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RESUMO 

 

O objetivo desta pesquisa é realizar uma análise da distribuição espacial do setor de alta 

tecnologia nas microrregiões brasileiras no período entre 1996 e 2018. Essa análise se justifica 

pela importância estratégica do setor de alta tecnologia, que utiliza mão de obra altamente 

qualificada e produz bens e serviços de alto valor agregado. A teoria afirma       que o setor de alta 

tecnologia deve se localizar próximo aos polos tecnológicos e instituições   de ensino e pesquisa, 

visto que demanda uma mão de obra altamente qualificada e especializada. De modo a analisar 

a distribuição espacial do setor, foi realizada uma Análise  Exploratória de Dados Espaciais 

(AEDE) onde verificou-se que o setor expandiu dinamicamente nas microrregiões das regiões 

Sul e Sudeste, enquanto que nas regiões Centro-Oeste e Nordeste essa expansão se limitou às 

microrregiões das capitais estaduais. Apesar dessa expansão, o setor continua concentrado no 

estado de São Paulo, especialmente nas microrregiões vizinhas à microrregião de São Paulo. 

 

Palavras-chave: Alta tecnologia. Análise Exploratória de Dados Espaciais. Mão de Obra 

Qualificada. Concentração Industrial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

 
The objective of this research is to carry out an analysis of the spatial distribution of the high 

technology sector in Brazilian microregions in the period between 1996 and 2018. This analysis is 

justified by the strategic importance of the high technology sector, which uses highly qualified 

labor and produces goods and services with high added value. The theory states that the high-tech 

sector should be located next to technological centers of teaching and research, since it demands a 

highly qualified and specialized workforce. To analyze the spatial distribution of the sector, an 

Exploratory Space Analysis (ESDA) was carried out, where has been verified that the sector 

dynamically expanded in the South and Southeast regions, while in the Center-West and Northeast 

regions this expansion was limited to the micro-regions of state capitals. Despite this expansion, 

the sector remains concentrated in the State of São Paulo, especially in the micro-regions close to 

the micro-region of São Paulo. 

 

Keywords: High tech. Exploratory Spatial Data Analysis (ESDA). Qualified Labor. Industrial 

Concentration. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas, a expansão do setor de alta tecnologia em diversos países gerou 

grandes mudanças nas regiões em que se localizam, redesenhando um novo modelo de 

desenvolvimento nessas localidades. Por ser um setor estratégico que produz bens/serviços 

sofisticados de alto valor agregado, fornecer incentivos para a geração e atração de 

empreendimentos tecnológicos passou a ser uma questão de política pública. Nesse sentido, 

políticas fiscais com o intuito de estimular investimentos privados em Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D) através da concessão de incentivos tributários e políticas educacionais 

que visam o apoio à pesquisa e expansão de instituições de ensino passaram a ser utilizadas 

com o objetivo de fomentar a indústria tecnológica local. 

O governo brasileiro também direcionou esforços nessa direção. Segundo o CES (Censo 

da Educação Superior), no ano de 2001 foram registradas 69.797 matrículas em cursos 

tecnológicos; em 2010, o número subiu1 para 781.609. Para o Censo, esse resultado deveu-se 

aos investimentos na educação profissional de nível superior, principalmente pela iniciativa 

privada, impulsionada por programas estudantis como o Universidade Para Todos (ProUni) e o 

Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), aliados à expansão das Instituições Federais de 

educação tecnológica nesse período. Além do investimento no ensino superior ocorrido 

principalmente entre os anos de 2000 e 2010, o governo brasileiro vem adotando medidas de 

modo a impulsionar o investimento privado em pesquisa e desenvolvimento desde o ano de 

1993, com a Lei nº 8.661, que permitiu a dedução de despesas com pesquisa e desenvolvimento 

do imposto de renda e a isenção do imposto sobre produtos industrializados, como 

equipamentos e instrumentos utilizados em atividades de P&D. Desde esse período, o governo 

brasileiro concedeu diversos benefícios fiscais através de leis como a Nova Lei da Informática 

(2001), Lei da Inovação (2004) e a Lei do Bem (2005) de modo a estimular o gasto privado em 

P&D. 

 
1 Informação obtida no site do Ministério da Educação. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/ultimas-

noticias/212-educacao-superior-1690610854/17240-numero-de-matriculas-em-cursos-tecnologicos-apresenta-

expansao>. Acesso em 01 de maio de 2022. 

 

http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/212-educacao-superior-1690610854/17240-numero-de-matriculas-em-cursos-tecnologicos-apresenta-expansao
http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/212-educacao-superior-1690610854/17240-numero-de-matriculas-em-cursos-tecnologicos-apresenta-expansao
http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/212-educacao-superior-1690610854/17240-numero-de-matriculas-em-cursos-tecnologicos-apresenta-expansao
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           Por demandar trabalhadores altamente qualificados, o setor de alta tecnologia oferece 

salários acima da média2 do mercado de trabalho, gerando renda que muda o padrão de vida de 

milhares de brasileiros e estimula a economia local. Entretanto, a desigualdade regional, 

fenômeno que sempre esteve presente no país, é aprofundada quando uma região apresenta 

concentração industrial deste setor, ao passo em que outras regiões apresentam poucos 

incentivos para instalação dessas empresas (SANTOS; CALIARI, 2012). 

           A pesquisa a respeito do setor de alta tecnologia tem como objetivo geral demonstrar 

como o setor se distribuiu espacialmente nas microrregiões brasileiras no período de 1996 a 

2018. Além do objetivo geral, o trabalho tem como objetivos específicos: i) verificar se o setor 

está autocorrelacionado no espaço, ou seja, se o fator “vizinhança” é relevante na distribuição 

espacial do setor; ii) verificar se no país há a formação de agrupamentos (clusters) do setor. 

Para atingir os objetivos propostos será realizada uma Análise Exploratória dos Dados 

Espaciais (AEDE) exibindo a análise da distribuição espacial do Quociente Locacional do 

emprego do setor tecnológico (QL) e do Valor Adicionado (VA) utilizando como referência os 

anos de 1996, 2000, 2010 e 2018. A análise será composta pelos mapas de distribuição do setor 

no período analisado, além do cálculo da Estatística I de Moran Global e Local, de modo a 

verificar se há autocorrelação global e local entre as variáveis analisadas para as microrregiões 

brasileiras. A escolha dos anos é justificada pela disponibilidade dos dados de produção de 

acordo com a Classificação Nacional das Atividades Econômicas (CNAE) na Pesquisa 

Industrial Anual (PIA), fato que ocorreu pela primeira vez em 1996. Os anos de 2000 e 2010 

se justificam por serem anos censitários, onde há maior disponibilidade de dados. O ano de 

2018 se justifica por ser um dos mais recentes em que há a disponibilidade total dos dados.  

O setor delimitado para esta pesquisa segue a classificação da Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) que utiliza a relação entre Pesquisa e 

Desenvolvimento e o PIB do setor para definir a intensidade tecnológica da atividade 

econômica. Sendo assim, a OCDE considera de alta intensidade tecnológica os setores: 

aeroespacial, farmoquímico/farmacêutico, tecnologia da informação e eletrônico (GALINDO-

RUEDA & VERGER, 2016 apud. MORCEIRO, 2019). Serão utilizados dados de emprego 

oriundos da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e de Valor Adicionado (VA) 

oriundos do Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA), que tem como fonte a 

 
2..Informação obtida no site do Portal da Indústria. Disponível em: 

<https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/economia/industria-perde-participacao-de-setores-

tecnologicos-e-se-torna-mais-concentrada-em-10-anos/>. Acesso em 03 de maio de 2022. 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/economia/industria-perde-participacao-de-setores-tecnologicos-e-se-torna-mais-concentrada-em-10-anos/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/economia/industria-perde-participacao-de-setores-tecnologicos-e-se-torna-mais-concentrada-em-10-anos/


11 
 

Pesquisa Industrial Anual (PIA). Para o grupo de atividades pertencente ao setor de Tecnologia 

da Informação, serão utilizados dados de Valor Adicionado (VA) extraídos da Pesquisa Anual 

de Serviços (PAS). 

Contando com esta introdução, a monografia está estruturada em cinco capítulos. No 

segundo capítulo será abordado o referencial teórico a respeito dos determinantes para a 

localização de indústrias de alta tecnologia, além das políticas adotadas pelo governo brasileiro 

em âmbito federal e regional de modo a difundir o progresso tecnológico e a geração de polos 

tecnológicos. No terceiro capítulo será demonstrada a metodologia utilizada nesta pesquisa, e 

no quarto, os resultados obtidos. Por fim, serão realizadas as considerações finais. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este capítulo está dividido em três seções. Na primeira serão demonstrados os 

determinantes locacionais do setor de alta tecnologia. Na segunda, serão destacadas as políticas 

fiscais e educacionais adotadas pelo governo brasileiro que podem ter impactado o setor de alta 

tecnologia no período analisado; e por fim, na terceira seção será evidenciada a experiência 

brasileira na geração de polos tecnológicos. 

 

2.1 - Determinantes Locacionais do Setor de Alta Tecnologia 

 

Os fatores que determinam a escolha da localização do setor produtivo em determinada 

região são discutidos na literatura econômica desde o século XIX. O Modelo de Von Thünen, 

formulado em 1826, foi o primeiro modelo que discutiu a localização espacial, introduzindo a 

dimensão espacial nos problemas de natureza econômica através do seu modelo de uso da terra 

agrícola, sendo utilizado como base de estudo para formulação de modelos posteriores. Nestes 

modelos, a respeito dos fatores locacionais determinantes, aspectos como custos de transporte, 

custos de mão de obra, fatores de aglomeração e desaglomeração foram discutidos no que ficou 

conhecido como Teoria Clássica da Localização. 

Entretanto, o avanço científico e tecnológico utilizados na produção de bens e serviços 

introduziram novos elementos determinantes para a localização industrial. Nesse sentido: 

As indústrias de alta tecnologia, devido às especificidades de sua produção e ao alto 

nível exigido de capacitação técnica, apresentam exigências locacionais bem 

específicas. De um modo geral, elas se localizam próximas às universidades voltadas 

para a pesquisa de ponta em engenharia, física, química e computação, ou próximas 

aos centros de pesquisa de empresas públicas ou privadas. Não obedecem, portanto, à 
tradicional orientação para o mercado, para as matérias-primas, para as fontes de 

energia, etc., mas sim para as fontes de geração de conhecimento e de inovação. 

(JOIA; SAMPAIO, 1995, p. 16). 

 

Dessa maneira, as universidades e instituições de pesquisa nesse novo padrão locacional 

possuem dois papeis fundamentais: atuam como indutoras do processo de inovação através da 

pesquisa, além de prover a mão de obra qualificada necessária para o setor de alta tecnologia. 

Para Siqueira (2003), essas instituições devem orientar seus esforços para atender as 

necessidades tecnológicas locais, sendo decisivas na formação de polos de alta tecnologia. 
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De acordo com Benko (1996), a existência de polos tecnológicos está condicionada a 

estratégias locais de desenvolvimento econômico baseadas na valorização do conhecimento 

científico, obtido através das universidades e instituições de pesquisa. Nessa mesma linha de 

pensamento, Dorfman (1983 apud. BARQUETTE, 2002) afirma que as instituições locais de 

ensino aliadas à uma ampla cultura de pesquisa capaz de promover inovações, assim como um 

alinhamento de interesses entre instituições de ensino, cientistas e empresários, criam as 

condições necessárias para o surgimento e desenvolvimento de polos tecnológicos. 

Devido à dependência e relevância de trabalhadores altamente capacitados nesse setor, 

onde, segundo Barquette (2002, p.105) “[...] um dos elementos mais críticos de localização 

tornou-se a presença de profissionais altamente qualificados (empreendedores e colaboradores), 

com conhecimentos em áreas específicas tanto quanto em áreas de amplo espectro, como 

informática.”, é fundamental entender os fatores de atração e retenção dessa mão de obra. Para 

Joia e Sampaio (1995), a mão de obra altamente qualificada é extremamente localizada, 

apresentando pouca mobilidade, sendo atraída por opções de lazer, rica vida cultural, recursos 

naturais, enfim, um conjunto de amenidades urbanas que contribuem para um alto padrão de 

vida, fatores também observados no trabalho de Rebello (1997). 

Além de políticas educacionais que visem o fortalecimento do ensino e pesquisa, 

estimulando o processo inovativo e fornecendo mão de obra qualificada tão essencial a este 

setor, cabe ao governo outras iniciativas que visem estimular a geração de empreendimentos de 

alta tecnologia. Em uma análise mais recente sobre o setor, os autores Van Roy e Nepelski 

(2017) demonstraram que o setor de alta tecnologia apresenta uma dinâmica diferente dos 

demais setores produtivos, demandando políticas específicas. Para os autores, por ser altamente 

dependente de financiamento para a criação e manutenção destas empresas, o setor de alta 

tecnologia necessita de políticas governamentais que facilitem o acesso ao crédito e reduza 

possíveis assimetrias de informação entre empreendedores e credores. Além disso, os autores 

constataram que o surgimento de novas empresas tecnológicas está ligado a empresas já 

estabelecidas, sendo influenciadas por efeitos de path-dependence e de aglomeração, sendo 

necessárias políticas públicas que induzam clusters em indústrias existentes e emergentes 

(VAN ROY; NEPELSKI, 2017). 

A segurança institucional também se apresenta como um fator locacional determinante, 

não se restringindo somente à proteção dos direitos de propriedade, mas também ao ambiente 

político estável com baixo nível de corrupção (JONES; DAVIS, 2000). Entretanto, para Van 
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Roy e Nepelski (2017), é necessária uma moderação em relação aos direitos de propriedade, 

visto que, para os autores, a proteção rigorosa pode impedir o progresso tecnológico, a inovação 

e a concorrência, pois pode atuar como uma barreira de entrada para novos entrantes no 

mercado. 

 

2.2 - Políticas Federais em Apoio às Indústrias Tecnológicas     

 

Durante os anos 90 a economia brasileira passou por um intenso processo de 

internacionalização, alterando a dinâmica das relações comerciais do país com o exterior com 

participação crescente das empresas multinacionais na economia nacional. Nesse novo contexto 

globalizado, inovação e produção de conhecimento se tornaram fatores cruciais para enfrentar 

a crescente competitividade no comércio internacional (CASSIOLATO; LASTRES, 2000).   

Para Griffith et al. (1999), o progresso tecnológico gera ganhos de produtividade e 

permite crescimento e desenvolvimento econômico, assim, é crucial a concepção de políticas 

governamentais que visem estimular os investimentos em P&D, essenciais para o processo de 

inovação. Para os autores, com o objetivo de estimular os gastos em P&D e atrair empresas de 

alta tecnologia, aumentando em seu território as inovações tecnológicas, o governo pode 

conceder incentivos fiscais que reduzam os custos do processo inovativo.  

 Com a finalidade de incentivar e difundir o progresso tecnológico na indústria, o 

governo brasileiro adotou políticas fiscais que visassem estimular os gastos privados em P&D. 

Instaurada em 1993, em apoio ao Plano de Desenvolvimento Tecnológico da Indústria (PDTI), 

a Lei 8.661 tinha por objetivo incentivar as empresas a investir em P&D, permitindo um 

abatimento de parte do imposto de renda relativo às despesas com Pesquisa e Desenvolvimento 

e fornecendo isenção de IPI na compra de equipamentos utilizados para estas atividades 

(BRASIL, 1993). 

Apesar de ter sido a principal ferramenta criada pelo governo para estimular a difusão 

tecnológica nas indústrias durante aquele período, a eficácia da Lei 8.661/93 foi questionada 

no estudo de Matesco e Tafner (1996). Para os autores, o desconhecimento da lei por parte das 

empresas, a burocracia para seu acesso, e o fato do incentivo ser dependente do lucro real das 

empresas reduziram o interesse pela utilização desse incentivo. Posteriormente, em meio a uma 

crise fiscal em 1997, reduziu-se em 50% o limite de redução do Imposto de Renda das Pessoas 

Jurídicas (IRPJ). 
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No final dos anos 90, com um cenário macroeconômico internacional recessivo diante 

de crises cambiais de grandes proporções, políticas industriais e de promoção à difusão da 

inovação tecnológica não foram uma pauta prioritária para o governo brasileiro 

(KANNEBLEY; PORTO, 2012).  

Em 2001, o governo brasileiro aprimorou a antiga Lei da Informática (8.248/91), que 

concedia incentivos fiscais para empresas do setor de tecnologia da informação com o objetivo 

de incentivar o investimento em Pesquisa e Desenvolvimento. Desde a sua criação, em 1991, a 

lei reivindicava a destinação de 5% do faturamento bruto das empresas para P&D como 

contrapartida para conceder os benefícios que se davam através da redução de Impostos sobre 

Produtos Industrializados (IPI). 

Segundo Garcia e Roselino (2004), utilizando-se de dados do Ministério da Ciência e 

Tecnologia do ano 2000, no período compreendido entre 1993 e 2000 foram investidos cerca 

de R$ 3 bilhões através dos instrumentos de estímulo instaurados pela Lei, desse montante, R$ 

2 bilhões foram investidos internamente nas empresas e aproximadamente R$ 1 bilhão em 

instituições de ensino e pesquisa. Para os autores, visando estimular a cooperação entre 

universidades/institutos de pesquisa e empresas participantes e difundir o conhecimento e 

desenvolvimento tecnológico, em 2001 o governo brasileiro reformulou a Lei e restringiu a 

2,7% (do total de 5% do faturamento bruto) o montante que poderia ser destinado internamente, 

sendo o restante destinado a centros de pesquisa, contemplando, obrigatoriamente, parte dos 

investimentos nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.  

Para Stal (2008), a Lei da Informática, ao fomentar a cooperação entre o setor privado 

e universidades e institutos de pesquisa, foi fundamental para inserir as filiais brasileiras das 

multinacionais em redes de inovações globais. 

 Posteriormente, durante o governo Lula, entre 2003 e 2010, foram implementadas 

políticas de promoção industrial e de inovação, incluindo a Política Industrial Tecnológica e de 

Comércio Exterior (PITCE), que vigorou de 2004 a 2008, e o Plano de Ação em Ciência, 

Tecnologia e Inovação (PACTI), de 2007 a 2010.  

Os instrumentos de política de promoção de inovação de maior destaque instituídos 

no contexto da PITCE em termos de objetivo e de recursos envolvidos foram a 

Subvenção Econômica para a inovação nas empresas e os incentivos fiscais à 

inovação, proporcionados pelas chamadas Lei de Inovação (Lei nº 10.973/2004) e Lei 

do Bem (Lei nº 11.196/2005) (KANNEBELEY; PORTO, 2012, p.6). 
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 A Lei de Inovação (Lei nº 10.973/2004) foi criada com o propósito de construir um 

ambiente favorável a parcerias estratégicas entre as instituições de ensino e empresas, 

estimulando a participação destas no processo de inovação. Para isso, permite o 

compartilhamento de recursos públicos e privados, como equipamentos e pessoal, o repasse de 

recursos financeiros para as empresas que apresentarem um projeto inovador, além de 

possibilitar a incubação de empresas dentro do espaço público com o objetivo de promover o 

progresso tecnológico. 

A Lei do Bem (Lei nº 11.196/2005) sucedeu a Lei 8.661/1993 e a revogou. Assim como 

a Lei da Informática, surgiu como uma política fiscal, fornecendo incentivos às empresas que 

operam em regime de lucro real com o objetivo de estimular o gasto privado em P&D, 

propiciando o desenvolvimento de inovações tecnológicas que pudessem aumentar a 

competitividade dos produtos de maior valor agregado. Entre os incentivos, destacam-se a 

dedução dos gastos realizados na declaração fiscal anual, além da redução de 50% do IPI na 

compra de equipamentos utilizados em atividades de P&D. 

Segundo dados do Relatório Anual da Utilização de Incentivos Fiscais de 2015 (o mais 

recente disponível), haviam 130 empresas beneficiadas pela Lei no ano de 2006 sendo: 1 no 

Norte, 3 no Nordeste, 1 no Centro-Oeste, 73 no Sudeste e 52 no Sul, ou seja, 96% das empresas 

estavam concentradas nas regiões Sul e Sudeste. No ano de 2015 foram 1.110 empresas, onde: 

27 eram do Norte, 43 do Nordeste, 35 do Centro-Oeste, 685 do Sudeste e 320 do Sul. Embora 

volte a apresentar concentração elevada (cerca de 91%) nas Regiões Sul e Sudeste, o número 

de empresas beneficiadas através de incentivos fiscais proporcionados pela Lei do Bem cresceu 

expressivamente em todas as regiões do país em comparação ao ano de 2006.  

Entretanto, apesar da Lei do Bem ter claramente reforçado e ampliado os projetos 

inovadores ao reduzir seus custos (CALZOLAIO; DATHEIN, 2012), uma pequena parcela, 

entre 15 e 20% das empresas brasileiras que realizaram investimentos em P&D, utilizou-se dos 

benefícios da Lei, segundo o Relatório Anual da Utilização de Incentivos Fiscais. Para Castro 

et al. (2012), há pouco conhecimento e entendimento sobre a lei, e o fato dela se aplicar apenas 

às empresas tributadas pelo regime de lucro real impede que as pequenas e médias empresas 

usufruam dos benefícios fiscais por estarem sob o regime de lucro presumido. 

           Embora o país possa contar com ambas as leis para fomentar o investimento em P&D e 

apoiar a política industrial e tecnológica nacional, o país carece de mais investimentos em 
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educação, ciência e tecnologia de modo a impulsionar os resultados destas políticas (GUEDES; 

MÁRIO, 2019).  

No âmbito educacional, de acordo com dados do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) (2001, 2018), no ano de 2001 haviam 183 

universidades públicas, número que chegou a 299 no ano de 2018 (Tabela 1 abaixo). Com esse 

crescimento no número de universidades, o número de alunos matriculados em instituições de 

ensino públicas passou de 939.225 em 2001, para 2.077.48 em 2018. 

Paralelo ao crescimento do número de universidades públicas nos últimos anos, 

observa-se também um avanço expressivo do ensino superior privado, partindo de 1.208 

instituições em 2001 para 2.238 em 2018 (Tabela 1 abaixo), um aumento de 85%, segundo 

dados do INEP (2001, 2018). Durante esse período, o governo brasileiro institucionalizou 

programas educacionais que tinham como objetivo facilitar a adesão da população ao ensino 

superior privado, entre eles o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), criado em 1999, que 

possibilita o financiamento da graduação de estudantes em instituições privadas e o Programa 

Universidade Para Todos (ProUni), criado em 2005, que oferta bolsas de estudo integrais ou 

parciais em instituições privadas de ensino superior. 

 

Tabela 1: Evolução do ensino superior brasileiro (nº de universidades) 

                               2001                                                                 2018 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do INEP (2001, 2018). 

 

Região Privadas Públicas Total 

Sul 182 33 215 

Sudeste 667 75 742 

Centro-

Oeste 

145 17 162 

Nordeste 165 46 211 

Norte 49 12 61 

Brasil 1.208 183 1.391 

Região Privadas Públicas Total 

Sul 382 32 414 

Sudeste 969 157 1.126 

Centro-

Oeste 

239 19 258 

Nordeste 499 67 566 

Norte 149 24 173 

Brasil 2.238 299 2.537 



18 
 

Segundo dados3 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), foram 

concedidos mais de 2,6 milhões de financiamentos no período de 2010 a 2018 com recursos do 

FIES, sendo mais de 700 mil apenas no ano de 2014. Mesmo apresentando queda expressiva 

no número de beneficiados nos últimos anos, nota-se o impacto expressivo do FIES no acesso 

à educação de nível superior. 

Em relação ao ProUni, de acordo com dados do Ministério da Educação (MEC) (2005, 

2018), foram beneficiados 95.629 estudantes em seu primeiro ano, sendo destes 8.421 

matriculados em cursos com alta demanda no setor de alta tecnologia (Engenharias, T.I., 

Farmácia, Física e Química (excluindo-se licenciaturas nesses dois últimos)). Em 2018, foram 

241.032 estudantes contemplados com bolsa integral ou parcial, onde 37.832 deles escolheram 

cursos com expressiva participação na indústria tecnológica. No total, desde a sua criação em 

2005 até 2018, o Programa beneficiou 2.466.985 estudantes em todo o país, sendo 351.274 

deles com formação em cursos tecnológicos. 

 

2.3 - Experiência Brasileira na Geração de Polos Tecnológicos 

 

À luz da literatura sobre o tema, no Brasil é observado a presença de polos tecnológicos 

gerados através da formulação de políticas educacionais que visassem a criação de instituições 

de ensino com ampla cultura de pesquisa e formação de mão de obra qualificada, dentre os 

quais serão citados abaixo. 

Marighetti (2013) associou a importância de instituições de ensino como Universidade 

de São Paulo (USP) e Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR) na estruturação do Polo 

Tecnológico da cidade de São Carlos - SP. Segundo o autor, o aumento do volume de 

financiamentos públicos e privados orientados à Pesquisa e Desenvolvimento fizeram com que 

professores universitários assumissem duas funções incomuns no país, a de pesquisadores e 

empreendedores.  

Para Sailer e Mendes (2010), após a fundação do Instituto Tecnológico de Aeronáutica 

(ITA) e do Centro Técnico Aeroespacial (CTA) é que houve o impulsionamento do processo 

de industrialização no município de São José dos Campos – SP, atraindo empresas antes 

 
3 Dados retirados do site do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Disponível em:< 

https://www.fnde.gov.br/index.php/financiamento/fies-graduacao/mantenedora-e-ies/financiamentos-concedidos. 

Acesso em 04 de maio de 2022. 

https://www.fnde.gov.br/index.php/financiamento/fies-graduacao/mantenedora-e-ies/financiamentos-concedidos
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situadas na Região Metropolitana de São Paulo. Ainda, segundo Souza (2011), o CTA 

possibilitou a criação de diversas empresas na cidade, destacando-se a Embraer, que consolidou 

o município como polo nacional do setor aeroespacial. 

Próximo à divisa com o estado de São Paulo, no sul do estado de Minas Gerais, o 

município de Santa Rita do Sapucaí tinha como principais atividades econômicas a pecuária e 

o cultivo de café, entretanto, nas últimas décadas, a cidade se transformou em um importante 

polo tecnológico do setor eletrônico. Garcia et al. (2015) enfatizam a relevância de instituições 

locais como a Escola Técnica e o Instituto Nacional de Telecomunicações (INATEL) na 

formação de mão de obra qualificada e na criação de diversas empresas do setor eletrônico, 

motivada por uma cultura de empreendedorismo na qual alunos formados por estas instituições, 

a partir dos conhecimentos acumulados durante sua formação e experiências profissionais, se 

tornaram empresários locais. 

Em Santa Catarina, nas microrregiões de Blumenau, Joinville e Florianópolis se 

constituiu um grande polo do setor de Tecnologia da Informação. Nicolau e Almeida (2005), 

para Blumenau, destacam a Fundação Universidade Regional de Blumenau (FURB), pioneira 

na difusão do conhecimento de informática, e a Comissão para Desenvolvimento do Setor de 

Software, criada pela prefeitura da cidade em 1991, da qual se originou a Fundação Blusoft 

para coordenar o setor, como fundamentais para o fomento da atividade. Em Joinville, os 

autores citam a importância da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) em garantir 

a mão de obra qualificada para o setor com o curso superior de computação. Em Florianópolis, 

é destacado o apoio da Fundação CERTI, originada a partir da Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC) em 1984, instituição que atua no desenvolvimento de projetos de inovação 

tecnológica, responsável pela criação em 1986 da incubadora Celta, segunda incubadora de 

empresas do país. 

No centro do país, Anápolis desponta como uma das principais produtoras do ramo 

farmacêutico devido ao polo do setor no município. O polo farmacêutico instaurado foi 

estruturado a partir do Instituto de Gestão Tecnológica Farmacêutica (IGTF), fundado em 2001 

a fim de incentivar a interação entre iniciativa privada, instituições governamentais e 

instituições de ensino, com o objetivo de promover o desenvolvimento técnico e humano, 

através do estimulo à pesquisa, promovendo inovações tecnológicas e a formação de mão de 

obra especializada para o setor (IGTF, 2008 apud. DIAS, 2011). 
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            Em Recife, no ano de 2000, o Porto Digital foi criado com o intuito de revitalizar uma 

região histórica da cidade que na época se encontrava degradada e reter os profissionais 

qualificados que se formavam nas universidades da região e partiam em busca de oportunidades 

em outros estados, principalmente São Paulo. Hoje, o Porto Digital abriga cerca de 350 

empresas dos setores de Tecnologia da Informação (T.I.) e Economia Criativa (E.C.), atraindo 

diversas empresas de outras regiões do Brasil, além de multinacionais (PORTO DIGITAL, 

2022). Amorim e Amorim (2004) ressaltam o papel do Centro Apolo de Integração e Suporte 

a Empreendimentos de Tecnologia de Informação e Comunicação do Porto Digital (CAIS), 

incubadora de empresas tecnológicas da região, responsável por criar um sistema empresarial 

tecnológico integrado com empresas de diversos tamanhos. Ademais, os autores enfatizam a 

importância do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco (CIn-UFPE), 

instituição com excelência no ensino e forte cultura de pesquisa, responsável pela criação do 

Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife (CESAR), centro de pesquisa e inovação 

com relevância nacional. 

Próxima à São Paulo, Campinas se destaca como uma cidade que atrai diversas 

multinacionais em função de seu ambiente inovador e com presença de mão de obra qualificada, 

proporcionados pela presença de instituições de ensino e centros de pesquisa, tais como a 

Universidade de Campinas (UNICAMP) e o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em 

Telecomunicações (CPQD). Para Joia e Sampaio (1995), em Campinas se encontram os 

principais fatores determinantes para a constituição de um polo tecnológico, onde as 

universidades e os institutos de pesquisa proporcionam o surgimento de indústrias de alta 

tecnologia, ampliando o mercado de trabalho e criando um ambiente propício à inovação. Além 

disso, para os autores, a estrutura da cidade, que oferece boa qualidade de vida, lazer, recursos 

culturais e educacionais, se constitui como fator de atração para a mão de obra ligada à alta 

tecnologia. 
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3. METODOLOGIA 

 

Este capítulo está dividido em quatro seções. Na primeira, será demonstrado os aspectos 

metodológicos utilizados para a extração dos dados considerando os subsetores pertencentes ao 

setor de alta tecnologia definido pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE). A segunda seção contemplará a metodologia utilizada para manipular os 

dados das variáveis selecionadas para a condução deste trabalho. A terceira e quarta seção serão 

utilizadas para apresentar os indicadores de autocorrelação espacial global e local, 

respectivamente. 

 

3.1 – Extração dos Dados 

 

 

           O setor delimitado para esta pesquisa segue a classificação da Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) que utiliza a relação entre Pesquisa e 

Desenvolvimento e o PIB do setor para definir a intensidade tecnológica da atividade 

econômica. Sendo assim, a OCDE considera de alta intensidade tecnológica os setores: 

aeroespacial, farmoquímico/farmacêutico, tecnologia da informação e eletrônico (GALINDO-

RUEDA & VERGER, 2016 apud. MORCEIRO, 2019). Dessa forma, utilizando-se da 

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), para os anos de 2000 e 2018 foram 

selecionadas as atividades de Fabricação de Produtos Farmoquímicos (grupo 21.1 da CNAE 

2.0), Fabricação de Produtos Farmacêuticos (grupo 21.2 da CNAE 2.0), Fabricação de 

Equipamentos de Informática, Produtos Eletrônicos e Ópticos (divisão 26 da CNAE 2.0), 

Atividades dos Serviços de Tecnologia da Informação (divisão 62 da CNAE 2.0) e Fabricação 

de Aeronaves (grupo 30.4 da CNAE 2.0). Para os anos de 1996 e 2000, serão agregados os 

grupos correspondentes às classificações anteriores dos setores da CNAE 95.  

           A partir dos setores selecionados para a pesquisa, foram extraídos dados de emprego 

oriundos da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e de Valor Adicionado (VA) 

oriundos do Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA), que tem como fonte a 

Pesquisa Industrial Anual (PIA), para todas as 558 microrregiões brasileiras. Devido à 

indisponibilidade de dados de Valor Adicionado para os anos de 1996 e 2000, foi utilizado o 

Valor de Transformação Industrial (VTI) como uma variável proxy. Para o grupo de atividades 
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pertencente ao setor de Tecnologia da Informação, foram utilizados dados de Valor Adicionado 

(VA) extraídos da Pesquisa Anual de Serviços (PAS).  

 

3.2 – Manipulação dos Dados 
 

 

Ao realizar uma análise locacional, busca-se suprimir o impacto que o número absoluto 

da variável emprego pode provocar em um estudo com regiões de tamanhos diferentes, assim, 

torna-se necessário utilizar um índice relativo, o Quociente Locacional (QL). Para Scherer e 

Moraes (2012), o Quociente Locacional (QL) é uma medida importante para verificar se 

determinada região é especializada ou diversificada em determinado setor. De acordo com 

Crocco et. al (2006), o QL apresenta a seguinte fórmula: 

 

𝑄𝐿 =

𝐸𝐽
𝑖

𝐸𝐽
⁄

𝐸𝐵𝑅
𝑖

𝐸𝐵𝑅
⁄

 

 

Onde, para a proposta deste trabalho: 

 𝐸𝐽
𝑖 = número de empregados dos setores considerados de alta tecnologia na microrregião 

selecionada; 𝐸𝐽 = número total de empregados na microrregião selecionada; 𝐸𝐵𝑅
𝑖  = número de 

empregados dos setores considerados de alta tecnologia no país; 𝐸𝐵𝑅  = número total de 

empregados no país. 

              Dessa forma, na pesquisa foi utilizado o Quociente Locacional do emprego (QL) ao 

invés do número absoluto de empregos, medindo em termos relativos a concentração do 

emprego do setor de alta tecnologia em uma microrregião comparado à concentração do setor 

no país, buscando determinar se aquela microrregião apresenta especialização no setor 

produtivo escolhido. Assim, após obter os dados de QL das microrregiões pode-se dizer que: 

caso o QL seja maior que 1, a microrregião apresenta uma especialização no setor; caso o QL 

seja igual a 1, a participação do setor na microrregião é igual à participação de todas as 
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microrregiões do país como um todo; caso o QL seja menor que 1, a microrregião não apresenta 

especialização no setor. 

                   Entretanto, o Quociente Locacional (QL) possui algumas limitações. Em regiões 

com estrutura produtiva pouco diversificada, o QL pode superestimar determinado setor, 

enquanto em regiões com alta diversificação produtiva, o cálculo do indicador pode subestimar 

o setor selecionado na região mesmo se este apresentar relevante participação na economia 

nacional (CROCCO et al., 2003). Assim, de forma a complementar a análise da distribuição 

espacial do setor de alta tecnologia, será utilizado também a variável Valor Adicionado (VA). 

                 Devido à indisponibilidade de dados de Valor Adicionado em nível micro, buscou-se 

atribuir o Valor Adicionado às microrregiões brasileiras da seguinte maneira: 

 

𝑉𝐴𝑇
𝑖  = 𝑆𝑎

𝑖 ∗  𝑉𝐴𝑎 +  𝑆𝑏
𝑖 ∗  𝑉𝐴𝑏 … 

 

Onde: 

𝑉𝐴𝑇
𝑖
 = Valor Adicionado Total da microrregião; 𝑆𝑎

𝑖  = Share do emprego da microrregião na 

atividade 𝑎; 𝑉𝐴𝑎 =  Valor Adicionado Nacional da atividade 𝑎; 𝑆𝑏
𝑖 =  Share do emprego da 

microrregião na atividade 𝑏; 𝑉𝐴𝑏 = Valor Adicionado Nacional da atividade b. 

           Dessa forma, para as microrregiões brasileiras será calculado a fração nacional do Valor 

Adicionado de cada uma das atividades econômicas pertencentes ao setor de alta tecnologia, de 

acordo com o share do emprego que aquela microrregião apresenta.  

Após a manipulação dos dados de emprego e valor adicionado, parte-se para a Análise 

Exploratória de Dados Espaciais (AEDE) que será elaborada em 3 etapas, onde primeiramente 

será realizada a distribuição espacial para as microrregiões brasileiras do Quociente Locacional 

de emprego do setor de alta tecnologia (QL) e dos dados de Valor Adicionado (VA). Após, será 

realizado o cálculo da Estatística I de Moran Global para as variáveis de interesse nas 

microrregiões brasileiras, a fim de compreender as interações espaciais presentes nos dados do 

setor de alta tecnologia e verificar se microrregiões com níveis de Quociente Locacional e de 

Valor Adicionado semelhantes tendem a estar localizadas próximas umas das outras. Por fim, 

será realizada uma Análise LISA (do inglês, Local Indicators of Spatial Association) de modo 
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a verificar se há aglomerações espaciais (clusters) do setor de alta tecnologia nas microrregiões 

brasileiras. Todas as etapas da AEDE serão realizadas com o apoio do software GeoDA. 

 

3.3 – Estatística I de Moran Global  

 

 

O cálculo da Estatística I de Moran Global é amplamente utilizado em análises espaciais, 

visto que determina o grau de associação espacial global existente nos dados coletados. 

Segundo Almeida (2004), a Estatística I de Moran Global é definida por: 

 

𝐼 =  
𝑛

𝛴𝛴 𝑤𝑖𝑗
 
𝛴𝛴 𝑤𝑖𝑗 (𝑦𝑖 −�̅�)(𝑦𝑗 −�̅�)

𝛴 (𝑦𝑖 −�̅�)²
 

 

Em que, para a realização desta pesquisa: 

𝑛 = número de elementos espaciais (558 microrregiões no país, n = 558); 𝑦 = variável de 

interesse (Quociente Locacional e Valor Adicionado); 𝑤𝑖𝑗 = matriz de peso espacial para as 

microrregiões 𝑖 𝑒 𝑗. 

Ainda de acordo com Almeida (2004), o valor esperado para a Estatística I de Moran 

Global que indica a ausência de um padrão espacial na variável de interesse é dado pela seguinte 

fórmula: - ( 
1

n−1
 ), onde n representa o número de elementos espaciais. Como no estudo 

realizado são utilizados dados de todas as microrregiões brasileiras, totalizando 558 elementos 

espaciais, o valor esperado para a Estatística I de Moran Global que não indica autocorrelação 

espacial é de -0,0018. Valores estimados acima do esperado indicam autocorrelação espacial 

positiva, enquanto valores estimados abaixo do esperado indicam autocorrelação espacial 

negativa. 
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3.4 – Estatística I de Moran Local (Análise LISA) 

 

 

A fim de verificar se há autocorrelação espacial local presente nas variáveis de interesse, 

utiliza-se o I de Moran Local, também conhecido como Local Indicator of Spatial Association 

(LISA). Ao passo que o I de Moran Global exibe uma estatística global, para todo o conjunto 

de dados, o I de Moran Local exibe uma estatística local para cada unidade espacial. Segundo 

Luzardo et al. (2017, p. 166): “Os indicadores locais produzem um valor específico para cada 

área, permitindo, desse modo, a identificação de agrupamentos.” 

Anselin (1995 apud. ALMEIDA, 2004) estabelece a Estatística I de Moran Local como: 

 

𝐼 =
(𝑦𝑖 − 𝑦)𝛴 𝑤𝑖𝑗(𝑦𝑗 − 𝑦)

𝛴(𝑦𝑖 − 𝑦)2

𝑛

 

 

Dessa maneira, é possível verificar agrupamentos (clusters) representados por 

quadrantes de associação linear espacial: High-High (Alto-Alto), Low-Low (Baixo-Baixo), 

High-Low (Alto-Baixo) e Low-High (Baixo-Alto). Para este trabalho, o cluster Alto-Alto 

representará o conjunto de microrregiões que possuem valores elevados para as variáveis de 

interesse (Quociente Locacional e Valor Adicionado). O cluster Baixo-Baixo evidenciará o 

conjunto de microrregiões que apresentam valores baixos para as variáveis. O cluster Alto-

Baixo indicará as microrregiões que possuem valores elevados para as variáveis de interesse, 

porém vizinhas de microrregiões com baixos valores. Por fim, o cluster Baixo-Alto representará 

as microrregiões com baixos valores para as variáveis desse estudo, porém vizinhas de 

microrregiões com valores elevados. 
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4. RESULTADOS  
 

Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos através da Análise Exploratória 

dos Dados Espaciais (AEDE) do setor de alta tecnologia, sendo dividido em duas seções. Na 

primeira, será demonstrado o resultado da distribuição espacial da variável Quociente 

Locacional (QL) para as microrregiões brasileiras, demonstrando como esta está distribuída no 

espaço e se há autocorrelação espacial global (Estatística I de Moran Global) e local (Estatística 

I de Moran Local ou Análise LISA) entre as microrregiões brasileiras. Na segunda seção será 

repetido o processo, dessa vez com a variável Valor Adicionado (VA). Em ambas as seções, e 

para ambas as variáveis, serão apresentados os mapas da distribuição espacial, a análise do I de 

Moran Global (para verificar se há autocorrelação espacial) e os mapas resultantes da Análise 

LISA, demonstrando se há a presença de agrupamentos (clusters) do setor de alta tecnologia no 

país. Serão demonstrados resultados para os anos de 1996, 2000, 2010 e 2018. 

 

4.1 – Quociente Locacional do Setor de Alta Tecnologia 
 

 

           Na concepção do trabalho, a ideia inicial seria utilizar mapas de distribuição por quintis 

ou decis para verificar a distribuição das variáveis estudadas nessa pesquisa, Quociente 

Locacional e Valor Adicionado. Entretanto, como se evidenciou uma disparidade acentuada 

nos valores encontrados para ambas as variáveis, com a grande maioria das microrregiões 

apresentando baixos valores e, por outro lado, poucas microrregiões com valores elevados, 

optou-se por utilizar um mapa customizado. No caso do Quociente Locacional (QL), foram 

definidos intervalos de 0,25 pontos para evidenciar a distribuição da variável no espaço. Dessa 

forma, as microrregiões foram divididas em 5 categorias, onde a primeira contemplará 

microrregiões com QL de 0 até 0,25; a segunda com QL acima de 0,25 até 0,50; a terceira com 

QL acima de 0,50 e abaixo de 0,75; a quarta com QL acima de 0,75 e abaixo de 1; e por fim, 

microrregiões com QL acima de 1. 

Observa-se no mapa do ano de 1996 (figura 1 abaixo), que as regiões mais escuras do 

mapa, com maiores QLs, concentram-se na Região Sudeste, com destaque para as 

microrregiões de São José dos Campos, Guarulhos, Osasco, São Paulo, Sorocaba, Campinas, 

Itapecerica da Serra, todas no estado de São Paulo. Em Minas Gerais, próximo à divisa com 

São Paulo, as microrregiões de Santa Rita do Sapucaí, Itajubá e Pouso Alegre também 
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apresentam valores elevados de QL; assim como Montes Claros, mais ao norte do estado. No 

estado do Rio de Janeiro, se sobressaem as microrregiões de Rio de Janeiro e Serrana. Na região 

Sul, se destacam as microrregiões de Curitiba, Joinville, Blumenau, Florianópolis e Porto 

Alegre. No Centro-Oeste, as microrregiões de Anápolis, Goiânia e Brasília despontam das 

demais. Nas regiões Norte e Nordeste não se encontram valores relevantes para a variável, com 

exceção da microrregião de Manaus, com grande concentração de empregados no setor 

eletrônico. 

 

Figura 1: QL do emprego de alta tecnologia para as microrregiões brasileiras em 1996 

 

Fonte: Elaboração própria através do software Geoda. 

 

No ano de 2000 (figura 2 abaixo), observa-se poucas mudanças em relação ao ano de 

1996. Níveis mais elevados de QL encontram-se novamente concentrados na região Sudeste, 

especialmente no estado de São Paulo. Na Região Nordeste, um tímido crescimento do QL nas 

microrregiões de Recife e Cariri. 
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Figura 2: QL do emprego de alta tecnologia para as microrregiões brasileiras em 2000 

 

 

Fonte: Elaboração própria através do software Geoda. 

 

 

Figura 3: QL do emprego de alta tecnologia para as microrregiões brasileiras em 2010 

 

Fonte: Elaboração própria através do software Geoda. 
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Em 2010 (figura 3 acima), verifica-se níveis superiores de QL nas microrregiões dos 

estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina em comparação a 2000, assim como Belo 

Horizonte, Sete Lagoas e Bom Despacho na região Sudeste. No Nordeste, as microrregiões que 

apresentam os maiores QL’s novamente são Recife e Cariri, dessa vez acompanhadas de 

microrregiões como Salvador e Fortaleza. No Paraná, observa-se um aumento da especialização 

no setor de alta tecnologia nas microrregiões de Londrina, Maringá, Apucarana, Cascavel e 

Toledo, esta última motivada pelo crescimento do setor farmacêutico na microrregião. 

 Em 2018 (figura 4 abaixo), poucas alterações novamente, com exceção de que, pela 

primeira vez, as microrregiões de Uberlândia, Blumenau e Vitória atingiram um QL acima de 

1, demonstrando evolução constante desde 1996. 

 

Figura 4: QL do emprego de alta tecnologia para as microrregiões brasileiras em 2018 

 

Fonte: Elaboração própria através do software Geoda. 

 

A partir do cálculo da Estatística I de Moran Global buscou-se evidenciar se a variável 

Quociente Locacional apresenta autocorrelação espacial global entre as microrregiões do país. 

A matriz de contiguidade utilizada foi a denominada rainha (Queen), que proporcionou uma 

melhor estimação da Estatística I de Moran Global. 

O cálculo foi realizado para todos os anos do estudo, entretanto, por apresentar valores 

semelhantes, só serão demonstrados os resultados dos anos de 1996 e 2018. 
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Figura 5: Estatística I Global de Moran para a variável QL do emprego do setor de alta tecnologia para o ano 

de 1996 

 

Fonte: Elaboração própria através do software Geoda. 

 

Figura 6: Estatística I Global de Moran para a variável QL do emprego do setor de alta tecnologia para o ano 

de 2018 

 

Fonte: Elaboração própria através do software Geoda. 

 

Como pode-se observar (figuras 5 e 6 acima), os valores de I estimados (0,172 em 1996, 

e 0,218 em 2018) excedem o valor esperado (-0,0018), logo, há autocorrelação espacial positiva 

entre as microrregiões brasileiras para a variável Quociente Locacional (QL). Assim, pode-se 

dizer que microrregiões com alto (baixo) Quociente Locacional (QL) tendem a serem vizinhas 

de microrregiões com alto (baixo) QL. 
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 De modo a verificar se, além da autocorrelação espacial positiva global, a variável QL 

também apresenta autocorrelação espacial local, foi realizada a Análise LISA. A Análise LISA 

testa a presença de agrupamentos (clusters) e foi realizada para todos os anos de estudo (1996, 

2000, 2010 e 2018), porém como resultaram em mapas semelhantes e de modo a não ficar 

repetitivo, só serão demonstrados os resultados para os anos de 1996 e 2018. 

 

Figura 7: Análise LISA para o QL do setor de alta tecnologia das microrregiões brasileiras, 1996 

 

Fonte: Elaboração própria através do software Geoda. 

 

 No ano de 1996 (figura 7 acima), verifica-se a presença de um grande cluster Alto-Alto 

(em vermelho escuro) para a variável Quociente Locacional que se estende do sul de Minas 

Gerais, com as microrregiões de Santa Rita do Sapucaí, Itajubá e Pouso Alegre, até as 

microrregiões do leste do estado de São Paulo, englobando microrregiões como São Paulo, 

Campinas, São José dos Campos, Guarulhos, Osasco, Itapecerica da Serra, Sorocaba e Jundiaí. 

Além destas, há também um cluster Alto-Alto no estado do Rio de Janeiro que envolve as 

microrregiões de Rio de Janeiro, Serrana e Três Rios. No cluster Alto-Baixo (em vermelho 

claro), ou seja, microrregiões com QL acima do observado na região, encontram-se as 

microrregiões de Aracaju, Maceió, Campina Grande e São Luís, todas na região Nordeste; além 

de Manaus, na região Norte. O cluster Baixo-Baixo (azul escuro) demonstra as microrregiões 

com baixo valor para a variável QL, sendo observado majoritariamente nas regiões Norte e 
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Nordeste, evidenciando a disparidade da distribuição do setor altamente tecnológico nas 

microrregiões brasileiras. 

 

Figura 8: Análise LISA para o QL do setor de alta tecnologia das microrregiões brasileiras, 2018 

 

Fonte: Elaboração própria através do software Geoda. 

 

Ao analisar os resultados para o ano de 2018 (figura 8 acima), fica evidente de que 

houve poucas mudanças em relação a presença de agrupamentos de microrregiões com o cluster 

Alto-Alto (vermelho escuro) no leste do estado de São Paulo e sul de Minas Gerais. Na região 

Sul surgem microrregiões com o cluster Baixo-Alto (azul claro), ou seja, possuem baixo valor 

de QL, porém são vizinhas de microrregiões com QL elevados, nesse sentido, se as 

microrregiões de São Bento do Sul, Paranaguá e Tijucas possuíssem um QL elevado, teríamos 

um cluster Alto-Alto que se estenderia de Curitiba até Florianópolis. O mesmo padrão Baixo-

Alto é observado no entorno de Brasília e Goiânia. Novamente a presença de clusters Baixo-

Baixo (azul escuro) é concentrada nas regiões Norte e Nordeste. 

Os resultados obtidos através do mapa de distribuição, do cálculo do I de Moran Global 

e Local (Análise LISA), demonstram que, para a variável Quociente Locacional, o setor de alta 

tecnologia apresentou expansão nas regiões Sul e Sudeste para além das microrregiões das 

capitais estaduais, ao contrário do observado na região Centro-Oeste; no Nordeste, nem mesmo 

as microrregiões das capitais apresentaram valores relevantes para a variável analisada. Apesar 
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dessa expansão, intensificada a partir do ano de 2000 em função do crescimento da atividade 

de Tecnologia da Informação, o setor de alta tecnologia continua altamente concentrado no 

estado de São Paulo, dado o único cluster Alto-Alto que apresentou pouca alteração de 1996 a 

2018. 

 

4.2 – Valor Adicionado do Setor de Alta Tecnologia 

 

 

Assim como o Quociente Locacional (QL), a variável Valor Adicionado (VA) também 

apresentou valores discrepantes entre as microrregiões brasileiras, onde poucas apresentaram 

valor elevado. Dessa forma, optou-se por segmentar as microrregiões em 6 categorias, divididas 

da seguinte forma: microrregiões com VA de R$ 0 até R$ 25 milhões; de R$ 25 milhões a R$ 

100 milhões; de R$ 100 milhões a R$ 250 milhões; de R$ 250 milhões a R$ 500 milhões; de 

R$ 500 milhões a R$ 1 bilhão; e por fim, microrregiões com VA acima de R$ 1 bilhão. 

Verifica-se que, no ano de 1996 (figura 9 abaixo), os maiores valores, representados 

pelas cores mais escuras, são encontrados predominantemente no estado do São Paulo, nas 

microrregiões de São Paulo, Guarulhos, Campinas, Osasco, São José dos Campos, Itapecerica 

da Serra, Sorocaba e Mogi das Cruzes. Além destas, na região Sudeste se destacam as 

microrregiões de Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Na região Sul, sobressaem as microrregiões 

de Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre. No Centro-Oeste, assim como no Nordeste, as 

microrregiões de maior valor para a variável são aquelas que contemplam as capitais de seus 

estados, com exceção de Anápolis, tais como: Cuiabá, Brasília, Goiânia, Recife, Fortaleza e 

Salvador. Na região Norte, apenas a microrregião de Manaus apresenta valor elevado para a 

variável VA devido a produção de eletrônicos em sua Zona Franca. 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

Figura 9: Valor Adicionado do setor de alta tecnologia nas microrregiões brasileiras em 1996 

 

Fonte: Elaboração própria através do software Geoda. 

 

Figura 10: Valor Adicionado do setor de alta tecnologia nas microrregiões brasileiras em 2000 

 

Fonte: Elaboração própria através do software Geoda. 

 

Em 2000 (figura 10 acima) observa-se poucas mudanças em relação a 1996, com 

exceção de que há um crescimento no número de microrregiões pertencentes à segunda 

categoria (de 25 milhões a 100 milhões) em direção ao interior do estado de São Paulo, 
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destacando-se São Carlos, Limeira, São José do Rio Preto e Bauru. Além disso, é observado 

um crescimento da variável VA nas microrregiões de Anápolis, Goiânia, Brasília e Cuiabá, na 

região Centro-Oeste, além de Salvador e Recife na região Nordeste. Para o ano de 2010 (figura 

11 abaixo), é observado um crescimento da variável nas microrregiões de Toledo, Curitiba, 

Londrina, Porto Alegre, Caxias do Sul, Joinville e Blumenau, na região Sul, assim como 

Salvador, Recife e Fortaleza na região Nordeste, vinculado ao crescimento4 do setor de 

Tecnologia da Informação (T.I.). 

 

Figura 11: Valor Adicionado do setor de alta tecnologia nas microrregiões brasileiras em 2010 

Fonte: Elaboração própria através do software Geoda. 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 De acordo com dados extraídos da Pesquisa Anual de Serviços (PAS), o setor de T.I. apresentou Valor 

Adicionado de cerca de R$ 6 bilhões em 2000, enquanto que em 2010 esse valor ultrapassou a marca de R$ 35 

bilhões. 
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Figura 12: Valor Adicionado do setor de alta tecnologia nas microrregiões brasileiras em 2018 

 

Fonte: Elaboração própria através do software Geoda. 

 

Em 2018 (figura 12 acima), verifica-se que, para a variável VA, o setor de alta 

tecnologia continua com concentração elevada no estado de São Paulo, sobretudo nas 

microrregiões de São Paulo, Osasco, Campinas, Guarulhos e São José dos Campos. O 

crescimento5 do setor de Tecnologia da Informação (T.I.) permitiu que as microrregiões do 

interior do estado de São Paulo apresentassem valores superiores de VA em comparação a 2010. 

O mesmo se aplica para as microrregiões da região Sul, sul e sudeste de Minas Gerais, além 

das microrregiões que contemplam as capitais das regiões Centro-Oeste e Nordeste. 

Também para a variável Valor Adicionado (VA) foi realizado o cálculo da Estatística I 

de Moran Global a fim de verificar se há autocorrelação espacial global nas microrregiões 

brasileiras. Assim como para a variável QL, serão demonstrados os resultados dos valores 

estimados para os anos de 1996 e 2018, visto que para os anos de 2000 e 2010 os valores 

estimados foram semelhantes. 

 

 

 
5 Novamente, de acordo com dados extraídos da Pesquisa Anual de Serviços (PAS), o setor de T.I. cresceu 

expressivamente, apresentando Valor Adicionado (VA) de R$ 35 bilhões em 2010 e cerca de R$ 89 bilhões em 

2018. 
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Figura 13: Estatística I Global de Moran para a variável Valor Adicionado do setor de alta tecnologia para o 

ano de 1996 

 

Fonte: Elaboração própria através do software Geoda. 

 

Figura 14: Estatística I Global de Moran para a variável Valor Adicionado do setor de alta tecnologia para o 

ano de 2018 

 

 

Fonte: Elaboração própria através do software Geoda. 

 

 Como demonstrado (figuras 13 e 14 acima) os valores de I estimados (0,064 em 1996, 

e 0,082 em 2018) excedem o valor esperado (-0,0018), demonstrando autocorrelação espacial 

positiva para entre as microrregiões brasileiras para a variável Valor Adicionado (VA). Assim, 
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pode-se dizer que microrregiões com alto (baixo) Valor Adicionado (VA) tendem a serem 

vizinhas de microrregiões com alto (baixo) Valor Adicionado (VA). 

Por fim, foi elaborada a Análise LISA para verificar se há a presença de clusters de alta 

tecnologia para a variável VA nas microrregiões brasileiras, tal como realizado para a variável 

QL. Assim como na seção anterior, só serão demonstrados os mapas dos anos de 1996 e 2018, 

visto que os resultados verificados na análise apresentaram poucas alterações. 

Na Análise LISA para o ano de 1996 (figura 15 abaixo) verifica-se a presença de um 

único cluster Alto-Alto que engloba as microrregiões de Campinas, Sorocaba, Itapecerica da 

Serra, Osasco, Guarulhos, São Paulo, Mogi das Cruzes, São José dos Campos e Jundiaí. Com 

a metodologia utilizada, a qual atribuiu o VA de acordo com o share do emprego que cada 

microrregião apresenta, essas 9 microrregiões corresponderam por 45% do total do Valor 

Adicionado Nacional do setor de alta tecnologia, denotando elevada concentração. Ademais, 

observa-se a presença do cluster Baixo-Alto nas microrregiões vizinhas à Porto Alegre e Rio 

de Janeiro, localidades que apresentam valores elevados de VA perante seus vizinhos. No 

cluster Alto-Baixo se encontram as microrregiões de Manaus e Fortaleza, apresentando valores 

de VA acima do observado na região. Os clusters Baixo-Baixo, assim como ocorrido com a 

variável QL, persistem em sua grande maioria nas regiões Norte e Nordeste.  

 

Figura 15: Análise LISA para o VA do setor de alta tecnologia das microrregiões brasileiras, 1996 

 

Fonte: Elaboração própria através do software Geoda. 
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Figura 16: Análise LISA para o VA do setor de alta tecnologia das microrregiões brasileiras, 2018 

 

Fonte: Elaboração própria através do software Geoda. 

 

Em 2018 (Figura 16 acima) verifica-se apenas um cluster Alto-Alto no país, englobando 

novamente as microrregiões de São Paulo, Campinas, Osasco, São José dos Campos, 

Guarulhos, Itapecerica da Serra, Sorocaba e Jundiaí, com a exceção de Mogi das Cruzes em 

relação a 1996. Essas 8 microrregiões, de acordo com a metodologia utilizada, representaram 

cerca de 42% do total do Valor Adicionado Nacional do setor de alta tecnologia. Os clusters 

Baixo-Alto são observados nas microrregiões vizinhas à Porto Alegre, Curitiba-Joinville-

Florianópolis, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, além das microrregiões do entorno Brasília-

Goiânia-Anápolis. É possível notar a presença de microrregiões pertencentes ao cluster Alto-

Baixo, tais como Salvador, Recife e Fortaleza na região Nordeste, assim como Manaus na 

região Norte, ou seja, possuem um VA alto, porém são vizinhas de microrregiões com VA 

baixo. Novamente, os clusters Baixo-Baixo são concentrados majoritariamente nas regiões 

Norte e Nordeste. 

Os resultados obtidos com a AEDE realizada para a variável Valor Adicionado (VA) 

nos permite observar, assim como na AEDE da variável Quociente Locacional (QL), uma 

expansão do setor de alta tecnologia nas microrregiões brasileiras, principalmente a partir de 

2000 capitaneada pelo subsetor de Tecnologia da Informação (T.I.), nas regiões Sul e Sudeste 

para além das microrregiões das capitais. Entretanto, nas regiões Centro-Oeste e Nordeste, essa 
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expansão se limitou às microrregiões das capitais estaduais, demonstrando uma disparidade 

acentuada em relação às microrregiões vizinhas. Na AEDE realizada para a variável Quociente 

Locacional (QL), as microrregiões das capitais nordestinas não apresentaram valores 

relevantes, entretanto, para a variável Valor Adicionado (VA) o resultado foi diferente. Isso se 

deve ao fato de que os outros subsetores de alta tecnologia (farmacêutico, aeroespacial e 

eletrônico) são pouco representativos nessas microrregiões, logo, ao realizar o cálculo do QL, 

não há números relevantes para a variável nessas localidades, mesmo estas possuindo números 

significativos de trabalhadores no setor de Tecnologia da Informação. Como o setor de T.I. 

apresentou um crescimento expressivo a partir do ano de 2000, as microrregiões das capitais 

nordestinas, especialmente Salvador, Recife e Fortaleza, apresentaram valores relevantes para 

a variável analisada. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Através da Análise Exploratória de Dados Espaciais (AEDE) realizada nesta pesquisa, 

chega-se a quatro conclusões importantes. 

Primeiro, com base no cálculo da Estatística I de Moran Global, realizado para as 

variáveis Quociente Locacional e Valor Adicionado, foi possível constatar que o setor de alta 

tecnologia está autocorrelacionado positivamente nas microrregiões brasileiras, indicando uma 

tendência de microrregiões com alto (baixo) valor para as variáveis de interesse serem vizinhas 

de microrregiões com valor similar. 

Segundo, foi possível observar que o setor de alta tecnologia se expandiu em todas as 

regiões do país, entretanto, enquanto essa expansão foi dinâmica nas microrregiões das regiões 

Sul e Sudeste, englobando microrregiões além do entorno das microrregiões das capitais 

estaduais, no Centro-Oeste e Nordeste essa expansão ficou limitada às microrregiões das 

capitais. No Norte, a microrregião de Manaus apresentou altos valores para ambas as variáveis 

desde o início do período de estudo, entretanto, isso deveu-se à produção de eletrônicos em sua 

Zona Franca que, por ser majoritariamente uma indústria de montagem, destoa dos príncipios 

da indústria de alta tecnologia, que necessita de mão de obra altamente qualificada e presença 

de instituições de ensino com ampla cultura de pesquisa.  

Terceiro, pode-se dizer que a atividade de Tecnologia da Informação (T.I.) foi a 

principal responsável pela expansão do setor de alta tecnologia nas microrregiões brasileiras. 

Tal fato pode ser observado através de dois fatores: primeiro, a atividade de T.I. cresceu 

expressivamente entre 2000 e 2018, saindo de aproximadamente R$ 6 bilhões de Valor 

Adicionado em 2000 para cerca de R$ 89 bilhões em 2018; segundo, os outros subsetores 

pertecentes ao setor de alta tecnologia (farmacêutico, aeroespacial e eletrônico) apresentaram 

pouca desconcentração no período analisado. Isso pode ser observado ao verificar os números 

de empregados desses subsetores, onde: em 1996, cerca de 60% dos trabalhadores do setor 

farmacêutico estavam concentrados nas microrregiões de São Paulo (33%), Rio de Janeiro 

(21%) e Campinas (6%); em 2018, também cerca de 60% dos empregados do setor estavam 

concentrados em São Paulo (19%), Anápolis (10%), Campinas (10%), Rio de Janeiro (7%), 

Guarulhos (7%) e Osasco (6%). Para o setor aeroespacial é observado o mesmo 

comportamento: em 1996, aproximadamente 80% dos trabalhadores do setor estavam 

concentrados nas microrregiões de São José dos Campos (53%), Serrana (20%) e São Paulo 
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(7%); em 2018, 90% dos empregados do setor eram das microrregiões de São José dos Campos 

(67%), Araraquara (14%) e Botucatu (9%). No setor eletrônico, em 1996, aproximadamente 

70% dos empregados do setor pertenciam às microrregiões de Manaus (26%), São Paulo (19%), 

São José dos Campos (9%), Rio de Janeiro (6%), Sorocaba (5%) e Porto Alegre (4%); em 2018, 

cerca de 60% dos trabalhadores do setor eletrônico se localizavam nas microrregiões de Manaus 

(23%), São Paulo (11%), Campinas (9%), Porto Alegre (7%), Sorocaba (5%) e Curitiba (4%). 

Por fim, apesar de ter se expandido no país, o setor de alta tecnologia continua altamente 

concentrado no Estado de São Paulo, sobretudo nas microrregiões de São Paulo, Osasco, 

Guarulhos, Campinas, São José dos Campos, Jundiaí e Sorocaba. O resultado aqui obtido está 

em consonância com o estudo de Gonçalves (2007) que, ao realizar uma AEDE para as 

microrregiões brasileiras com base no número de patentes per capita depositadas no Instituto 

Nacional de Propriedade Industrial (INPI) entre 1999 e 2001, observou que há, nas adjacências 

da microrregião de São Paulo, um conjunto de cidades de porte médio capazes de absorver os 

transbordamentos tecnológicos advindos da capital. A comparação com o estudo de Gonçalves 

(2007) é válida visto que a produção de patentes e a concentração do setor de alta tecnologia 

estão condicionadas à presença de instituições de excelência em ensino e pesquisa. 

De forma pioneira, este estudo buscou compreender a distribuição espacial do setor de 

alta tecnologia nas microrregiões brasileiras. Em suma, o padrão espacial observado neste 

trabalho pode servir como base empírica para estudos posteriores que podem, por exemplo, 

utilizarem modelos econométricos espaciais com o intuito de encontrar possíveis variáveis 

determinantes para a concentração do setor. 
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