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RESUMO 

 

A dinâmica do comércio internacional e regional tem incitado maiores estudos e pesquisas em 

torno dos inúmeros fatores que influenciam a maneira pela qual as negociações multilaterais 

ocorrem. Essa compreensão, tanto do volume como dos aspectos qualitativos que impactam e 

determinam as transações comerciais é de suma importância para a formulação de políticas 

públicas externas e internas de uma nação, sobretudo quando se percebe que o crescimento 

comercial é fundamental para o desenvolvimento de um país. Este trabalho aplicou o modelo 

gravitacional a fim de se mensurar os principais fatores que interferem no padrão comercial 

existente entre o Município de São Gonçalo do Amarante e os demais municípios cearenses, a 

partir de dados do fluxo de mercadorias e bens provenientes do Sistema NF-e Corporativo da 

SEFAZ/CE. Para isso, foram utilizados dados em painel de 183 municípios do Estado do 

Ceará para os anos de 2011 a 2014, em uma especificação na forma log-linear que contempla 

as variáveis tradicionais dos estudos empíricos já consolidados (PIB e distância), além de 

dummies que retratam características geografias (adjacências) e econômicas (Efeito Fronteira 

Regional – Região Metropolitana de Fortaleza), cujos parâmetros foram estimados através do 

Método dos Mínimos Quadrados Ordinários. Os resultados encontrados, de uma maneira 

geral, mostram adequação às hipóteses do modelo gravitacional ao nível intermunicipal: de 

que o comércio entre dois entes é determinado positivamente por fatores de atração, como o 

PIB, mas impactado negativamente por fatores de resistência, como a distância. 

 

Palavras-chave: Modelo Gravitacional. Dados em painel. PIB. Distância. Adjacências. Efeito 

Fronteira Regional. Mínimos Quadrados Ordinários.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The dynamics of international and regional trade have stimulated further studies and research 

around the many factors that influence the way in which multilateral negotiations take place. 

This understanding of both the volume and the qualitative aspects that impact and determine 

commercial transactions is of the utmost importance for the formulation of a country's 

external and internal public policies, especially when it is perceived that commercial growth 

is fundamental for the development of a country. This work applied the gravitational model in 

order to measure the main factors that interfere in the existing commercial pattern between the 

Municipality of São Gonçalo do Amarante and the other municipalities of Ceará, based on 

data on the flow of goods and goods from the NF-e System Of SEFAZ / CE. For that, we used 

panel data from the 183 municipalities of the State of Ceará for the years 2011 to 2014, in a 

log-linear specification that contemplates the traditional variables of the already consolidated 

empirical studies (GDP and distance), in addition to dummies which portray characteristics 

geographies (adjacencies) and economic (Regional Frontier Effect - Metropolitan Region of 

Fortaleza), whose parameters were estimated through the Ordinary Least Squares Method. 

The results found, in a general way, are adequate to the hypothesis of the gravitational model 

at the intermunicipal level: that trade between two entities is positively determined by 

attraction factors, such as GDP, but negatively impacted by resistance factors, such as distance. 

Keyword: Gravitational Model. Panel Data. GDP. Distance. Adjacencies. Regional Border 

Effect. Ordinary Least Squares. 
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1 INTRODUÇÃO 

As relações de comércio internacional e regional são um recorrente tema de 

análise nas áreas de crescimento e desenvolvimento econômico, dado que o fluxo do 

comércio bilateral causa e sinaliza maiores dinâmicas locais. Uma boa parte do que se 

consome em uma região é produzido fora, assim como uma boa parte do que se produz 

localmente é adquirido por indivíduos localizados em outras regiões.  

As relações entre comércio e crescimento tornaram-se o foco das ciências 

econômicas desde seu nascedouro, resultando em um indicativo de que as trocas comerciais 

entre países beneficiam e impulsionam o crescimento das nações envolvidas (CASSANO, 

2012).  

Nesse sentido, Gonçalves (2014) ilustra bem a importância do fluxo comercial 

para a composição do Produto Interno Bruto – PIB das nações. Demonstra que, em termos 

globais, o crescimento do comércio internacional se deu de maneira relativamente contínua, 

principalmente após o fim da guerra fria (década de 90), passando de 25%, como participação 

do PIB mundial, em 1961, para 60%, no período de 2012. No que concerne à participação 

comercial internacional no PIB brasileiro, o estudo revela que o crescimento não manifestou-

se no mesmo patamar mundial. Entre os anos de 1998 e 2004, a participação passou de 15%, 

para 29%, percentual máximo atingido em 50 anos. Entre os anos de 2004 a 2009, com a crise 

mundial de 2008, observa-se uma queda dessa participação. Com a saída da crise, a 

participação das transações comerciais internacionais correspondia, em 2012, a 26% da 

produção nacional. 

Como os fluxos comerciais respondem a períodos de maior ou menor crescimento 

dos entes envolvidos, o modelo gravitacional surge como um importante indicador de 

caracterização de parcerias comerciais em intensidade e potencialidade, com aplicações 

empíricas capazes de detectar as especificações dessas transações multilaterais (AZEVEDO E 

GRAF, 2013; MCCALLUM, 1995; AZEVEDO E LEUSIN JR., 2009; FARIAS E HIDALGO, 

2012; GONÇALVES, 2014).  

No entanto, poucos estudos se voltam na aplicação do modelo gravitacional para 

se aferir os fatores que determinam o fluxo e a intensidade comercial entre municípios de um 

ente federado, a fim de compreender as variáveis que influenciam a dinâmica das transações 

intermunicipais, de suma importância para subsidiar os tomadores de decisões com 

informações que auxiliem no crescimento regional do Estado. 

À vista disso, o escopo desse trabalho reside, portanto, em aplicar o modelo 

gravitacional para a realidade do Estado do Ceará, estimando a atividade comercial existente, 
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especificamente, entre o Município de São Gonçalo do Amarante e os demais municípios 

cearenses, a partir de dados do fluxo de mercadorias provenientes do Sistema NF-e 

Corporativo, da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará – SEFAZ/CE, para os anos de 2011 

a 2014, na perspectiva de se identificar alterações relevantes no padrão do comércio regional 

do Estado. 

Cabe ainda ressaltar que a escolha recaiu sobre o Município de São Gonçalo do 

Amarante, como alvo das entradas e saídas de mercadorias e bens com os demais municípios, 

haja vista pertencer a Região Metropolitana de Fortaleza - RMF e conter em seu território o 

Complexo Industrial e Portuário do Pecém – CIPP e a Zona de Processamento para 

Exportação – ZPE.  

Trata-se de um setor que possui infraestrutura instalada que inclui facilidade de 

acesso marítimo, malhas ferroviária e rodoviária, disponibilidade de energia elétrica, 

abastecimento de água e sistema de descarte de efluentes. Aliado a isso, os investimentos e 

parcerias fomentados e os benefícios fiscais concedidos a nível de governos estadual e 

municipal atraem várias empresas a se instalarem na região, notadamente para fins de 

exportação, o que impulsiona sobremaneira a economia do município. 

O CIPP, situado também em território do Município de Caucaia, tendo iniciado as 

operações comerciais em novembro de 2001, tem por finalidade viabilizar a operação de 

atividades portuárias e industriais integradas, indispensáveis ao desenvolvimento de um 

complexo com características de Porto Industrial. O Complexo funciona movimentando 

matérias-primas siderúrgicas, produtos siderúrgicos acabados, fertilizantes e cereais em granel, 

contêineres e granéis líquidos e gasosos.  

O presente trabalho organiza-se da seguinte forma. Esta introdução apresenta um 

arrazoado acerca do tema e problema que circundam o comércio internacional e regional. Na 

seção 2, é feita uma revisão da literatura, em que são abordadas algumas teorias que 

fundamentam o modelo gravitacional, bem como suas evidências empíricas em nível 

internacional e regional. Na seção 3, discorre-se sobre a base de dados e o método 

econométrico aplicado para a estimação dos coeficientes da regressão. Na seção 4, são 

apresentados os resultados alcançados. Na seção 5, em conclusão, são tecidas as 

considerações finais do trabalho. 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

O modelo gravitacional retira seu fundamento de validade na lei da gravitação 

universal de Newton, o qual defendia a tese de que a força de atração entre dois corpos é 
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diretamente proporcional à massa dos mesmos, mas inversamente proporcional ao quadrado 

da distância entre eles.   

Segundo Nascimento e Júnior (2013), tais conceitos foram introduzidos de forma 

empírica inicialmente por Isard (1960), especificamente dentro da economia regional dos 

Estados Unidos, para avaliar a mobilidade do trabalho entre as diferentes regiões, e, logo em 

seguida, por Tinbergen (1962), Poyonen (1963) e Linnemann (1966), quando adaptaram o 

modelo para estimar o fluxo comercial bilateral entre dois países, ao considerar que tal fluxo 

seria mais acentuado, por um lado, entre países com maior tamanho econômico, como uma 

força de atração (correlação positiva), enquanto que, por outro lado, seria limitado por fatores 

de resistência, como a distância física entre eles (correlação negativa).  

A concepção da equação básica do modelo gravitacional relaciona o comércio 

bilateral entre duas nações i e j, ao PIB ou renda dos países, como força de atração, logo, 

diretamente proporcional ao fluxo comercial, e à distância, como fator de resistência, e 

inversamente proporcional, podendo ser representada da seguinte forma: 

 

Xij = PIBi x PIBi/Distij                                              (1) 

                                                                                     

Com efeito, a equação gravitacional desenvolveu-se inicialmente através de 

experimentos empíricos, mas que, pela relevância de seus resultados, recebeu grande amparo 

de modelos teóricos para validar as evidências detectadas.  

Nesse contexto, Nascimento e Júnior (2013) enfatizam que, no decorrer dos anos, 

pelo lado teórico, o modelo fundamentou-se através de reputadas teorias, amplamente aceitas 

pela academia, como a de Heckscher-Ohlin, passando pela teoria dos Retornos Crescentes do 

Comércio, e tendo, finalmente, a robustez corroborada pela nova teoria do comércio 

internacional. Citam ainda os estudos de Kume e Piani (2000), que aduzem a ideia de 

Krugman como a mais difundida justificativa teórica de que o fluxo comercial depende, 

positivamente, da renda dos países e, negativamente, da distância entre eles, baseada no 

modelo de comércio sob competição monopolista, em conjunto com a introdução dos custos 

de transporte. Pelo lado econométrico, o modelo evoluiu da simples equação básica até o 

refinamento matemático recente, com a inclusão de variáveis dummies, aumentando a 

precisão de seus resultados, ou com a inclusão de dados em painel, como opção ao tradicional 

corte transversal (cross-section), na intenção de eliminar possíveis distorções por outras 

estimações. 
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Em síntese, a importância dos experimentos empíricos do modelo fomentou novos 

trabalhos, o que permitiu o alcance de fundamentos teóricos para legitimar os resultados 

detectados. Consolidou-se, então, como um modelo útil para a análise do comércio bilateral 

entre países ou entre regiões de um mesmo país, propondo-se, como será visto adiante, a 

mensurar os possíveis efeitos de acordos comerciais celebrados, a avaliar o efeito fronteira 

entre os agentes negociantes ou a estimar, ainda, os fluxos de comércio excedentes ou 

faltantes de determinada operação, dentre outros objetivos.    

Assim sendo, vários autores passaram a utilizar e aprofundar os conceitos básicos 

do modelo gravitacional e, por corolário, a adaptar seus fundamentos às necessidades dos 

objetivos propostos, incluindo novas variáveis: dummies ou não; geográficas (fronteiras); 

históricas ou culturais (linguagem comum, gostos por consumo); e econômicas (blocos 

comerciais, moeda comum), tendentes a explicar um fluxo comercial específico.  

De maneira semelhante, Azevedo e Graf (2013) arrazoam que dentre as variáveis 

independentes que buscam explicar a dependente, encontram-se: aquelas naturais de comércio, 

que não são afetadas pelas variações econômicas, como o distanciamento entre os países, o 

isolamento geográfico (ilhas), a área territorial de cada nação e a adjacência entre ambas as 

nações; ou aquelas variáveis artificiais que são afetadas pelo mercado, a exemplo do PIB, PIB 

per capita, distância relativa, Acordos Preferenciais de Comércio, dentre outras. No geral, as 

naturais estão relacionadas ao fator distância e, conseqüentemente, aos custos de transação e 

transporte, e as artificiais, ao mercado em si e às políticas de comércio estabelecidas entre as 

nações negociantes.  

O aprofundamento dos estudos sobre o tema, aliado às mudanças do comércio 

mundial, fomentou, portanto, a inclusão destes novos fatores, a fim de elevar o poder 

explicativo do modelo. Essas variáveis qualitativas, por sua natureza, manifestam a presença 

ou ausência de uma determinada qualidade ou característica do país, o que poderá acarretar 

variações no padrão comercial.  

Com o avanço dos acordos comerciais, diversos trabalhos se voltaram a aferir o 

impacto desses blocos no fluxo comercial entre os países signatários.  

Aitken (1973) avalia o impacto da Comunidade Econômica Europeia – CEE no 

fluxo regional do período de 1959-1967, detectando a criação de comércio bruto entre os seis 

países membros, representando um aumento de 85% do que ocorreria caso não houvesse a 

formação do bloco.  

Tecendo ressalvas quanto à possibilidade de que uma má especificação da variável 

distância possa vir a redundar em conclusões inesperadas, Kume e Piani (2000) enfatizam a 
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alternativa defendida por Polak (1996), que sugere a introdução da variável distância relativa 

para minimizar o viés de que o aumento de comércio fosse atribuído à formação de um acordo 

de livre comércio entre países muito próximos entre si, como a Europa, ou muito isolados dos 

outros parceiros, como Nova Zelândia e Austrália, que naturalmente já seria elevado.      

Examinando a evolução dos fluxos bilaterais de comércio mundial entre 44 países 

e os efeitos de acordos preferenciais de seis blocos econômicos, no período 1986/97, e 

estimando a equação com a inclusão de variáveis que intentam captar o peso da influência de 

preferências comerciais, proximidade geográfica, níveis de renda absoluta e per capita, 

distância relativa e ter ou não idioma comum, Kume e Piani (2000) ratificam os resultados 

tradicionalmente encontrados para os sinais e significância estatística das variáveis, 

ressaltando a importância dos diversos tipos de acordos de livre comércio para a concepção de 

um nível surpreendente de trocas comerciais nos seis blocos, independente de serem ou não 

países desenvolvidos. 

No trabalho de Rose (2000), demonstra-se que, dentro de um acordo comercial, ao 

se utilizar uma moeda comum, o fluxo comercial dobra entre os países envolvidos, o que 

reforça a importância dos acordos de preferência e das uniões monetárias sobre as transações 

comerciais.  

Em escala nacional ou entre unidades da federação, McCallum (1995) evidencia 

que, mesmo para países com renda semelhantes e integrantes de um acordo de livre comércio, 

como é o caso dos EUA e Canadá, o comércio observado entre as províncias canadenses é 

cerca de 22 vezes maior do que entre estas províncias e os estados americanos, reforçando o 

viés doméstico do fluxo.  

Isso denota que o comércio é mais aquecido entre unidades adjacentes de um 

mesmo país, devido à ausência de barreiras tarifárias, a um menor custo de transporte, à maior 

proximidade física, à similaridade de características culturais e de gostos por consumo, dentre 

outros fatores. Anuncia-se então a incorporação de custos de comércio como fator explicativo 

de vários problemas econômicos.  

Segundo Azevedo e Leusin Jr. (2009), esse custo pode ser designado como viés 

doméstico ou efeito fronteira, bastante usado como forma de medir o grau de acesso a 

mercados, que depende dos custos relacionados às fronteiras entre os países. No geral, 

ponderam os autores, tais barreiras, sejam elas oficiais ou informais e tarifárias ou não, 

adicionam um custo ao comércio internacional que não se observa para o comércio 

intranacional ou entre entes de um mesmo país. 
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Helliwell (1998), analisando o padrão de comércio de Quebec com outras 

províncias do Canadá, em uma abordagem por Mínimos Quadrados Ordinários – MQO, 

estampa que, enquanto que uma província comum comercializa cerca de 20 vezes mais com 

outras províncias do que com estados americanos, para Quebec, esse número é ainda maior, 

cerca de 26 vezes. E conclui, o comércio entre Quebec e EUA demonstra ser menos viável do 

que entre Quebec e as demais províncias canadenses. 

Aplicando o modelo gravitacional para o Brasil, Hidalgo e Vergolino (1998) 

estimaram o fluxo comercial do Nordeste para o Brasil e para o resto do mundo com dados do 

ano de 1991, acrescentando uma variável dummy para captar o efeito fronteira. Os resultados 

mostraram que o fluxo é elástico em relação ao PIB regional e que o efeito fronteira é bastante 

significativo, ou seja, que o fluxo doméstico é mais significativo do que para o resto do 

mundo.  

Azevedo e Leusin Jr. (2009), analisando o efeito fronteira do Brasil e de suas 

regiões para o ano de 1999, constataram que o país e algumas de suas regiões apresentaram 

elevados custos de fronteira, apesar do engajamento no processo de abertura comercial a 

partir de 1990 e de ter participado de acordos preferenciais de comércio, como o Mercosul. Os 

resultados mostram que o comércio entre estados brasileiros é 33 vezes superior ao comércio 

internacional desses estados. Para as regiões brasileiras, o efeito fronteira das regiões Norte e 

Nordeste é significativamente maior do que aquele observado nas regiões Sul e Sudeste.  

Já Farias e Hidalgo (2012) utilizaram o modelo gravitacional para analisar o 

comércio interestadual e o comércio internacional das regiões brasileiras para o período pós-

abertura comercial (comércio bilateral entre os 26 estados mais o Distrito Federal e uma 

amostra de 51 países), mostrando que, a despeito desse processo de abertura, ainda persistem 

fatores de resistência (efeito fronteira) à ampliação do comércio do país com o exterior. A 

estimação dos coeficientes da regressão foi realizada pelo método de efeitos fixos, com o 

objetivo de controlar a heterogeneidade não observada dos países, como fatores que afetam o 

comércio bilateral, mas que não são captados pelas variáveis tradicionais do modelo. Ademais, 

foi acrescida uma unidade ao valor do fluxo bilateral para permitir a especificação logarítmica, 

em situações de ser nulo o valor correspondente ao comércio. O trabalho revelou que o 

comércio entre os estados brasileiros e o Distrito Federal é cerca de 589,92 vezes maior do 

que com o exterior. Considerando a dummy Mercosul, que tem valor 1, se o fluxo é observado 

entre os entes da federação do Brasil e os países do bloco (Argentina, Paraguai e Uruguai), e 0, 

caso contrário, os resultados indicam que o comércio entre as unidades do Brasil e os países 

do Mercosul é maior do que em relação aos demais parceiros. 
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Ao aplicar o modelo gravitacional para a realidade brasileira de 2012, no que se 

refere às transações internacionais do período, Gonçalves (2014) saiu do padrão tradicional de 

se estimar a regressão com base no fluxo bilateral de todos os países em relação a todos (NxN) 

para utilizar o padrão de um país específico, no caso o Brasil, em relação a todos (1xN). A 

base de dados foi cross-section e o método de estimação foi em MQO. O trabalho 

implementou duas abordagens: a clássica, em que se utilizaram as variáveis básicas do 

modelo original (PIB e distância); e a expandida, em que se incluíram as variáveis PIB per 

capita, idioma comum (português), presença de saída para o mar e a participação em acordos 

comerciais. Tanto em uma como na outra abordagem, o modelo conseguiu explicar grande 

parte do comércio brasileiro, com R2 entre 72% a 85%. As variáveis básicas foram 

significativas em todos os modelos, enquanto que nas do modelo expandido somente a 

existência direta de saída pra o mar é que apresentou significância. Mas todas as regressões do 

modelo apresentaram coeficientes globalmente significantes. O estudo ainda promoveu o 

cotejo entre fluxo comercial estimado e aquele de fato observado, o que redundou em um 

comércio potencial a ser explorado ou uma preferência ligada a razões exógenas, mas alertou 

que tal conclusão deveria ser interpretada com cautelas, devido à possibilidade da existência 

de viés e de sub ou sobre estimação dos resultados.     

No entanto, poucos estudos se voltam na aplicação do modelo gravitacional para 

se aferir os fatores que determinam o fluxo e a intensidade comercial entre municípios de um 

ente federado, a fim de compreender as variáveis que influenciam a dinâmica das transações 

intermunicipais, de suma importância para subsidiar os tomadores de decisões com 

informações que auxiliem no crescimento regional do Estado.  

 

3. METODOLOGIA 

3.1 BASE DE DADOS 

Para a estimação, as bases de dados que irão fornecer as informações 

correspondentes às variáveis do modelo foram extraídas das fontes que se seguem. 

A variável dependente da regressão (endógena), que diz respeito ao fluxo 

comercial entre os municípios do Estado do Ceará, será representada pela proxy entradas e 

saídas de mercadorias ou bens, expressa em R$ para os anos de 2011 a 2014, provenientes de 

informações registradas na base do Sistema NF-e Corporativo da SEFAZ/CE. 

Nesse ponto, há de se fazer indispensáveis ponderações.  

A Nota Fiscal Eletrônica – NF-e é o documento fiscal eletrônico de existência 

apenas digital, emitido e armazenado eletronicamente antes da ocorrência do fato gerador do 
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tributo, com o objetivo de documentar e acompanhar as operações comerciais pelo fisco, 

tendo sua validade jurídica garantida pela assinatura digital do emitente, com autorização de 

uso homologada pela respectiva Secretaria da Fazenda. Sua utilização foi instituída pelo 

Ajuste SINIEF nº 07/2005, cuja ratificação e incorporação à legislação tributária do Estado do 

Ceará se deu através do Decreto nº 27.785/2005. Mas apenas através do Decreto nº 

29.041/2007 é que foi disciplinado o seu uso pelos contribuintes estabelecidos no território 

cearense, mediante alterações no Regulamento do ICMS do Estado do Ceará (Decreto nº 

24.569/1997).   

O art. 1º do Decreto nº 29.041/2007 acrescentou ao Regulamento do ICMS 

(Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 

Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação) o art. 176-A, o qual 

obriga o contribuinte ao uso da NF-e sempre que promoverem a saída ou entrada de 

mercadorias ou bens e na transmissão da propriedade de mercadoria ou bem, quando estes não 

transitarem pelo estabelecimento transmitente, em substituição à Nota Fiscal modelo 1 ou 1A, 

então emitida em papel. No art. 3º daquele decreto vem expressamente especificado que a 

obrigatoriedade de emissão deverá recair sobre os contribuintes de que trata a cláusula 

primeira do Protocolo ICMS nº 10/2007, a partir de 1º de abril de 2008. 

O § 3º da cláusula primeira do Protocolo ICMS nº 10/2007 estabelece o início de 

vigência da obrigatoriedade da utilização da NF-e para os contribuintes elencados em sua 

cláusula primeira. E percebe-se, então, em decorrência de alterações posteriores do normativo, 

com a inclusão de novos contribuintes, que as obrigatoriedades aplicaram-se paulatinamente, 

de acordo com os contribuintes incluídos, dentro do interstício de 1º de abril de 2008 e 1º de 

abril de 2010. 

Doravante, foi elaborado o Protocolo ICMS n° 42/2009, que também estabeleceu 

a obrigatoriedade de utilização da NF-e para os contribuintes enquadrados nos códigos de 

Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE descritos em seu Anexo Único. 

Tal protocolo começou a viger a partir da data de sua publicação no Diário Oficial da União – 

DOU, em 24.07.2009, que, da mesma forma do outro protocolo, sofreu algumas alterações 

com a inclusão de novas categorias econômicas e de novos prazos para imposição do uso da 

NF-e, os quais se deram em etapas, frise-se, numa menor escala de contribuintes, no período 

entre 2010 e 2013. Em vista disso, descartando possíveis contradições entre tais protocolos, a 

cláusula quinta do Protocolo ICMS nº 42/2009 manteve as obrigatoriedades e prazos 

estabelecidos no Protocolo ICMS nº 10/2007. 
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Outrossim, a partir de 1º de setembro de 2014 é que, mediante o Decreto nº 

31.534/2014, os contribuintes inscritos no Cadastro Geral da Fazenda - CGF sob o Regime 

Normal de recolhimento ficaram obrigados a emitir a NF-e em todas as operações que 

realizarem, exceto aquelas paras as quais seja permitida a emissão de cupom fiscal por meio 

de Equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF, ficando mantidas as obrigatoriedades e 

prazos dos Protocolos ICMS nº 10/2007 e nº 42/2009. Para os demais contribuintes, a 

obrigatoriedade só foi imposta a partir de 1º de janeiro de 2015. 

Analisando a cláusula primeira do Protocolo ICMS nº 10/2007 e o Anexo Único 

do Protocolo ICMS nº 42/2009, com posteriores alterações, verifica-se que os contribuintes 

ou categorias econômicas obrigados à utilização da NF-e, no geral, dizem respeito a 

fabricantes, produtores, distribuidores, importadores e comerciantes atacadistas de produtos 

como: cigarros; bebidas alcoólicas e refrigerantes; combustíveis e lubrificantes derivados do 

petróleo; energia elétrica; automóveis e autopeças; cimento; adubos e farmoquímicos; 

produtos siderúrgicos e ferro gusa; alumínio; tintas; cosméticos e produtos de limpeza; papel; 

componentes eletrônicos e equipamentos de informática; material elétrico e fios; fogões, 

refrigeradores e máquinas de lavar; máquinas e equipamentos para transporte e elevação de 

cargas e de ar condicionado; pisos e revestimentos cerâmicos; fios e fiação de fibras têxteis; 

laticínios, pães, biscoitos, bolachas e atacadistas de mercadorias em geral, com predominância 

de produtos alimentícios; dentre outros. 

O que quer dizer que, dentro do período amostral para aplicação do modelo 

gravitacional, 2011 a 2014, poucos foram os novos contribuintes que despontaram como 

sujeitos à obrigatoriedade de uso da NF-e. 

Apesar da constituição da Companhia Siderúrgica do Pecém – CSP remontar a 

2008, resultado da parceria entre a brasileira Vale e as coreanas Dogkuk e Posco, com 

investimentos para implantação da ordem de US$ 5,4 bilhões, somente a partir de junho de 

2016, fora do período em exame, é que a usina siderúrgica, de grande porte, iniciou a 

produção de placas de aço no CIPP, com capacidade instalada de 3 milhões de toneladas de 

placas de aço/ano para esta primeira fase do projeto. Tanto é assim que as exportações de 

produtos metalúrgicos pelo Estado do Ceará representavam, entre janeiro e julho de 2016, 

apenas 1,76% do total das exportações, enquanto que, entre janeiro e julho de 2017, esse 

percentual já teria subido para 51,13%.  

Isso faz retratar a presença de um grupo homogêneo de empresas para a amostra, 

sem impactantes alterações quanto a novas inclusões no cadastro da fazenda. Assim, possíveis 

inserções ou exclusões de contribuintes no período em exame se deram mais pela 
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voluntariedade do sujeito passivo, aliada às forças normais de mercado, por exemplo, do que 

por imposições normativas. 

A tabela seguinte ilustra que há certa manutenção na quantidade do número de 

empresas em atividade no município de São Gonçalo do Amarante: 

 

Tabela 1 – Segmentos em atividade no Município de São Gonçalo do Amarante, no período 
de 2011 a 2014 

Segmento das empresas Período 
2011 2012 2013 2014 

Comércio atacadista 6 5 6 6 
Indústrias ativas - total 98 121 126 123 

 Indústria extrativa mineral 3 5 2 3 
 Indústria de transformação 71 81 102 96 
 Indústria da construção civil 15 24 14 14 
 Indústria de utilidade pública 9 9 8 10 

Comércio varejista* 583 707 839 839 
Fonte: Ipece. 
(* ) No comércio varejista, pequeno é o número de empresas que se sujeitam à utilização de NF-e.  

 

Veja que, em relação ao fluxo das próprias mercadorias, alguns contribuintes ou 

segmentos da atividade econômica podem não se sujeitar à circulação amparada pela emissão 

de NF-e, notadamente aquela circulação promovida pelo comércio varejista e direcionada ao 

consumidor final, quando seja permitida a emissão de cupom fiscal por meio de ECF ou de 

Nota Fiscal a Consumidor. 

Ademais, mesmo estando a oferta e a procura por serviços compreendidas no 

conceito de produto do comércio, as notas fiscais eletrônicas, segundo a legislação que as 

regulamenta, podem não acobertar as transações atinentes à prestação de serviços.   

Interpretando-se, então, os normativos supra, conclui-se que a legislação em vigor 

permite que a NF-e substitua apenas a chamada nota fiscal Modelo 1 ou 1A, utilizada, em 

regra, para documentar transações comerciais entre pessoas jurídicas em todas as hipóteses 

previstas em que esses documentos possam ser utilizados, independente do porte da empresa, 

mas não se propondo a substituir os outros modelos de documentos fiscais existentes na 

legislação, como, por exemplo, a Nota Fiscal a Consumidor (modelo 2) ou o Cupom Fiscal.  

Em resumo, depreende-se, à luz das considerações, que as operações acobertadas 

pela emissão de NF-e retratam o fluxo de mercadorias e bens entre contribuintes estabelecidos 

nos municípios, com registro no sistema de cadastro da fazenda, especialmente os 

comerciantes atacadistas, industriais e importadores, não representando, em sua integralidade, 
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o fluxo comercial bilateral efetivo entre os municípios, por isso mesmo ser a variável 

dependente tratada como uma proxy.  

No que concerne propriamente aos dados oriundos do sistema coorporativo da 

SEFAZ/CE, tal base revela o fluxo bilateral de mercadorias ou bens, relativo às entradas e 

saídas operadas entre estabelecimentos sediados no Município de São Gonçalo do Amarante e 

em cada um dos demais municípios do Estado do Ceará, ensejando informações colhidas na 

série temporal de 2011 a 2014.  

A base traz ainda consigo o detalhamento pelo Código Fiscal de Operações e 

Prestações – CFOP, instituído originalmente pelo Convênio SINIEF s/nº de 15/12/1970. Sua 

codificação traz critérios de classificação do tipo de operação ou prestação, e é indicada nas 

emissões de notas fiscais, declarações, guias e escriturações de livros, definindo o movimento 

de estoque e financeiro, ou se uma nota recolhe ou não impostos.   

Como a base trata de movimentação comercial (mercadorias e bens) apenas dentro 

do Estado do Ceará (interna), os códigos CFOP possuem numeração iniciada em 1, referente à 

entrada de mercadorias ou bens agrupados segundo a localização do estabelecimento 

remetente, ou numeração iniciada em 5, no que tange às saídas de mercadorias e bens 

agrupados segundo a localização do estabelecimento destinatário. Na seqüência da 

codificação, os segundo e terceiro dígitos irão exprimir o subgrupo de natureza correlata. 

Enquanto o 4º, a especificação da operação. O quadro seguinte, que traz a numeração CFOP 

até o terceiro dígito, ilustra bem o propósito da codificação: 

 

Quadro 1 – Entradas e saídas de mercadorias, segundo a codificação CFOP 
Código Descrição da operação 

1.000 Entradas ou aquisições de serviços do Estado 
1.100 Compras para industrialização, comercialização ou prestação de serviços 
1.150 Transferências para industrialização, comercialização ou prestação de serviços 
1.200 Devoluções de vendas de produção própria, de terceiros ou anulações de valores 
1.250 Compras de energia elétrica 

 1.300* Aquisição de serviços de comunicação 
 1.350* Aquisições de serviços de transporte 
1.400 Entradas de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária 
1.450 Sistemas de integração 
1.500 Entradas de mercadorias remetidas com fim específico de exportação 
1.550 Operações com bens de ativo imobilizado e materiais para uso ou consumo 
1.600 Créditos e ressarcimentos de ICMS 
1.650 Entradas de combustíveis, derivados ou não de petróleo e lubrificantes 
1.900 Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços 

... ... 
5.000 Saídas ou prestações de serviços para o Estado 

5.100 Vendas de produção própria ou de terceiros 
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5.150 Transferências de produção própria ou de terceiros 
5.200 Devoluções de compras para industrialização, comercialização ou anulações de 

valores 
5.250 Vendas de energia elétrica 

 5.300* Prestações de serviços de comunicação 
 5.350* Prestações de serviços de transporte 
5.400 Saídas de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária 
5.450 Sistemas de integração 
5.500 Remessas para formação de lote e com fim específico de exportação 
5.550 Operações com bens de ativo imobilizado e materiais para uso ou consumo 
5.600 Créditos e ressarcimentos de ICMS 
5.650 Saídas de combustíveis, derivados ou não de petróleo e lubrificantes 
5.900 Outras saídas de mercadorias ou aquisições de serviços 

Fonte: Convênio SINIEF s/nº, de 15/12/1970 
(* ) Prestações não inseridas na base sob exame 

 

Da base de dados bruta fornecida pela SEAFZ/CE, alguns refinos foram 

processados a fim de consolidar os valores e de atender o arranjo estrutural para a estimação.  

Nesse passo, o volume total de operações internas (entradas e saídas) no período 

em exame (2011 a 2014) foi de R$ 3.278.277.165,34. Desse montante, foram feitos alguns 

ajustes.  

O fluxo comercial observado dentro do próprio Município de São Gonçalo do 

Amarante (operação intramunicipal) foi descartado, no montante de R$ 674.389.498,73, 

representando 20,57% daquele total, uma vez que o que se deseja é analisar as variáveis que 

impactam o fluxo comercial bilateral entre este município e os demais, e não internamente a 

ele. 

Apesar da base de dados fornecida tratar, em tese, apenas de operações 

envolvendo como alvo o Município de São Gonçalo do Amarante (destino ou origem), pois 

assim foi formalmente solicitado, evidenciou-se o fluxo bilateral de mercadorias ou bens entre 

outros municípios que não o de São Gonçalo do Amarante, como, por exemplo, entre o 

Município de Fortaleza e o de Maracanaú, resultando também na exclusão de tais operações, 

quantificadas em R$ 5.052.966,56, representando apenas 0,15 % daquele total. 

Realizadas as exclusões, o valor total a ser estimado foi de R$ 2.598.834.700,05. 

Ato contínuo, foram feitos ainda outros arranjos. Os valores correspondentes às 

entradas e às saídas de mercadorias e bens entre o Município de São Gonçalo do Amarante e 

cada um dos municípios cearenses foram somados, em cada período. Assim, o fluxo bilateral 

(entradas e saídas), por exemplo, entre o Município de Fortaleza e o de São Gonçalo do 

Amarante para o exercício de 2011 foram somados. E assim foi feito individualmente com os 

demais municípios e para os demais exercícios da série temporal. 
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Essa metodologia de se agregar os montantes correspondentes às entradas e saídas 

entre dois entes negociantes, para retratar o fluxo bilateral, é analogamente utilizado em 

outros trabalhos científicos, quando se fazem as somas entre os valores correspondentes às 

importações e exportações, por exemplo. Assim foi feito nos trabalhos de Kume e Piani 

(2000), Gonçalves (2014), Vioricã (2012) e Farias e Hidalgo (2012), dentre outros estudos. 

Há de se ressaltar ainda que em muitos dos casos não se observaram operações 

com mercadorias e bens entre os municípios selecionados, ou seja, o fluxo bilateral foi nulo. A 

ausência de transações foi verificada em 438 observações, do total de 732, representando 

59,83%, considerado um percentual relevante a influenciar o método de estimação utilizado.  

Farias e Hidalgo (2012), discorrendo sobre as análises dos fluxos de comércio 

bilateral do Mercosul nos estudos de Paz e Franco Neto (2003), revelam que a ambiguidade 

evidenciada nos resultados esteve relacionada ao tratamento dado às observações com valor 

zero. Para minimizar essa problemática, estimou-se o modelo em MQO, eliminando as 

operações de valor nulo ou adicionando uma unidade ao valor de comércio da variável 

dependente; ou implementou-se o modelo tobit para dados censurados. Já fazendo alusão ao 

estudo de Azevedo; Portugal e Barcellos Neto (2006), Farias e Hidalgo (2012) expuseram que 

os autores estimaram os fluxos de comércio entre os países da Área de Livre Comércio das 

Américas (Alca) em um modelo linear em MQO e em um modelo tobit, a fim de contornar os 

valores nulos da variável dependente. Os resultados apresentaram coeficientes significativos e 

com os sinais esperados. E ainda, Azevedo e Leusin Jr. (2009), ao analisar o efeito fronteira 

do Brasil e de suas regiões para o ano de 1999, estimaram o modelo através do MQO e 

aplicaram um tratamento em sua base de dados: excluíram os registros de comércio nulo ou 

abaixo de um limite inferior estipulado, acarretando alguns ganhos: o desvio padrão dos 

coeficientes foi minimizado e o coeficiente de determinação ajustado (R2) foi elevado. 

Em continuidade, para se dimensionar a variável independente tamanho ou nível 

de desenvolvimento econômico, utilizou-se dos dados relativos ao PIB a preços de mercado, 

expressos em R$ mil, para os anos de 2011 a 2014, colhidos do site do Instituto de Pesquisa e 

Estratégia Econômica do Ceará – IPECE, Anuário Estatístico do Ceará – 2016.  

Já os dados que constituem a variável independente distância física entre os 

municípios foram colhidos do site do Departamento Estadual de Rodovias - DER do Estado 

do Ceará, especificamente do Sistema de Rotas e Trafegabilidade, que, pela própria acepção, 

reproduz a rota gerada, medida em Km, em meio às rodovias existentes que ligam os 

municípios cearenses. Assim, retrata com fidedignidade a distância percorrida para o 

escoamento terrestre das mercadorias e bens transacionados no Estado do Ceará, já que pouco 
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se utilizam as vias aéreas ou marítimas, tão comuns para o transporte internacional, cujas 

medidas em Km são mensuradas em linha reta.   

Os municípios limítrofes (contíguos) a São Gonçalo do Amarante, que irão dar 

suporte à valoração da dummy adjacências, são Caucaia, Pentecoste, São Luís do Curu, Trairi, 

Paraipaba e Paracuru, segundo informações colhidas do site do Instituto de Pesquisa e 

Estratégia Econômica do Ceará – IPECE, Ceará em Mapas, Divisão Municipal – Estado do 

Ceará. 

Por último, a Região Metropolitana de Fortaleza é composta atualmente por 19 

municípios, quais sejam: Aquiraz, Cascavel, Caucaia, Chorozinho, Eusébio, Fortaleza, 

Guaiúba, Horizonte, Itaitinga, Maracanaú, Maranguape, Pacajus, Pacatuba, Pindoretama, São 

Gonçalo do Amarante, São Luís do Curu, Paraipaba, Paracuru e Trairi, conforme dados 

pesquisados também do site do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará – 

IPECE, Ceará em Mapas, Região Metropolitana de Fortaleza - RMF, concorrendo para a 

valoração da dummy Efeito Fronteira Regional - EFR. 

Assim, intentou-se utilizar as variáveis básicas legitimadas pela teoria do modelo 

gravitacional, como PIB e distância, além de outros critérios ajustados às peculiaridades dos 

municípios do Estado do Ceará. Ademais, selecionou-se uma significativa amostra para a 

composição dos dados da estimação, composta por informações relacionadas aos 183 

municípios cearenses (com a exclusão do Município de São Gonçalo do Amarante), entre o 

período de 2011 a 2014, o que vai redundar em 732 observações. 

 

3.2 MÉTODO ECONOMÉTRICO 

Como explanado acima, este trabalho busca mensurar os principais fatores que 

interferem no padrão comercial existente entre o Município de São Gonçalo do Amarante e os 

demais municípios cearenses, a fim de se comparar o fluxo esperado daquele efetivamente 

realizado, aplicando o modelo gravitacional a partir de uma análise de 1xN, de um município 

em relação aos demais, ao contrário do formato usual NxN, de todos os municípios da 

amostra em relação a todos. Tal abordagem foi implementada nos trabalhos de Gonçalves 

(2014) e de Vioricã (2012). 

Para tal desiderato, serão utilizados dados estruturados em painel para os anos de 

2011 a 2014 dos 183 municípios do Estado do Ceará (com a exclusão do Município de São 

Gonçalo do Amarante), em um modelo gravitacional que contempla as variáveis tradicionais 

dos estudos empíricos já consolidados, ajustados às peculiaridades regionais. 
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Como visto, o presente estudo utiliza dados combinados para os quais a mesma 

unidade, em corte transversal, será analisada numa série temporal, com dados longitudinais. 

Tal modelagem possibilita mais informações e variabilidade, apresentando menor 

colinearidade entre as variáveis, o que traz maior eficiência para a análise das variações que 

comumente não são observadas em corte transversal.  

Cabe destacar que as variáveis temporais foram ajustadas pelo Índice Geral de 

Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundação Getúlio Vargas – FGV, com deflação 

a valores reais na base 2011. 

Isto posto, o modelo será estimado através do Método dos Mínimos Quadrados 

Ordinários – MQO para dados empilhados, ou Pooled Data.  

O MQO é uma técnica de estimação utilizada na econometria em que busca 

encontrar o melhor ajuste do modelo para o conjunto de dados da base sob análise, 

minimizando a soma dos quadrados dos resíduos da regressão (diferença entre o valor 

estimado e os dados reais), de modo a evitar que sejam canceladas entre si grandes distâncias 

positivas e negativas entre cada ponto e a função da reta.  

Para Gonçalves (2014), fazem-se necessárias mudanças nas variáveis do modelo 

para uma melhor aplicação do MQO ao modelo gravitacional, utilizando-se do recurso da 

função logarítmica (Ln). Desta forma, tal mecanismo permite entender melhor a magnitude 

com que a variável explicativa irá impactar na dependente, ou seja, vai mensurar a 

elasticidade do fluxo comercial em relação às variáveis explicativas, quando Ln-Ln.  

Outrossim, segundo Prates e Pereira (2015), na variação do MQO para dados 

empilhados, ou Pooled Data, todas as observações são empilhadas e apenas uma regressão é 

realizada levando em conta que não há efeitos individuais entre as unidades analisadas, 

podendo camuflar a heterogeneidade, no caso, entre os municípios. Neste caso, precisa-se de 

uma matriz de variância e covariância robusta para heterocedasticidade, o que foi feita ao 

nível de cluster. 

Com efeito, mesmo estando a amostra composta de 732 observações (183 x 4), 

referente ao comércio bilateral entre o Município de São Gonçalo do Amarante e os demais 

municípios cearenses, na maioria desses casos não se observaram operações com mercadorias 

e bens entre os municípios selecionados, configurando-se um fluxo bilateral nulo em 438 

observações, (59,83%). Deste modo, seguindo uma alternativa empregada em alguns 

trabalhos, a exemplo de Farias e Hidalgo (2012), como visto no item anterior, adicionar-se-á 

uma unidade àquelas transações nulas a fim de mitigar a restrição oriunda dessa amostra 

censurada, o que permite a especificação logarítmica. 
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O modelo segue a especificação na forma log-linear e é expressado pela seguinte 

equação: 

 

LnXSGit = β0+β1LnYSGt +β2LnYit + β3LnDISTSGi + β4EFR + β5Adj +

εSgit                                                                     (2)          

 

onde: 

XSGit: fluxo comercial (entrada e saída de mercadorias) de São Gonçalo do 

Amarante para o município i; 

YSGit: PIB nominal de São Gonçalo do Amarante e dos municípios i; 

DistSGi: distância em km de São Gonçalo do Amarante ao município i; 

EFR – Efeito Fronteira Regional (Região Metropolitana de Fortaleza): uma 

variável dummy, que assume o valor 1, se o fluxo comercial (entrada e saída de mercadorias) 

se dá entre o Município de São Gonçalo do Amarante e os municípios da Região 

Metropolitana de Fortaleza, e 0, se entre os municípios fora dessa região; 

Adj: adjacências: uma variável dummy, que assume o valor 1, se as mercadorias 

do município de São Gonçalo do Amarante circulam para um município limítrofe a ele, e 0, 

caso contrário; 

β0 a β5 são os coeficientes a serem estimados; e 

εSGit : o termo de erro. 

Haja vista se tratar de uma avaliação do modelo gravitacional de um para todos 

(1xN), sendo, portanto, o PIB de São Gonçalo do Amarante uma constante para todas as 

observações i, essa variável poderá ser excluída do modelo sem prejuízo para o mesmo, 

redundando na equação que segue: 

 

LnXSGit = β0 + β1LnYit + β2LnDISTSGi + β3EFR + β4Adj +εSGit    (3) 

                                                                                       

Definida a estrutura da equação para mensurar o parâmetro médio da atividade 

comercial intermunicipal, segundo o modelo gravitacional, projeta-se que os coeficientes das 

variáveis independentes demandadas sigam o seguinte comportamento. 

O PIB, pelo lado da oferta, reflete o potencial produtivo de determinado 

município. Refere-se a sua capacidade de investimento em capital humano e em novas 

tecnologias, induzindo a uma maior competitividade e, com isso, oferecendo uma maior 
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diversidade de produtos a serem comercializados. Já o PIB demandante retrata a condição 

financeira que o município possui para adquirir os produtos ofertados, ou seja, o seu potencial 

de consumo. Espera-se, pela lógica, que o aumento de ambos induza a um incremento no 

fluxo bilateral comercial, ou, ainda, que os parâmetros estimados sejam positivos. Logo, 

apregoa a idéia de que o volume das operações comerciais é fortemente influenciado pela 

maior densidade econômica dos entes negociantes. É um dos exemplos, ou o principal, dos 

chamados fatores indutores do comércio.  

Por outro lado, há também os chamados fatores de resistência, que podem ser aqui 

exemplificados pela variável distância entre os municípios. Trata-se de um fator limitador ao 

comércio, haja vista que, quanto maior a distância entre os entes negociantes, maiores serão 

os custos relacionados ao transporte, repercutindo diretamente no aumento dos preços dos 

produtos. No presente modelo, espera-se um parâmetro negativo. 

Por sua vez, existem algumas variáveis qualitativas, como visto linhas atrás, que 

servem para indicar a presença ou ausência de alguns atributos, encontrando-se representados 

pelas variáveis dummies ou binárias, as quais irão expressar os efeitos que essas 

características produzem na variável dependente. 

Por esse raciocínio, espera-se que a dummy adjacências retrate a tendência natural 

de que o comércio bilateral seja sempre maior entre os municípios limítrofes a São Gonçalo 

do Amarante. 

Já a dummy Efeito Fronteira Regional - EFR deverá retratar o víeis doméstico de 

que o fluxo comercial é maior entre municípios da Região Metropolitana de Fortaleza - RMF, 

da qual faz parte o Município de São Gonçalo do Amarante, em contraposição às demais 

operações intermunicipais. E aqui podem estar embutidos diversos fatores de explicação para 

o aumento do fluxo regional, como: maior concentração de renda e população (mercado 

consumidor); concessão de incentivos e benefícios fiscais; infraestrutura e logística de 

transporte, facilitando a atração de novas empresas e repercutindo, por decorrência, na 

diminuição dos custos do produto; padrões semelhantes de consumo regional, dentre outros 

fatores. 

Isso posto, inicialmente foram feitas as estimações dos parâmetros da regressão 

proposta, para, em seguida, ser implementado o cálculo do que o modelo esperava que fosse o 

fluxo comercial. Provavelmente esse valor não será igual ao efetivamente realizado. A 

diferença será o termo de erro ou resíduo, já que no modelo podem não estar incluídas todas 

as variáveis que pudessem vir a explicar o fluxo comercial.  
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Assim, tal interpretação prescinde de maiores cautelas. Não obstante, as 

diferenças geradas, a depender da magnitude, podem sim auxiliar os pesquisadores a entender 

os possíveis fatores que possam estar influenciando o modelo, principalmente se a análise 

estiver agregada a informações não captadas pela base que serviu a regressão. 

 

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Seguindo a metodologia proposta, na qual se utilizou o método dos Mínimos 

Quadrados Ordinários – MQO para dados empilhados1, ou Pooled Data, os resultados 

encontrados, de uma maneira geral, mostram adequação às hipóteses do modelo gravitacional: 

de que o comércio entre dois entes é determinado positivamente por fatores de atração, como 

o PIB, mas impactado negativamente por fatores de resistência, como a distância. 

A título comparativo, estimou-se o modelo também excluindo-se da base de dados 

as informações concernentes a Fortaleza, haja vista ser o fluxo comercial entre este município 

e São Gonçalo do Amarante bastante representativo para a amostra, o que poderia acarretar 

mudanças significativas nos coeficientes estimados.  

Os produtos dos testes estatísticos estão delineados na tabela abaixo: 

 

Tabela 2 – Resultado da estimação pelo MQO 
 Coeficiente Desvio padrão Coef. s/Fortaleza Desvio padrão 
β0  -27,2993 3,7625 -29,3706 3,4238 
  (0,000)***  (0,000)*** 
β1 (LnYit) 3,2760 0,2514 3,4775 0,2043 
  (0,000)***  (0,000)*** 
β2 (LnDISTSgi) -1,4362 0,4089 -1,4851 0,4062 
  (0,001)***  (0,000)*** 
β3 (EFR) 2,2659 0,8091 2,4833 0,7646 
  (0,006)***  (0,001)*** 
β4 (Adj) 0,3909 1,3945 -0,1102 1,4007 
  (0,780)  (0,937) 
Ano     
2012 0,4723 0,2238 0,4856 0,2252 
  (0.036)**  (0,032)** 
2013 0,9172 0,2719 0,9153 0,2735 
  (0,001)***  (0,001)*** 
2014 0,6684 0,3142 0,6393 0,3153 
  (0,035)**  (0,044)** 
Nº Obs. 732 728 
R2 62% 61% 
Estatística F (0,000)*** (0,000)*** 

Fonte: Elaboração do autor 
(  )P-valor. ***significante a 1%, ** significante a 5% e * significante a 10% 

______________________________________ 

1 Com correção para heterocedasticidade 
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Com exceção do parâmetro relacionado à dummy Adjacências, que redundou em 

um valor negativo (-0,1102), avesso ao que se projetava de sua natureza (o fluxo comercial 

entre municípios adjacentes deveria ser mais aquecido do que entre os não limítrofes), os 

demais coeficientes estimados para o modelo sem o Município de Fortaleza apresentaram 

resultados semelhantes à regressão com a base completa, além de adequados ao padrão 

proposto pelo modelo gravitacional, razão pela qual todas as análises seguintes se voltam para 

essa última abordagem.   

Veja que o coeficiente da variável Produto Interno Bruto dos municípios 

(elasticidade) se apresentou com sinal positivo e estatisticamente significativo, informando 

que o aumento de um ponto percentual (1%) do PIB do município i irá elevar 3,28 pontos 

percentuais (3,28%) as transações comerciais com o Município de São Gonçalo do Amarante, 

em média. Evidencia-se, portanto, uma elasticidade considerável, adequando-se ao 

preconizado pelo modelo gravitacional de que quanto mais desenvolvidos os entes 

negociantes maior será o fluxo de comércio entre eles, como um fator positivo de atração, 

principalmente em um polo de atração industrial e com zoneamento para comércio 

internacional. 

Já o coeficiente da variável distância entre os municípios mostrou-se com sinal 

negativo, demonstrando, segundo a elasticidade obtida, que o aumento de um ponto 

percentual (1%) da distância entre São Gonçalo do Amarante e os demais municípios irá 

diminuir, em média, 1,44 pontos percentuais (1,44%) do fluxo comercial, funcionando como 

um fator negativo ou de resistência. 

No que concerne às variáveis dummies, a análise de seus resultados exige maiores 

cautelas interpretativas, já que trata-se de uma semi-elasticidade. Farias e Hidalgo (2012) 

utilizaram a fórmula abaixo (inverso do logaritmo) para interpretação do coeficiente estimado: 

 

 exp(βi) = X                                                    (4)           

 

Inicialmente intentou-se captar, com a variável Efeito Fronteira Regional (EFR), 

os efeitos que a Região Metropolitana de Fortaleza repercute sobre o fluxo comercial entre os 

municípios. Como mostram os resultados, o fluxo comercial de São Gonçalo com os 

municípios dessa região administrativa é 9,67 vezes maior, ressaltando ainda mais o efeito 

proximidade como também o efeito de regionalização.   
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Já a variável representante de municípios adjacentes não se mostrou significante, 

o que pode estar vinculado a sua alta correlação com a variável anterior.  

Finalizando a análise do presente trabalho, toma-se a metodologia de Vioricã 

(2012) para se realizar o cotejo entre o fluxo real observado e o fluxo comercial estimado pela 

regressão, procedendo-se com um exame sistemática da série de erros resultantes da 

estimação do modelo, a fim de se determinar a eficiência das transações comerciais 

investigadas. 

Não obstante, uma vez que esse valor esperado deriva-se de uma média, quando o 

fluxo total de comércio foi aportado para a estimação dos parâmetros, tem-se que a conjectura 

proposta não necessariamente pode desaguar em inferências seguras de eficiência ou 

ineficiência comercial. 

Aqui, empresta-se tal metodologia com a intenção de verificar se o fluxo 

comercial real encontra-se abaixo ou acima do potencial teórico esperado (estimado), como 

forma de se extrair, mesmo que superficialmente, informações de que, por um lado, o 

comércio analisado está subutilizado, e, por conseguinte, com margens para futuro 

crescimento, se o termo de erro for negativo, ou, de outra forma, de que há um excedente de 

comércio, caso o termo de erro seja positivo. 

Agora, o grau de aproveitamento desse fluxo comercial, por sua vez, restará 

aferido por um intervalo estatístico, calculado em torno da média dos termos de erro, como 

ponto central, cujos limites marginais, para mais e para menos, serão determinados pelo 

desvio padrão estimado. Desta forma, caso o valor do erro esteja fora desse intervalo, quando 

positivo, redundar-se-ia, em tese, em um alto aproveitamento comercial, mas, se negativo, 

num comércio altamente subutilizado. 

Isso posto, realizada a estimação para os resíduos do modelo, tem-se a seguinte 

avaliação estatística: 

 

Tabela 3 – Estatística dos resíduos 
 Nº obs. Média Desvio padrão Mín. Máx. 

Resíduos 732 2,39e-09 3,5385 -11,6638 12,6035 
Fonte: Elaboração do autor 

  

Com um desvio padrão dos resíduos em aproximadamente 3,54 e uma média em 

torno de zero, o intervalo a ser confrontado ficou entre (-3,54,+3,54). Para efeitos didáticos, 

atribuíram-se classes aos resíduos estimados para o fluxo de cada município: Classe 0, valor 

dos resíduos entre +3,54 e -3,54; Classe 1, valor dos resíduos acima de 3,54; e Classe 2, valor 
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dos resíduos abaixo de -3,54. Os resultados das frequências para cada ano são demonstrados 

na tabela abaixo: 

 

Tabela 4 – Frequência dos resíduos 

Classe 
Frequência anual 

Frequência total 
2011 2012 2013 2014 

0 126 128 111 121 486 
1 32 32 42 36 142 
2 25 23 30 26 104 

Total 183 183 183 183 732 
Fonte: Elaboração do autor  

 

Já na tabela abaixo, é apresentada uma lista com os 10 maiores e 10 menores 

valores de resíduos provenientes das regressões para cada município2: 

 

Tabela 5 – Lista dos 10 maiores e 10 menores valores para os resíduos 
 Município Ano εSGi Classe 

1  Nova Olinda 2011 12,60 1 
2  Jucás 2011 10,48 1 
3  Jucás 2012 10,48 1 
4  Quiterianópolis 2013 9,98 1 
5 Jucás 2013 9,49 1 
6 Jucás 2014 9,29 1 
7 Barroquinha 2012 9,05 1 
8 Quiterianópolis 2011 8,57 1 
9 Apuiarés 2013 8,07 1 
10 Quixeré 2014 8,00 1 
... ... ... ... ... 
723 Tauá 2014 -7,23 2 
724 Fortaleza 2011 -7,24 2 
725 Fortaleza 2012 -7,30 2 
726 Fortaleza 2013 -7,32 2 
727 Fortaleza 2014 -7,51 2 
728 Camocim 2013 -7,61 2 
729 Camocim 2014 -7,65 2 
730 Camocim 2012 -7,95 2 
731 Itapagé 2011 -10,55 2 
732 Trairi 2012 -11,66 2 

 Fonte: elaboração do autor 
 

Pelas informações produzidas, pode-se extrair algumas ilações. 

È cediço, conforme as condições previamente estabelecidas, que os municípios 

com maiores valores positivos para os termos de erro são os que apresentaram fluxo 

comercial real bem acima de seu potencial teórico ou estimado. Talvez a combinação dos 

______________________________________ 

2 Anexo A: relação completa dos resíduos para o fluxo de cada município na série temporal 
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valores assumidos pelas variáveis trabalhadas no modelo, mas conjugada, principalmente, à 

desconsideração de características dos municípios que não foram inseridas na regressão, ou 

simplesmente desconhecidas e não captadas (intrínsecas, imutáveis no tempo), tenham 

influenciado para que cada um desses municípios atingisse um nível excedente de transações 

comerciais. 

No caso específico, o Município de Jucás apresentou valores altos para os 

resíduos nos quatros anos da análise. Os valores que compuseram as variáveis da regressão 

para esse município são apresentados na tabela abaixo: 

 

Tabela 6 – Valores que compuseram as variáveis para a regressão do Município de Jucás 
Ano Fluxo Comercial PIB, em R$ 1000 Distância  EFR Adj. 
2011 368.000 122.000 435.91 0 0 
2012 405.000 109.000 435.91 0 0 
2013 352.000 123.000 435.91 0 0 
2014 417.000 149.000 435.91 0 0 

Fonte: elaboração do autor 

 

Veja que, apesar de se encontrar longínquo ao Município de São Gonçalo do 

Amarante, 38ª mais distante (435 Km), logo, não se encontrando adjacente ao mesmo; de não 

pertencer à Região Metropolitana de Fortaleza; e de ter um PIB considerado baixo para a 

amostra, por exemplo, em 2012 (R$ 109 milhões) ocupou a 84ª posição, o fluxo comercial 

observado apresentou-se num patamar de médio a elevado, ocupando, também em 2012, a 20ª 

posição (R$ 405 mil). 

Isso denota que, mesmo estando suas variáveis explicativas assumindo um padrão 

de resistência para o modelo, por motivos não captados pela estimação, como, por exemplo, a 

presença de um fornecedor ou produto essencial para São Gonçalo do Amarante, o município 

ainda assim apresentou um fluxo comercial significativo, o que o coloca acima do potencial 

teórico ou estimado, corroborando a classificação segundo os intervalos dos resíduos.  

Na outra ponta, em que há os maiores valores negativos para os termos de erro, 

quando o fluxo comercial real encontra-se bem abaixo do fluxo estimado, toma-se como 

exemplo elucidativo o Município de Fortaleza, segundo as variáveis que compuseram sua 

especificação: 

 

Tabela 7 – Valores que compuseram as variáveis para a regressão do Município de Fortaleza 
Ano Fluxo Comercial PIB, em R$ 1000 Distância  EFR Adj. 
2011  240.000.000 41.400.000 59,46 1 0 
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2012  389.000.000 42.300.000 59,46 1 0 
2013  653.000.000 43.600.000 59,46 1 0 
2014  573.000.000 47.800.000 59,46 1 0 

Fonte: elaboração do autor 

Agora, apesar de se encontrar próximo ao Município de São Gonçalo do 

Amarante, 7º mais próximo (59 Km); de pertencer, claro, à sua região metropolitana; de ter o 

maior PIB da amostra, em torno de R$ 48 bilhões para 2014, por exemplo, e de possuir ainda 

o maior fluxo comercial da amostra, em torno de R$ 573 milhões para 2104, mesmo assim, as 

transações comerciais efetivas do Município de Fortaleza se apresentaram abaixo do ideal ou 

de seu potencial teórico ou estimado.  

Nesse caso, pode-se inferir que as condições promovidas por um elevado PIB; 

pela proximidade geográfica; e pelo compartilhamento de incentivos e benefícios fiscais, 

infraestrutura e logística de transportes oferecidos pela região metropolitana, constituem um 

ambiente propício para alavancar ainda mais o fluxo comercial entre Fortaleza e São Gonçalo 

do Amarante, acima do que atualmente é realizado.   

Por último, apresenta-se o caso do Município de Guaiúba, deslindando a situação 

que incorpora os dois extremos fora do intervalo de comparação dos resíduos, segundo a 

seguinte classificação: 

 

Tabela 8 – Classificação dos resíduos para o Município de Guaiúba 
Ano εSGi Classe 
2011 -6,74 2 
2012 5,83 1 
2013 5,72 1 
2014 5,56 1 

Fonte: elaboração do autor 

 

Agregado a isso, expõem-se os valores que compuseram as variáveis da regressão 

para esse município: 

 

Tabela 9 – Valores que compuseram as variáveis para a regressão do Município de Guaiúba 
Ano Fluxo Comercial PIB, em R$ 1000 Distância  EFR Adj. 
2011 0,00 113.000 82,33 1 0 
2012 360.000 105.000 82,33 1 0 
2013 758.000 119.000 82,33 1 0 
2014 670.000 130.000 82,33 1 0 

Fonte: elaboração do autor 
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Pelo relacionamento entre os dados das tabelas, observa-se que, quando o 

Município de Guaiúba apresentou fluxo comercial nulo em 2011, seu resíduo assumiu um 

valor negativo (-6,74), abaixo do valor estimado para o desvio padrão (-3,54,+3,54), 

manifestando a condição de que seu fluxo real estaria bem abaixo do potencial teórico ou 

estimado, havendo margens para um potencial crescimento.   

Tanto é assim que nos exercícios seguintes (2012, 2013 e 2014), dados os valores 

que compuseram as variáveis da regressão, o fluxo comercial real entre Guaiúba e São 

Gonçalo do Amarante mostrou-se significativo e acima do potencial teórico estimado, haja 

vista terem os termos de erro agora assumido valores positivos e acima do valor previsto para 

o desvio padrão, em 5,83; 5,72; e 5,56, respectivamente. 

Com o intuito de sintetizar e melhor fundamentar as ilações que se extraem das 

situações expostas, foi realizada uma análise comparativa apenas entre as variáveis: fluxo 

comercial bilateral e PIB, de cada um dos três municípios exemplificados, conjugada aos 

resíduos correspondentes, conforme se aduz da tabela abaixo: 

 

Tabela 10 – Relação percentual entre fluxo comercial e PIB dos municípios 

Ano 
Jucás Fortaleza Guaiúba 

Fluxo/PIB εSGi Fluxo/PIB εSGi Fluxo/PIB εSGi 
2011 0,30% 10,48 0,58% -7,24 0,00% -6,74 
2012 0,37% 10,48 0,92% -7,30 0,34% 5,83 
2013 0,29% 9,49 1,50% -7,32 0,64% 5,72 
2014 0,28% 9,29 1,20% -7,51 0,52% 5,56 

Fonte: elaboração do autor 

 

Observe que o Município de Jucás, possuindo uma relação de 0,29% entre fluxo 

comercial e PIB, para 2013, por exemplo, apresentou um elevado grau de aproveitamento 

comercial ou de comércio excedente, segundo os resíduos estimados (acima do intervalo 

estatístico). Já Fortaleza, possuindo uma relação entre fluxo e PIB que chega a 1,50%, para 

2013, ou seja, bem maior que o de Jucás, ainda assim apresentou um fluxo comercial 

subutilizado ou abaixo do potencial teórico, conforme valores seus resíduos negativos (abaixo 

do intervalo estatístico). Isso faz reforçar ainda mais a presença de características municipais 

não captadas pelas variáveis do modelo.   

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo intentou aplicar o modelo gravitacional para a realidade do Estado do 

Ceará, estimando a atividade comercial entre o Município de São Gonçalo do Amarante e os 
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demais municípios cearenses, a partir de dados do fluxo de mercadorias provenientes do 

Sistema NF-e Corporativo da SEFAZ/CE para os anos de 2011 a 2014, na perspectiva de se 

identificar alterações relevantes no padrão do comércio regional do Estado. 

Para esse fim, restaram especificadas as variáveis fundamentais do modelo 

gravitacional proposto por Tinbergen (1962), como o PIB e Distância, além de variáveis 

dummies que manifestassem características peculiares à realidade do fluxo comercial cearense.  

Definido o método econométrico pelo MQO, estimado o modelo e verificada a 

significância dos parâmetros, os resultados alcançados sugerem que o fluxo comercial entre 

São Gonçalo do Amarante e os demais municípios cearenses pode ser explicado pelo modelo 

gravitacional. 

Como força de atração, a adequação se constata quando municípios desenvolvidos 

economicamente se relacionam comercialmente mais entre si do que com aqueles com 

menores fatores de produção e renda. O coeficiente da variável PIB se apresentou com sinal 

positivo, no valor de 3,28, repercutindo numa significativa elasticidade do fluxo comercial em 

relação a esse fator de riqueza. 

Numa repercussão contrária, como fator de resistência, depreende-se que, quanto 

mais distantes os municípios de São Gonçalo do Amarante, maiores serão os custos 

operacionais envolvidos no transporte das mercadorias e bens, e, por conseguinte, menor será 

o fluxo comercial bilateral. 

Ademais, os atributos qualitativos das variáveis dummies, EFR e Adjacências, 

produzem efeitos positivos na variável dependente. As estimações sinalizam que o efeito 

fronteira da Região Metropolitana de Fortaleza mostrou-se bastante significativo em termos 

estatísticos e econômicos, expressando um aumento de 9,67 vezes no fluxo comercial, pelo 

fato de os entes negociantes pertencerem à região mais rica do estado e de gozarem de 

maiores benefícios, sejam financeiros ou estruturais. 

Quando se procedeu um paralelo entre o fluxo comercial real e o fluxo potencial 

teórico ou estimado, por meio do um exame sistemático da série de erros resultantes da 

regressão, chegou-se a padrões comerciais distintos, a depender da combinação e dos valores 

assumidos pelas variáveis explicativas do modelo, bem como pela não captação pela 

regressão de características inerentes a cada um dos municípios da amostra. Assim, alguns 

municípios apresentaram um fluxo comercial excedente ou acima do potencial teórico 

estimado, outros, um fluxo subutilizado, mas com uma sugestiva margem para crescimento. 

Não obstante, há de se ponderar que, justamente por razões exógenas e não 

captadas pelo modelo, ou mesmo por escolhas metodológicas, a presença dessas diferenças, a 
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depender de sua magnitude, pode sugerir um comportamento enviesado, com sub ou sobre 

estimação dos resultados, motivo pelo qual a análise deverá ser procedida com prudência.    

A sugestão que aqui se faz para trabalhos futuros é que a base de dados empregada 

seja expandida para a conformação tradicional de NxN, a fim de se mensurar os principais 

fatores que interferem no padrão comercial de todos os municípios cearenses em relação a 

todos, em confronto aos fluxos interestaduais e de comércio exterior da região. 

Ademais, com o objetivo de identificar as características específicas de cada 

município que possam estar impactando o padrão comercial do Estado, ou até mesmo de 

mitigar o viés da heterogeneidade não observada, propõe-se segmentar a análise a nível de 

categoria econômica dos contribuintes obrigados à emissão da NF-e, bem como incluir 

variáveis que consigam captar os principais produtos ou fornecedores demandados pelo 

município “alvo”, no caso, São Gonçalo do Amarante. 
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ANEXO A – VALORES DOS RESÍDUOS PARA CADA MUNICÍPIO NA SÉRIE 

TEMPORAL 

 

Município 
εSGi 

2011 2012 2013 2014 
Abaiara 0,86 1,19 0,41 -0,03 
Acarape 7,32 6,49 5,89 5,21 
Acaraú 5,18 4,21 4,32 3,87 

Acopiara -4,96 -5,25 -5,81 -1,01 
Aiuaba -0,58 -0,57 -1,35 -1,54 

Alcântaras -0,05 -0,28 -0,72 -1,09 
Altaneira 2,74 1,98 1,38 0,99 

Alto Santo 4,67 -1,95 6,19 -3,08 
Amontada 2,98 -1,20 5,26 3,81 

Antonina do Norte 2,03 1,53 0,80 0,70 
Apuiarés -2,22 -2,50 8,07 -3,53 
Aquiraz  0,95 1,02 -0,73 0,03 
Aracati 4,49 3,55 1,63 1,04 

Aracoiaba -3,90 -4,15 -4,91 1,33 
Ararendá 0,56 0,41 -0,16 -0,40 
Araripe -1,33 -1,59 -2,47 -2,90 
Aratuba 2,01 -2,22 -2,22 -2,61 
Arneiroz 1,74 1,66 1,23 1,02 
Assaré -1,87 -2,12 -3,13 -3,49 
Aurora -2,31 -2,25 -2,98 -3,24 
Baixio 2,77 2,55 1,75 1,53 

Banabuiú -2,63 -2,48 -3,19 -3,35 
Barbalha 3,56 -0,65 3,29 2,79 
Barreira 2,50 -0,23 -4,40 -4,40 
Barro -1,45 -1,86 -2,60 -2,71 

Barroquinha 5,27 9,05 3,67 -1,89 
Baturité 1,11 -1,87 -6,67 0,26 
Beberibe 1,80 1,15 1,96 2,01 
Bela Cruz 4,38 -4,03 4,52 1,15 

Boa Viagem 4,43 5,80 5,39 5,36 
Brejo Santo 4,87 5,09 4,35 2,94 
Camocim -6,72 -7,95 -7,61 -7,65 

Campos Sales -2,56 0,57 -3,65 -3,77 
Canindé 4,11 -1,21 2,94 3,68 

Capistrano  -2,76 -2,71 -3,36 3,97 
Caridade -2,83 -2,95 2,57 3,83 
Caririaçu -1,84 -2,08 -2,89 -3,09 

Cariré -1,69 -1,97 -2,56 -2,64 
Cariús -0,72 -0,69 -1,49 5,31 

Carnaubal  -1,48 -1,73 5,19 -2,39 
Cascavel 2,20 2,47 0,29 0,89 
Catarina -0,29 -0,53 -1,31 -1,45 
Catunda -0,97 6,19 4,74 6,72 
Caucaia -2,49 -2,73 -3,14 -3,00 
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Município 
εSGi 

2011 2012 2013 2014 
Cedro -2,32 -2,69 5,68 -3,55 
Chaval 0,10 -0,46 -1,11 -1,11 

Chorozinho 2,31 0,59 -0,31 3,66 
Choró -0,76 -0,86 -1,47 -1,66 
Coreaú -2,04 -2,43 5,99 -3,20 
Crateús 0,47 1,65 2,81 0,24 
Crato 4,59 3,42 4,54 2,88 
Croatá -1,38 -1,41 -2,38 -2,24 
Cruz -3,09 -3,55 6,87 2,22 

Deputado Irapuan Pinheiro 0,81 0,88 0,03 -0,21 
Ererê 2,04 1,66 0,94 0,72 

Eusébio -0,40 0,03 -0,81 -0,80 
Farias Brito -1,21 -1,50 -2,14 -3,88 
Forquilha 7,47 6,13 5,22 3,43 
Fortaleza -7,24 -7,30 -7,32 -7,51 
Fortim -2,65 -3,13 4,84 2,55 

Frecheirinha -1,55 -1,81 -3,09 -4,07 
General Sampaio -0,31 -0,55 -1,21 -1,31 

Granja 6,52 5,11 -5,70 -5,85 
Granjeiro 3,40 2,77 2,48 2,06 

Graça  -0,57 -0,90 -1,42 -1,61 
Groaíras 0,09 -0,33 -1,14 -1,41 
Guaiúba -6,74 5,83 5,72 5,56 

Guaraciaba do Norte 3,29 2,63 -6,13 -6,17 
Guaramiranga -0,64 -0,61 -1,19 -1,69 
Hidrolândia -2,48 -2,63 -3,08 -3,10 
Horizonte -1,18 0,63 -0,80 -1,07 
Ibaretama -1,35 -0,96 -1,53 -1,84 
Ibiapina -3,31 -3,49 -4,63 2,62 

Ibicuitinga -0,50 -0,56 -1,34 -1,71 
Icapuí -4,14 -4,81 -5,51 2,61 

Icó 3,63 2,05 -6,94 0,73 
Iguatu 3,30 2,38 1,66 2,77 

Independência -3,60 -3,40 -4,07 -4,24 
Ipaporanga 0,14 0,39 -0,27 -0,93 
Ipaumirim -0,05 -0,07 -0,78 -0,93 

Ipu 6,24 5,94 4,93 4,89 
Ipueiras -3,88 -4,13 -4,80 -4,67 
Iracema -1,06 -1,56 -2,25 -2,68 
Irauçuba -3,87 -4,22 -4,88 3,58 
Itaitinga 3,76 3,68 3,84 3,84 
Itaiçaba 0,88 0,31 -0,42 -0,55 
Itapagé -10,55 0,04 -1,41 -1,06 

Itapipoca 3,73 2,84 2,10 2,59 
Itapiúna -2,41 -2,39 -3,34 -3,45 
Itarema -6,07 3,65 2,17 3,48 
Itatira -2,47 -1,40 -2,76 -2,87 

Jaguaretama -2,28 4,67 -2,98 -3,21 
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Município 
εSGi 

2011 2012 2013 2014 
Jaguaribara -1,76 4,22 6,84 -3,38 
Jaguaribe 6,37 4,82 4,89 4,83 

Jaguaruana 4,01 5,91 5,82 6,75 
Jardim -1,92 -2,23 -3,07 -3,33 

Jati 1,83 2,03 1,15 -0,05 
Jijoca de Jericoacoara -2,92 -3,58 7,49 6,06 

Juazeiro do Norte 0,53 0,31 -0,91 -0,72 
Jucás 10,48 10,48 9,49 9,29 

Lavras da Mangabeira -2,61 -2,91 -3,64 -3,88 
Limoeiro do Norte 4,93 5,31 5,24 6,09 

Madalena -2,46 -2,42 -2,83 -3,21 
Maracanaú -2,77 -2,78 -2,92 -3,13 

Maranguape 0,55 -0,27 -0,59 -0,44 
Marco -4,51 5,27 5,31 4,92 

Martinópole 0,90 0,80 -0,57 -0,60 
Massapê -3,76 -4,12 -4,86 -5,04 
Mauriti -4,82 -4,58 -4,88 -5,25 

Meruoca -0,82 -1,19 -1,85 -1,74 
Milagres 6,15 2,52 3,91 -3,72 

Milhã -1,38 -1,14 -1,62 -1,86 
Miraíma -1,07 -1,58 -1,85 -1,95 

Missão Velha -3,83 -3,82 -4,21 0,03 
Mombaça -4,03 -4,15 3,60 -5,08 

Monsenhor Tabosa -1,90 -1,54 -2,16 -2,38 
Morada Nova  5,51 5,13 4,32 5,03 

Moraújo 1,15 0,81 0,08 -1,27 
Morrinhos -2,51 6,25 5,66 6,09 
Mucambo -0,95 -1,11 -1,73 -1,74 
Mulungu -2,73 -2,53 -2,62 6,43 

Nova Olinda 12,60 7,90 7,28 6,01 
Nova Russas -3,83 -4,32 4,58 3,43 
Novo Oriente -3,24 -2,58 -3,36 -3,72 

Ocara 3,26 -3,25 -3,83 -4,33 
Orós -2,64 -3,20 -3,57 -3,78 

Pacajus 1,44 1,94 -0,17 -0,74 
Pacatuba 0,18 3,18 0,17 -0,34 

Pacoti -3,12 3,93 -3,61 3,42 
Pacujá 1,76 1,31 0,77 0,73 

Palhano 0,02 7,05 -1,14 -1,35 
Palmácia -2,53 -2,36 -2,46 -3,30 
Paracuru -0,21 0,69 0,57 1,53 
Paraipaba 4,90 3,85 3,01 2,78 
Parambu -2,83 -2,76 -3,46 -3,62 
Paramoti -2,01 -1,63 3,71 4,35 

Pedra Branca -4,41 -4,27 -5,06 -5,15 
Penaforte 0,67 0,40 -0,36 -0,76 
Pentecoste 0,04 1,94 3,21 3,09 

Pereiro -0,89 -1,07 -1,79 -1,99 
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Município 
εSGi 

2011 2012 2013 2014 
Pindoretama 2,22 -0,38 4,50 3,54 

Piquet Carneiro -0,67 -0,89 -1,68 -1,93 
Pires Ferreira 0,49 0,49 -0,02 0,12 

Poranga 0,70 0,31 -0,51 -0,63 
Porteiras -0,29 -0,45 -1,13 -1,30 
Potengi 0,67 0,33 -0,53 -1,07 

Potiretama 1,76 1,80 1,18 0,83 
Quiterianópolis 8,57 -2,00 9,98 -2,92 

Quixadá 2,62 0,61 -0,45 -0,71 
Quixelô -1,34 -1,54 -2,04 -2,27 

Quixeramobim 3,43 1,43 1,06 1,87 
Quixeré 1,99 1,68 -0,54 8,00 

Redenção -5,64 -5,73 -6,50 5,65 
Reriutaba -2,57 -2,86 -3,47 -3,45 

Russas 3,34 3,09 3,11 2,89 
Saboeiro  -0,13 -0,27 -0,94 -1,14 
Salitre -0,44 -0,55 -1,57 -1,93 

Santa Quitéria 5,07 4,12 3,88 6,44 
Santana do Acaraú -3,52 -3,84 -4,54 -4,66 
Santana do Cariri 4,89 -2,41 4,75 3,58 
Senador Pompeu -4,07 -4,03 -5,12 5,93 

Senador Sá 1,25 1,03 0,54 0,36 
Sobral  1,41 0,88 1,01 0,84 

Solonópole -1,84 -1,87 -2,73 2,27 
São Benedito 4,15 4,45 5,05 3,91 

São João do Jaguaribe 0,00 -0,60 -1,81 -1,52 
São Luís do Curu -6,42 0,69 4,92 5,96 

Tabuleiro do Norte 6,49 6,23 4,55 4,26 
Tamboril -3,08 -3,03 -3,60 -3,98 
Tarrafas 0,98 1,04 0,37 -0,03 

Tauá 2,31 -6,10 -6,85 -7,23 
Tejuçuoca -2,18 -2,59 -3,20 -3,42 
Tianguá 3,90 3,92 2,73 2,99 
Trairi -2,24 -11,66 -2,08 -3,21 

Tururu -2,12 -2,84 -3,55 -3,88 
Ubajara -5,05 -5,00 4,57 5,95 
Umari 2,11 1,91 1,21 1,15 

Umirim -4,02 2,55 3,26 6,00 
Uruburetama 1,67 1,33 0,81 0,96 

Uruoca -0,58 -1,02 -1,62 -2,41 
Varjota 4,71 5,19 3,09 -4,82 

Viçosa do Ceará  -5,12 -5,33 -6,15 2,68 
Várzea Alegre -3,72 -4,02 0,90 2,20 

 
 
 


