumenta o emprego e a renda das pessoas empregadas no setor básico, mas 

através das ligações para trás, isto é, das compras que o setor básico faz de outros produtos e 

serviços locais, este efeito positivo se espalha e aumenta também a demanda por mão de obra 

e renda dos setores não básicos da região. Assim, se a demanda externa para os produtos da 

região cresce, o setor básico se expande, gerando o desenvolvimento do setor não básico, a 
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posteriore. Este é o principal resultado da Teoria da Base Exportadora: mudanças na demanda 

(tanto positivas quanto negativas) do setor básico propagam-se pela economia regional em 

efeitos multiplicadores e cumulativos através das ligações para trás com os setores não básicos 

(LEMOS, 2006). 

Em contraponto ao papel da demanda externa no crescimento regional, outras teorias 

dos anos 1950 realçam o papel da oferta de fatores internos à região, tais como as Teorias 

Neoclássica e do Comércio Inter Regional, para as quais uma maior produtividade no uso dos 

insumos presentes na região (eficiência produtiva) e uma maior especialização regional na 

oferta de produtos ofertados permitem o crescimento de atividades produtivas na região 

(CAPELLO, 2016, cap. 5). 

Outro grupo de teorias busca investigar as condições que permitem que o sistema 

econômico local alcance altos níveis de competitividade e inovação no longo prazo. Aqui são 

ressaltados os aspectos e condições internas à região, sendo a identificação de tais fatores, 

tangíveis ou intangíveis, que determina a competitividade regional e a mantém ao longo do 

tempo. O crescimento regional endógeno pode ser iniciado por um fator exógeno, tal como a 

chegada de uma grande empresa multinacional, a qual provoca efeitos positivos na região, na 

forma de investimentos e de efeitos multiplicadores, ao estabelecer ligações com fornecedores 

locais, trabalhadores e consumidores, além de atrair outras empresas para a região (Teoria dos 

Polos de Crescimento; CAPELLO, 2016, cap. 6). 

Alternativamente, o elemento gerador do crescimento regional pode ser endógeno, isto 

é, o crescimento regional é determinado por forças internas. Dentre as teorias do 

desenvolvimento econômico endógeno, há a visão neo-marshalliana, que vê o crescimento local 

como resultante da exploração de economias de aglomeração resultante de externalidades que 

agem sobre a eficiência estática das empresas locais. Tal visão se desenvolve a partir dos anos 

1970 e 1980, e inclui a Teoria dos Distritos Industriais Marshallianos. Há, ainda, a visão neo-

schumpeteriana, que apresenta o espaço como sendo gerador de eficiência dinâmica produtiva, 

de modo que o crescimento local resulta da exploração de externalidades locais sobre a 

capacidade de inovação das empresas locais. Tal visão surge nos anos 1980 e 1990 e inclui a 

Teoria dos Transbordamentos Tecnológicos, a Teoria do Meio Inovador e a Teoria das Regiões 

Aprendizes (CAPELLO, 2016, caps. 7 e 8). 
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Por fim, outro conjunto de teorias visa explicar o crescimento regional também por meio 

de fatores endógenos à região mas de maneira estilizada. Enquanto as teorias anteriores 

explicavam o crescimento regional de maneira qualitativa, estes novos modelos explicam o 

crescimento regional por meio de um ferramental matemático formalizado (CAPELLO, 2016, 

caps. 9 e 10). Nesse sentido, de um lado temos os modelos da Nova Geografia Econômica, que 

buscam explicar de forma conjunta a concentração das atividades econômicas e o crescimento 

regional por meio de uma troca entre efeitos cumulativos e a existência de custos de transporte; 

de outro lado, nos modelos de Crescimento Endógeno alguns fatores dentro de uma região 

geram externalidades positivas e, consequentemente, o crescimento regional. Fatores como a 

acumulação de capital físico e humano e a geração de inovação, conhecimento e aprendizado 

na empresa podem impactar o crescimento regional. Por fim, outros autores citam fatores 

adicionais, quais sejam: o papel das lideranças, das instituições e do empreendedorismo 

regionais como fatores relevantes para explicar o crescimento endógeno regional (STIMSON 

et al, 2006, 2011). 

 

2.2  Capital Territorial: conceituação 

Camagni (2009) contextualiza o conceito de capital territorial à luz da discussão teórica 

sobre o crescimento regional. O autor argumenta que na interpretação dos processos de 

desenvolvimento regional, a longo prazo, as abordagens estritamente orientadas à demanda são 

superadas pelas abordagens orientadas à oferta. Mesmo no curto prazo, a demanda interna 

regional não é relevante para a promoção do crescimento regional, por conta da forte integração  

inter-regional  e  da  crescente divisão  internacional  do  trabalho. Apesar disso, enxerga o 

crescimento   da   demanda  nacional como bastante relevante  para  o desempenho regional, 

reconhecendo, contudo, que se trata de uma análise com base na média de crescimento, 

portanto, regiões específicas podem superar a média  nacional, enquanto que outras regiões 

podem ter desempenho aquém dessa mesma média. Isso se deve ao fato de algumas regiões 

serem dotadas de um “mix setorial mais apropriado” enquanto que outras podem ser carentes 

desse “mix”, ou por causa de um diferencial competitivo favorável das regiões com melhor 

desempenho em relação a outros territórios - até mesmo próximos - que não dispunham de tal 

diferencial competitivo. 
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Atualmente, segundo Camagni (2009), está emergindo um padrão de crescimento 

regional mais seletivo, o qual diferencia as trajetórias de crescimento de regiões únicas, 

produzindo um variado mosaico de histórias de desenvolvimento e exigindo interpretações mais 

rigorosas e seletivas das diferentes trajetórias de desenvolvimento regional: 

    “[…]Perhaps scholars themselves are becoming more demanding in terms of the specific interpretation 

of region-specific growth paths, and more sensitive to the consequent need to build tailor-made growth 

strategies for each territory.” ( CAMAGNI, 2009, cap. 7, pag. 118) 

Para Camagni (2009), o conceito de capital territorial significa, em certa medida, um 

regresso dos modelos tradicionais neoclássicos focados na oferta, entretanto, essa nova maneira 

de análise deve englobar fatores completamente distintos dos tradicionais - capital, trabalho, 

dotação de recursos locais e infraestrutura. Esse conceito, segundo o autor, incorpora e compila 

muitos outros elementos teóricos, da nova abordagem metodológica, já conhecidos 

anteriormente, tais quais: a teoria  da  racionalidade limitada e da tomada de decisões sob  

condições  de incerteza (Malmgren,  1961; Simon, 1972); a teoria econômica baseada em uma 

"teoria dos contratos" -  abordagem institucional - que enfatiza a importância de regras e códigos 

comportamentais (Williamson, 2002, p. 439); a abordagem cognitiva das economias e sinergias 

distritais - escola italiana -  (Becattini, 1990), a bordagem de proximidade francesa (Gilly e 

Torre, 2000), a abordagem GREMI para ambientes inovadores locais (Camagni, 1991; 

Camagni e Maillat, 2006) e o conceito de ‘interdependências não negociáveis’ de Michael 

Storper (Storper, 1995). No entanto, segundo Camagni, todos esses elementos se somam - e não 

substituem - a abordagens mais tradicionais, materiais e funcionais. 

  O CT foi apresentado pela primeira vez, fora da esfera científica - em 2001 -  quando 

foi proposto em um contexto político, no âmbito da Organização para  Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), a qual o definiu como o estoque de ativos que formam 

a base do desenvolvimento endógeno de cada cidade e região. Posteriormente, foi reiterado pela 

Direção Geral de Política Regional e Urbana da União Europeia. 

Each Region has a specific ‘territorial capital’ that is distinct from that of other area and   generates a 

higher return for specific kinds of investments than for others, since these are better suited to the area 

and use its assets and potential more effectively. Territorial development policies (policies with a 

territorial approach to development) should first and foremost help areas to develop their territorial 

capital. (Comissão Europeia, 2005, p.1, apud Camagni, 2009, p. 120) 

 Na definição de Camagni (2009), o CT é um conjunto de ativos localizados - naturais, 

artificiais, humanos, organizacionais, relacionais e cognitivos - que compõem o potencial deum 
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determinado território. Esse conceito também abarca diferentes ideias frequentemente 

estudadas no campo da geografia econômica, como capital social e instituições e é descrito por 

Camagni (2009) em categorias distintas, como descritas, sinteticamente, a seguir. 

Bens e recursos públicos (capital social e  infraestrutura, recursos naturais e culturais de 

propriedade pública e recursos ambientais); bens intermediários intangíveis e de rivalidade 

mista (redes proprietárias em transportes, comunicações e energia; bens públicos sujeitos a 

congestionamento; bens coletivos compostos por uma mistura de bens públicos e privados); 

componente tradicional do capital territorial (capital fixo privado; bens públicos, mas com 

pedágio, em especial quando os pedágios cobrem integralmente os custos de construção e 

manutenção; bens de capital de alta qualidade); capital social (capital  representado  pelas  

regras,  hábitos  e relacionamentos que facilitam o intercâmbio e a inovação; normas 

compartilhadas, instituições e modos de comportamento que reduzam o custo das transações); 

capital relacional (pode ser interpretado como um conjunto de ligações bilaterais ou 

multilaterais que  os atores  locais desenvolveram, dentro  e  fora  do território local, propiciadas 

por uma atmosfera de fácil interação, confiança, modelos e valores comportamentais  

compartilhados; é equiparado ao conceito de meio local); capital humano (é fundamental sua 

disponibilidade para que os territórios possam competir no cenário internacional, fortalecendo 

as  atividades  locais  e  atraindo as estrangeiras); economias de aglomeração, conectividade e 

receptividade ( também pertencentes à categoria de bens públicos ou coletivos de natureza 

mista.); redes de cooperação ( esta categoria encontra-se no centro  da    "cruz inovadora", 

englobando ativos tangíveis e intangíveis e produzindo bens e serviços tradicionalmente 

fornecidos  através de redes públicas, privadas ou cooperativas privadas.); serviços relacionais 

privados (serviços  cruciais, de  natureza  relacional, que são fornecidos inteiramente  pelo  

mercado, por exemplo, empresas que buscam parceiros externos e fornecedores por meio de 

instituições financeiras ou consultorias especializadas, transferência tecnológica, parceria e 

difusão). 

 

2.3  Capital territorial: testes empíricos 

Em trabalho recentemente publicado, os economistas italianos Paolo Castelnovo, 

Valentina Morreta e Michella Vecchi procuraram explicar, através do CT, os fatores que 

impactam a produtividade das empresas italianas. Segundo eles, tais fatores podem ser 
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encontrados não apenas dentro dos limites da empresa, mas também fora dela, nos constituintes 

do território no qual ela se localiza. O objetivo de seu artigo é mostrar quais são tais fatores e 

avaliar o impacto do CT no desempenho da produtividade das empresas italianas. 

Castelnovo et al (2020) evidenciam  uma série de lacunas no campo de estudo do capital 

territorial, e empenham-se em preenchê-las identificando uma série de ativos do CT que cobrem 

um espectro muito mais amplo de recursos territoriais do que aqueles demonstrados em estudos 

existentes. A partir daí, os pesquisadores fizeram uma avaliação do impacto do CT sobre a 

produtividade das empresas italianas no período de 2004 a 2012. 

O trabalho de Castelnovo et al (2020) é de natureza quantitativa e emprega dados de 

uma grande amostra de empresas, extraídos do banco de dados privado AIDA, além de 

informações de várias variáveis regionais de bancos de dados públicos. Para cada dimensão do 

modelo quantitativo do CT foram identificadas duas proxies, uma considerada principal e a 

outra definida como alternativa – no intuito de conferir maior robustez ao modelo -  então, 

foram construídos indicadores por meio da análise fatorial. A estrutura analítica do artigo é 

baseada na derivação de uma medida de Produtividade Total do Fator (PTF) para a qual utilizam 

a metodologia de Levinsohn e Petrin (2003) a fim de contabilizar a endogeneidade dos fatores 

de entrada. Em seguida, foram analisados os impactos de diferentes componentes do CT na 

PTF, no período entre 2004 e 2012. A análise dos pesquisadores chegou à identificação de oito 

dimensões do CT (capital tecnológico, capital humano, capital social, capital institucional, 

capital financeiro, capital de infraestrutura, capital natural e capital artístico). 

Dentre os oito componentes do CT identificados por Castelnovo et al (2020), os 

resultados para o modelo de referência (para a Itália como um todo) mostraram que cinco deles 

(capital tecnológico, social, institucional, financeiro e de infraestrutura) foram importantes para 

explicar a produtividade das empresas. Já os três restantes (capital humano, capital natural e 

artístico) não desempenharam um papel significativo quando incorporam coeficientes 

homogêneos em todas as empresas. 

Ao distinguir a macroregião Norte do resto da Itália, Castelnovo et al (2020) 

constataram que, juntamente com o capital artístico, o capital tecnológico está positivamente 

associado ao desempenho produtivo das macroregiões Centro e Sul. Outros componentes, como 

capital humano, social, financeiro e de infraestrutura afetam positivamente o desempenho 

apenas nas empresas localizadas no Norte. Ao nível setorial, descobriu-se que o desempenho 
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da indústria é impulsionado principalmente por recursos financeiros regionais, infraestrutura, 

capital institucional e humano. Exceto para a indústria de alimentação, hotelaria e turismo, o 

capital natural é o único componente do CT que o teste reporta como insignificante ou 

negativamente relacionado à produtividade da empresas. Segundo Castelnovo et al (2020), 

regulamentações ambientais mais rígidas, que muitas vezes impõem restrições às atividades 

econômicas, são provavelmente a razão para este resultado. 

Castelnovo et al (2020) concluíram que, em geral, o uso do CT como uma estrutura 

conceitual é importante para desenvolver novas fronteiras de pesquisa que visam explicar a 

produtividade de longo prazo com fatores endógenos enraizados na coexistência de ativos em 

diferentes territórios. Eles defendem que pesquisas futuras devem se concentrar na interação 

entre diferentes elementos da CT e entre empresas e ativos regionais para avaliar a presença de 

complementaridades. Castelnovo et al (2020) apontam que isto responderá à questão de saber 

se as escolhas internas das empresas, em termos de competências e práticas de gestão, podem 

promover a capacidade da empresa de aproveitar os recursos regionais, ou seja, se o conceito 

de capacidade de absorção, geralmente analisado no contexto das inovações tecnológicas, 

também é válido para a exploração de uma combinação diferente de recursos regionais. 

 

3 METODOLOGIA E DADOS 

Nesta seção são apresentados, resumidamente, a forma como foram catalogadas as 

dimensões do CT utilizadas no trabalho de Castelnovo et al (2020) - e no presente trabalho -

bem como as variáveis proxy selecionadas, o modelo empregado, o método para estimação do 

modelo, os dados e suas fontes. 

 

3.1  Capital territorial: variáveis proxy 

Conforme já descrito, Castelnovo et al (2020) identificaram oito dimensões do CT e, 

com base nessa distinção, estabeleceram uma proxy principal para cada uma dessas dimensões 

e, também, proxies alternativas para cada uma delas, com o objetivo de conferir maior robustez 

ao teste empírico. Nos parágrafos subsequentes, descrevem-se as oito dimensões identificadas, 

bem como as proxies primárias e alternativas escolhidas para cada uma delas.   

 Com relação ao Capital Tecnológico, os autores utilizaram despesas de P&D como 

proporção do PIB e, como um indicador alternativo, o número de patentes registradas no 
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European Patent Office (EPO) por 100 pessoas em cada região região, com base em Van Ophem 

et al (2002), Danguy et al (2010), Rodriguez-Pose e Crescenzi (2008) e Piergiovanni  et  al 

(2012). 

Para o Capital Humano, empregaram a quantidade de pessoas graduadas em disciplinas 

de ciências e tecnologia, alternativamente, o percentual da população (de 25 a 64 anos) com 

formação superior. Analogamente, para o Capital Social, foram utilizados dados sobre 

trabalhadores em sociedades cooperativas sobre o número total de funcionários - segundo os 

autores, essa proxy capta a disposição dos indivíduos em cooperar, sob a suposição de que 

relações sociais mais fortes impulsionam a atividade econômica - com base em Camagni (2009) 

e Camagni  et  al (2011); como proxy alternativa, utilizaram dados relativos ao número de 

doações de sangue por população residente na região – para os autores, esse dado captura o 

nível de senso cívico e compromisso social, afirmando que estes são aspectos importantes e 

inerentes ao capital social - com base em Guiso et  al (2010). 

A fim de captar o nível de eficiência e gestão dos serviços públicos, representado pelo 

Capital Institucional - com base em Batabyal e Yoo (2007) - os autores utilizaram a quantidade 

de pessoas que declararam esperar mais de 20 minutos em repartições públicas, sob o 

pressuposto de que um tempo de espera mais longo está associado à menor eficiência e gestão 

dos serviços públicos. Alternativamente, utilizou-se um indicador relacionado à segurança 

pública e à qualidade institucional do Estado, que é o índice de crimes violentos por 10.000 

pessoas em cada região. 

Para o Capital Financeiro os autores utilizaram dados acerca do crédito bancário 

regional como percentual do PIB. Segundo eles, essa proxy captura a dimensão privada das 

finanças e a disponibilidade de recursos financeiros.  Como indicador alternativo, utilizaram 

uma medida de risco financeiro, representada pela razão entre o total de empréstimos 

inadimplentes e o estoque total de empréstimos concedidos pelo banco regional, como uma 

proxy para a propensão regional a pagar dívidas. 

No tocante ao Capital de Infraestrutura, de acordo com os autores, essa dimensão do CT 

representa o nível de infraestrutura de transportes disponível em cada região podendo ser 

medida pelo comprimento da rodovia sobre a área terrestre regional. Como indicador 

alternativo, utilizaram o número de decolagens e pousos de vôos por ano. 
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Já o Capital Natural foi representado pela presença de importantes “sítios naturais”, 

tendo como proxy primária a porcentagem de “Natural Surfaces 2000 network”1 em relação à 

área de cada região. Alternativamente, foi utilizada a participação de áreas naturais protegidas 

em relação à área da superfície regional.  

Em relação ao Capital Artístico, consideraram a riqueza do patrimônio histórico e 

cultural italiano, cujo impacto é resumido, em primeira instância, pelo número de visitas a 

institutos públicos de antiguidades e arte, incluindo monumentos, museus e sítios 

arqueológicos. Como proxy secundária, consideraram a difusão de apresentações teatrais e 

musicais, medidas pelo número de ingressos vendidos em cada região por grupo de 100 pessoas. 

Neste trabalho, emprega-se como proxy para o desenvolvimento econômico regional, o 

PIB per capita de cada unidade federativa brasileira – como é comumente realizado em diversos 

trabalhos de pesquisa desta natureza. É, pois, o PIB per capita, a variável que se pretende 

explicar (variável dependente). No que tange às variáveis explicativas (independentes ou 

regressores), a intenção desta pesquisa é de se aproximar ao máximo das definições e proxies 

utilizadas por Castelnovo et al (2020) para as oito dimensões do CT. No entanto, devido a 

limitações relacionadas à escassez de dados, em alguns casos, existe a necessidade de que sejam 

feitas adaptações, objetivando sempre uma melhor adequação do modelo à realidade do espaço 

geográfico, e seu conteúdo populacional, em análise. Portanto, é estudado o desenvolvimento 

econômico das UFs brasileiras no período de 2012 a 2017.  

Entre as proxies para as oito dimensões do CT, para cada UF, serão empregados: o 

número de trabalhadores com educação superior completa, divididos pelo total de trabalhadores 

(Capital Humano); o número total de patentes registradas no INPI por grupo de 100 mil 

habitantes (Capital Tecnológico); a média anual da carteira ativa agregada de crédito constante 

no SCR do Banco Central, dividida pela população de cada estado (Capital Financeiro); um 

índice composto por quatro indicadores de infraestrutura, todos dividos pela área total de cada 

                                                 

 

 

 

1
A rede “Natural Surfaces 2000” foi estabelecida após a promulgação da Diretiva 92/43/CEE "Habitat" e é o 

principal instrumento da política da UE para a conservação da biodiversidade. 
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estado (rede de estradas, rede de ferrovias, rede de aeroportos, comprimento do cais)2, sendo 

que cada indicador tem um peso de 25% na composição do índice (Capital de Infraestrutura); 

o número de vítimas de homicídios intencionais por grupo de 100 mil habitantes, espera-se que 

esta estimativa esteja negativamente relacionada ao desenvolvimento econômico, pois índices 

de criminalidade mais elevados denotam menor força e eficiência das instituições, ou seja, 

menor estoque de Capital Institucional.  

O número de doações de medula óssea por grupo de 100 mil habitantes por estado, a 

área das Unidades de Conservação em relação à área total de cada estado e o número total de 

museus por grupo de 100.000 habitantes em cada estado são, respectivamente, as proxies 

escolhidas para o Capital Social, o Capital Natural e o Capital Artístico. 

As figuras 1 e 2 a seguir apresentam, cada uma, a reta que corta a nuvem de pontos 

gerados pela base de dados, ajustada por mínimos quadrados, a qual relaciona a variável 

dependente PIBPC com as variáveis explicativas INSTITUC e ARTISTICO, respectivamente, o 

que já nos dá uma ideia da relação, isolada, desses regressores com o PIB per capita dos estados 

no período observado. 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

2 Rede de estradas corresponde ao total de estradas pavientadas e não pavimentadas, em quilômetros; rede de 

ferrovias em quilômetros; rede de aeroportos, percentual do comprimento total da pista de aeroportos públicos que 

são pavimentados; comprimento do cais corresponde ao comprimento total dos cais de portos públicos e privados. 
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  Figura 1 -  Relação PIBPC e INSTITUC

 
  Nota: figura gerada através do Gretl com base nos dados e adaptada pelo autor. 
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  Figura 2 - Relação PIBPC e ARTISTICO 

 
 Nota: figura gerada através do Gretl com base nos dados e adaptada pelo autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

 

 

 

 

Espera-se que todas as variáveis tenham influência positiva no desenvolvimento 

econômico dos estados de 2012 a 2017, exceto (assim como no trabalho de Castelnovo et al., 

2020), o capital natural, por motivos já explanados anteriormente.  O quadro 1 apresenta de 

forma sucinta a relação de variáveis aqui empregadas e suas respectivas fontes de dados. 

Quadro 1 - Variáveis e fontes de dados 

Variável Fonte Unidade 

PIBPC IBGE; Ipeadata Reais por habitante 

HUMANO RAIS Proporção 

TECNO INPI Patentes por 100 mil habitantes 

FINANC BACEN Reais por habitante 

INDINFRA CNT; IPEA; ANAC; ANTAQ Índice por km² de área do estado 

INSTITUC MS; DataSus; IBGE Homicídios por 100 mil habitantes 

SOCIAL REDOME/INCA Doações por 100 mil habitantes 

NATURAL SIDRA/IBGE Proporção 

ARTISTICO IBRAM Museus por 100 mil habitantes 

Fonte: elaboração do autor. 

 

 

3.2  Método de estimação e modelo empírico 

Nesta pesquisa emprega-se se o método econométrico para dados em painel, o qual 

consiste em uma combinação entre dados em cortes transversais (cross-section) e séries 

temporais (time series) no mesmo modelo – processo pooling. Estuda-se um conjunto de 27 

indivíduos ao longo de seis períodos de tempo (do ano de 2012 a 2017). 

Segundo Gujarati e Porter (2011) e Wooldridge (2018), entre as vantagens de se 

trabalhar com dados em painel estão: possibilidade de agregação de maior quantidade de 

informação com menor colinearidade entre as variáveis; detecta e mensura efeitos de maneira 

mais acurada que dados em cortes transversais puros ou em séries temporais puras; maior 

número de observações no modelo e, portanto, estimativas com menores erros-padrão; maior 

eficiência do modelo. 

O modelo geral de regressão linear para dados em painel é escrito da seguinte forma: 

Y𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 +𝛽𝑋𝑖𝑡 + 𝜀𝑖 , 
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onde 𝑖 representa cada indivíduo da amostra e 𝑡 representa os períodos de tempo; o termo 𝛼𝑖  

representa os efeitos específicos das unidades observadas que não variam ao longo do tempo 

(efeitos fixos, ou constantes no tempo) e 𝜀𝑖 diz respeito ao termo de erro do modelo. O modelo 

de regressão linear definido para este trabalho é o seguinte:  

 

PIBPC𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽1HUMANO𝑖𝑡  + 𝛽2TECNO𝑖𝑡 + 𝛽3FINANC𝑖𝑡 + 𝛽4INDINFRA𝑖𝑡 +   

𝛽5INSTITUC𝑖𝑡  + 𝛽6SOCIAL𝑖𝑡 +  𝛽7NATURAL𝑖𝑡 + 𝛽8ARTISTICO𝑖𝑡 + 𝜀𝑖, 

em que: 𝑖 refere-se a cada estado brasileiro e 𝑡 diz respeito ao ano.  

Para a estimação do modelo, bem como para a realização dos testes de hipóteses, utiliza-

se o software econométrico Gretl versão 2021b. Empregam-se três métodos de estimação por 

dados em painel: o modelo POLS (Pooled Ordinary Least Squares), ou simplesmente Pooled,  

desconsidera a existência de efeitos fixos ou efeitos aleatórios nos dados, ou seja, trata a base 

de dados como sendo uma grande cross-section, e é estimado pelo método de Mínimos 

Quadrados Ordinários agrupado – MQO agrupado; o modelo de Efeitos Fixos (within), que 

considera a existência de efeitos fixos ai, não observados, para um mesmo indivíduo da amostra 

ao longo do tempo (porém variando entre diferentes indivíduos) e que tais efeitos podem estar 

relacionados às variáveis explicativas do modelo, método de estimação que elimina os efeitos 

fixos ai (que causam endogeneidade) por meio de manipulações matemáticas (diferenças de 

médias); e o modelo com Efeitos Aleatórios, que considera, simultaneamente, as variações 

intragrupo (within) e as variações entre diferentes indivíduos (between), dada uma cross-

section, assumindo, entretanto,  que o efeito dos fatores não observados ai é não correlacionado 

com as variáveis explicativas. No modelo de Efeitos Aleatórios, a magnitude do erro 

idiossincrático é relevante ao longo da amostra (entre indivíduos), ou seja, ocorre 

heterocedasticidade, já que a variância desses erros não é constante. O método de Mínimos 

Quadrados Ponderados faz uma ponderação – por meio do fator theta (Ɵ) – dos efeitos dos 

fatores não observados, eliminando a heterocedasticidade. 

Após a estimação dos modelos, realiza-se o diagnóstico de painel, a fim de verificar 

qual é o modelo mais adequado (consistente e eficiente) e confirmar se o efeito do painel é 

estatisticamente significativo para o estudo. Para a comparação entre os modelos utilizam-se os 

seguintes testes: o Teste F de Chow (POLS versus Efeitos Fixos), o LM Test - Lagrange 

Multiplier Test - de Breusch-Pagan (POLS versus Efeitos Aleatórios) e o Teste de Hausman 
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(Efeitos Aleatórios versus Efeitos Fixos). Com base nas estatísticas associadas a estes testes 

rejeita-se ou acata-se as hipóteses levantadas para cada um deles e, com isso, pode-se concluir 

qual dos três métodos de estimação é o mais adequado. A tabela 1 resume as principais 

estatísticas descritivas associadas aos dados. 

Tabela 1 - Principais estatísticas descritivas. 

Variável Média Mediana Mínimo Máximo 

PIBPC 21252 18084 7867,7000 70922 

HUMANO 19,8990 19,7630 11,2500 30,9290 

TECNO 0,0999 0,0059 0,0000 1,7840 

FINANC 11319 8731,1000 3552 34423 

INDINFRA 0,1388 0,1019 0,0066 0,4146 

INSTITUC 35,6020 35,4000 11 66,1000 

SOCIAL 166,1100 148,4100 1,4744 580,0800 

NATURAL 16,4710 9,6000 1,0000 93,5000 

ARTISTICO 0,9988 0,8954 0,3235 2,4374 

 Fonte: elaboração do autor a partir dos dados da amostra. 

 

 

4 RESULTADOS 

Antes de proceder com as estimações dos modelos, realiza-se a análise de variância dos 

dados, através da qual observa-se que, para todas as variáveis do modelo, o desvio padrão within 

é menor do que os desvios padrão between e o overall - exceto no caso da variável TECNO que 

apresentou desvios padrão within, between e overall iguais a 0,2290; 0,1545; 0,2749, 

respectivamente - indicando que, para cada indivíduo (estado) os dados apresentam pouca 

variação ao longo dos anos analisados, ao passo que, quando se considera uma cross-section 

qualquer dentro do período em estudo, é possível observar que é grande a variação dos dados 

de um estado para outro (como no caso da variável NATURAL, por exemplo). Como as 

variações between têm maior magnitude no modelo do que as variações within, resta saber qual 

desses dois tipos de variação exercem maior influência na variabilidade da variável dependente 

(PIBPC), pois isso é que define qual método de estimação é o mais adequado. 

As estimativas para os coeficientes do modelo passaram, primeiramente, pela estimação 

pelo método de Mínimos Quadrados Ordinários Agrupados (Pooled), em seguida, estimou-se 
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o modelo pelo método de Efeitos Fixos e Efeitos Aleatórios, respectivamente. Para os três 

modelos estimados, o resultado do teste F de significância conjunta dos regressores é 

estatisticamente significante, ou seja, ao nível de significância de pelo menos 5% - ou com 95% 

de confiança - pode-se afirmar que ao menos um dos betas associados às variáveis possui 

coeficiente não nulo. Logo, não se pode rejeitar a hipótese de que pelo menos uma das variáveis 

do CT impactou o desenvolvimento econômico regional dos estados brasileiros no período em 

estudo. Na tabela 2 encontram-se todos os coeficientes estimados pelos três modelos. 

Tabela 2 - Coeficientes estimados pelos três modelos. 

Variável  Coeficientes 

POLS 

Coeficientes 

Efeitos Fixos 

Coeficientes 

Efeitos Aleatórios 

CONSTANTE -1336,718 

(1808,337) 

        - -2267,571 

(1850,357) 

HUMANO 183,519** 

(76,438) 

 

354,182*** 

(83,514) 

270,843*** 

(73,619) 

TECNO 1972,175** 

(928,452) 

 

1508,397*** 

(504,803) 

1539,207*** 

(497,787) 

FINANC 1,253*** 

(0,053) 

 

1,025*** 

(0,087) 

1,097*** 

(0,067) 

INDINFRA 9027,900*** 

(3053,684) 

 

15247,950 

(19150,090) 

6697,922 

(6298,433) 

INSTITUC -2,162 

(20,737) 

 

-6,474 

(24,424) 

-9,064 

(22,131) 

SOCIAL 4,185* 

(2,234) 

 

0,174 

(1,627) 

0,305 

(1,571) 

NATURAL 133,236*** 

(12,807) 

 

139,538 

(133,459) 

137,391*** 

(28,084) 

ARTISTICO 488,252 

(593,438) 

 

8929,804*** 

(3177,326) 

2644,293** 

(1212,962) 

R² 

R² Ajustado 

0,936 

0,933 

0,793 

0,738 

0,842 

0,833 

 

Fonte: elaboração do autor com base nos resultados das estimações reportados pelo Gretl.  

Nota: nível de significância estatística dos testes ( *; **; *** ) indicam significância a 10%, 5% e 1 %, 

respectivamente; erros-padrão entre parênteses. 
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O diagnóstico para dados em painel, mencionado anteriormente, reportou os seguintes 

resultados: o Teste F (POLS versus Efeitos Fixos) apresentou F(8, 127) = 60,9932, com um p-

valor de P(F(8, 127) > 60,9932) = 7,49447e-040, como o p-valor obtido no teste é muito baixo, 

ao nível de significância de no mínimo 5% rejeita-se a hipótese nula de que o modelo POLS é 

o melhor modelo, em favor da hipótese alternativa de que o modelo mais adequado é o de 

Efeitos Fixos; o Teste de Breush-Pagan teve como resultado a estatística de teste assintótica 

qui-quadrado(1) = 203,418, com p-valor = 3,75046e-046, com isso, também rejeita-se a 

hipótese nula de que o modelo POLS é melhor modelo, em favor da hipótese alternativa que 

propõe a estimação por Efeitos Aleatórios como a melhor; finalmente, pelo Teste de Hausman, 

que descreve como hipótese nula que as estimativas de Mínimos Quadrados Generalizados 

(GLS) são consistentes, obteve-se uma estatística de teste assintótica qui-quadrado(8) = 

11,0731, com p-valor = 0,197592 (maior que 5%), portanto, não se deve rejeitar a hipótese nula 

e, por conseguinte, o modelo a ser escolhido deve ser o de Efeitos Aleatórios. A tabela 3 traz 

os coeficientes obtidos pela estimação por Efeitos Aleatórios bem como seus respectivos erros 

padrão, estatísticas z e p-valor. 

Tabela 3 - Coeficientes estimados pelo modelo de Efeitos Aleatórios 

Variável  Coeficiente Erro Padrão z p-valor  

CONSTANTE −2267,57 1850,36 −1,225 0,2204  

HUMANO 270,843 73,6193 3,679 0,0002 *** 

TECNO 1539,21 497,787 3,092 0,0020 *** 

FINANC 1,09669 0,0670203 16,36 <0,0001 *** 

INDINFRA 6697,92 6298,43 1,063 0,2876  

INSTITUC −9,06353 22,1313 −0,4095 0,6821  

SOCIAL 0,305278 1,57093 0,1943 0,8459  

NATURAL 137,391 28,0844 4,892 <0,0001 *** 

ARTISTICO 2644,29 1212,96 2,180 0,0293 ** 

Fonte: elaboração do autor com base nos resultados da estimação reportados pelo Gretl.  

Nota: nível de significância dos testes ( *; **; *** ) indicam significância a 10%, 5% e 1 %, respectivamente. 
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Com isso, o modelo final estimado assume a seguinte forma: 

 

PIBPC = −2267,57 + 270,84HUMANO  + 1539,21TECNO + 1,09669FINANC + 

6697,92INDINFRA  −  9,0635INSTITUC  + 0,305278SOCIAL + 137,39NATURAL + 

2644,29ARTISTICO. 

 

Os coeficientes estimados pelo modelo de Efeitos Aleatórios são condizentes - ao menos 

em boa parte - com o que apresenta a literatura aqui revisada, incluindo o trabalho de Castelnovo 

et al (2020). O modelo estimado reporta que os coeficientes associados às variáveis HUMANO 

(270,843); TECNO (1539,21); FINANC (1,09669) e ARTISTICO (2644,29) possuem, conforme 

esperado, influência positiva no desenvolvimento econômico regional, todos ao nível de 

significância estatística de 1%, exceto no caso de ARTISTICO, que apresenta significância de 

pelo menos 5%. No que tange à variável NATURAL, o modelo estimado apresentou um 

coeficiente com sinal positivo, diferentemente do estimado por Castelnovo et al (2020), os 

autores argumentam que regulações mais rígidas em relação ao meio ambiente poderiam 

impactar negativamente o estoque do Capital Natural. Entretanto, possivelmente por razões de 

natureza geográfico espacial e/ou dotação de outros recursos do Capital Natural não captados 

pelos dados utilizados, o coeficiente aqui estimado para essa variável apresentou sinal positivo, 

indicando, ao nível de significância de 1%, que NATURAL impactou positivamente o 

desenvolvimento econômico nos estados brasileiros nos anos de 2012 a 2017.  

Em relação às variáveis INDINFRA, INSTITUC e SOCIAL, o modelo estimado 

apresentou coeficientes com sinais condizentes com o esperado, entretanto, sem significância 

estatística, uma vez que o p-valor a eles associado ficou acima dos 10%. Apesar de o modelo 

estimado apresentar esses três coeficientes não significativos estatisticamente, considera-se que 

o R² calculado para o modelo de Efeitos Aleatórios tem uma boa magnitude (0,842), indicando 

que 82,4% da variabilidade de PIBPC é explicada pelas variáveis do CT. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho abordou a temática do desenvolvimento econômico regional propondo um 

ensaio empírico para aplicar a fundamentação teórica do Capital Territorial aos estados 

brasileiros, fazendo uso de dados relativos a cada um deles. Acredita-se que os resultados aqui 

alcançados, em boa medida, foram condizentes com o esperado para esta pesquisa, uma vez 
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que  tais resultados mostraram que não se pode rejeitar a hipótese geral do impacto das várias 

dimensões do CT sobre o desenvolvimento econômico dos estados brasileiros, muito embora 

algumas dessas variáveis não tenham apresentado coeficiente com significância estatística, 

talvez por eventuais equívocos metodológicos relativos à escolha de proxies ou tratamento de 

dados, o que pode acarretar problemas de autocorrelação ou heterocedasticidade no modelo de 

dados em painel, entretanto, os diagnósticos necessários para tratamento desses tipos de 

problemas com estimação de modelos econométricos estão fora do escopo deste trablho. 

Espera-se que este estudo possa incrementar a construção do conhecimento acerca do 

desenvolvimento econômico regional, contribuindo ao debate público relativo ao tema no 

Brasil. Por fim, como sugestão para próximas pesquisas que visam dar continuidade a este 

estudo, sugere-se aprofundar a investigação de particularidades concernentes à aplicação 

empírica do CT que não puderam ser alcançadas por meio deste. Por exemplo, outras variáveis 

proxy podem ser utilizadas como indicadores para as várias dimensões do capital territorial e 

diagnóstico e tratamento de possíveis problemas com os modelos. É importante avaliar também, 

no caso do capital territorial, se há efeitos espaciais de transbordamento do crescimento regional 

entre as unidades espaciais, isto é, utilizar como estimador um modelo de econometria espacial. 
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