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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho é analisar os efeitos de curto prazo sobre a indústria cearense 

devido a choques internos e externos. Para tanto, será utilizado uma análise de função 

impulso resposta, em que será verificado a presença dos efeitos sobre a dinâmica da 

indústria cearense como resposta à choques na produção de alguns estados, seus 

principais parceiros, e choques na demanda internacional. Diversos trabalhos tem 

buscado identificar a presença de spillovers sobre as indústrias regionais como Carlino e 

Difina (1995) e Tatiwa e Ferreira (2011), portanto tal estudo permitirá identificar se a 

economia cearense possui esses efeitos spillovers, identificando quais os estados 

parceiros que podem mais impactar sobre a economia cearense. Dos resultados 

encontrados, constata-se que a economia cearense é muito mais afetada por choques de 

estados como São Paulo. 

 

Palavras-Chave: Economia Regional, VAR, Economia Cearense. 



 
 

ABSTRACT 

 

The aim of this work is analyze the short runs effects on Ceará’s industry motivated by 

internal and external shocks. To do this, we will utilize Impulse-Response Functions 

(IRF), where the Ceará’s industry will receive shocks from two sources: partner states 

and international demand. Many works have searched identify the presence of spillovers 

on regional industries, as Carlino and Defina (1995) and Tatiwa and Ferreira (2011), 

then this work will allowed identify if the Ceará’s economy have these spillovers effects 

and what is the channels of propagation. About the results, the Ceará’s economy is 

much more affect by shocks from São Paulo State. 

 

Keywords: Regional Economics, VAR, Ceará Economy. 

  



 
 

LISTA DE FIGURAS 

Gráfico 1: Trajetória do PIB dos Estados Selecionados. .............................................. 17 

Gráfico 2: Trajetória do IPCA dos Estados Selecionados ............................................ 18 

Gráfico 03: Impulso Resposta ..................................................................................... 23 
 
 

  



 
 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1- Estatísticas descritivas para o PIB e o IPCA dos Estados Selecionados. ....... 17 

Tabela 2 – Resultados do Teste de Raiz Unitária ......................................................... 21 

 

 

  



 
 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ....................................................................................................... 10 

2 REVISÃO DA LITERATURA ................................................................................ 12 

3 ANÁLISE DESCRITIVA ........................................................................................ 16 

4 METODOLOGIA .................................................................................................... 19 

5 RESULTADOS ....................................................................................................... 21 

6 CONCLUSÕES ....................................................................................................... 25 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ......................................................................... 27 

 



10 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

Um importante resultado para se entender a dinâmica de uma determinada 

economia é identificar quais os impactos que outras economias podem ter sobre esta 

dinâmica, ou seja, se choques causados por um determinado país, ou estado, afetam 

outros países (ou estados). A esse impacto dá-se o nome de efeitos externos. Se efeitos 

externos são relevantes, então eles devem ser levados em consideração no planejamento 

e identificação das perspectivas futuras frente às mudanças da conjuntura externa. 

 

A relevância de tal processo de interação foi constatada originalmente por 

Kuszczak e Murray (1986), seguidos de outros trabalhos, como os de Carlino e Defina 

(1995), Conrado, Martin e Weeks (2005) entre outros. Kuszczak e Murray (1986) 

analisaram as interações de economias regionais entre os países industrializados do G-

7
1
, onde verificaram que os spillovers, internos e externos, possuíam papel relevante no 

comportamento temporal das economias regionais. 

 

Além da importância de se prever as dinâmicas existentes entre 

determinadas economias, existem outras vantagens em se entender tais interações, como 

por exemplo, a previsão sobre a arrecadação regional, como o caso do Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços (doravante, ICMS), pode ser significativamente 

mais acurada a partir do conhecimento do efeito que outras economias exercem sobre 

um determinado Estado. Isso decorre da observação de que, havendo interação entre as 

economias, o movimento apresentado por uma delas será refletido nas demais.  

 

De acordo com Ferreira e Arruda (2011) há uma grande interdependência, 

em termos de atividade industrial, entre as regiões brasileiras e destas com o setor 

externo, confirmando a importância de se levar em consideração o setor externo em 

estudos que analisam o comportamento dinâmico inter-regional. Portanto, os 

formuladores de políticas deveriam estabelecer políticas econômicas que dessem mais 

atenção aos aspectos regionais do que, simplesmente, adotar políticas industrializantes 

no âmbito nacional, como é tradicional da economia brasileira.  

 

                                                             
1 O G7, ou G-7, é um grupo composto pelos ministros das Finanças dos sete países desenvolvidos: 

Estados Unidos, Japão, França, Alemanha, Itália, Reino Unido e Canada. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Finance_minister
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Diante do exposto, este trabalho buscará investigar o comportamento da 

economia cearense à medida que ocorram choques em seus principais parceiros internos 

e externos. Portanto, o que este estudo pretende analisar é se um aumento na produção 

dos seus parceiros comerciais, ocasionará uma elevação da produção do Estado do 

Ceará, e, consequentemente, aumentará arrecadação de ICMS. 

 

Para que tal objetivo seja alcançado, será utilizada uma base de dados, a 

qual foi obtida junto ao Banco Central do Brasil (BACEN), com frequência mensal, 

iniciando-se em 2002 e se estendendo até o ano de 2011, totalizando, portanto, 120 

observações. A análise econométrica utilizada será a estimação de funções impulso 

resposta decorrentes da estimação de um modelo vetorial auto-regressivo (VAR) 

composto por um vetor com nove variáveis: Produto Interno Bruto e Índice de Preço ao 

Consumidor Amplo dos Estados do Ceará, Rio Grande do Sul, São Paulo e Pernambuco 

e a importação dos Estados Unidos, utilizada para mensurar o impacto do setor externo. 

 

Além desta introdução este trabalho está dividido em mais cinco seções. Na 

segunda seção, será apresentada uma discussão da literatura teórica e empírica. Em 

seguida serão analisadas algumas características descritivas das variáveis utilizadas com 

o fito de se modelar de maneira mais apropriada o vetor auto-regressivo a ser estimado. 

Na quarta seção será discutida a metodologia econométrica que será aplicada a este 

trabalho. Na quinta seção serão apresentados os principais resultados verificados após as 

estimações realizadas. E, finalmente, a sexta seção contemplará as principais 

conclusões, bem como a relevância deste trabalho em termos de políticas públicas. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

Um tema de intenso debate acadêmico refere-se à natureza dos processos 

interativos entre as economias regionais. As abordagens clássicas datam da década de 

1960, como os trabalhos de Myrdal (1963) e Hirshman (1958). Recentemente, autores 

como Ray (2010) tem ressaltado o papel das interações inter-regionais e inter-setoriais 

para o desenvolvimento econômico. Em essência, a pesquisa de tais autores, refere-se 

aos efeitos sobre as economias regionais devido às externalidades geradas pela dinâmica 

de outras regiões. 

 

Myrdal (1963) propôs a existência de dois efeitos: o efeito retardamento e o 

efeito espraimento. O primeiro refere-se ao impacto que a criação de uma indústria 

numa região exerce ao prejudicar as regiões a ela interligadas. Tal impacto se daria, uma 

vez que a nova indústria poderia gerar distorções no mercado, como por exemplo, 

aumento da demanda pelo insumo trabalho, aumento da competição, crescimento do 

comércio, etc. Dessa forma, a ideia do autor é a de que, caso haja a criação de uma nova 

indústria em outra região, esta poderia: i) atrair recursos das economias vizinhas; ii) 

aumentar a competição, tanto em termos de disputa por recursos como em termos de 

disputa por produtos; iii) intensificar o comércio com outras regiões. Assim, somados 

esses efeitos, a criação dessa nova indústria poderia prejudicar as empresas existentes 

nas regiões vizinhas. 

 

Por sua vez, o segundo efeito, denominado de espraiamento, teria um papel 

oposto, visto que, as economias que desenvolvem um novo setor industrial, passariam a 

beneficiar as regiões a elas interligadas. Nesse caso, os principais canais de 

beneficiamento seriam: aumento da demanda por insumos, possibilidade de 

transferência de tecnologias, economias externas etc. Portanto, a nova indústria poderia 

demandar insumos das indústrias já existentes, ou transferir tecnologia proporcionando, 

assim, um crescimento em conjunto. Evidentemente, que a análise das inter-relações 

entre economias regionais depende dos efeitos externos que a nova indústria causa sobre 

as demais. 
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Hirshman (1953) afirmou que os efeitos de um novo setor industrial sobre 

outros podem também ocorrer através de dois tipos de ligações, as ligações para frente e 

para trás. A primeira é aquela que ocorre quando uma nova indústria supri as 

necessidades das demais quanto a necessidade de insumos ou a demanda final dos 

consumidores. Já as ligações para trás referem-se às necessidades requeridas pela nova 

indústria para o seu funcionamento, como por exemplo, oferta de insumos. Visando 

ampliar a sua análise para abranger dinâmicas regional e internacional, Hirshman (1975) 

desenvolve dois novos conceitos, bastante similares aos de Myrdal (1963), os quais 

passaram a ser denominados de efeito gotejamento e efeito polarização.  

 

Cabe destacar que, diferentemente do que apregoa a moderna teoria do 

crescimento econômico, que indica que os setores crescem de maneira balanceada, tanto 

Myrdal (1963) como Hirshman (1975) criticam a existência de crescimento balanceado 

nas economias, ou seja, eles defendem que numa economia existem setores que são 

mais dinâmicos que outros e com isso conseguem, através desses efeitos, incentivar ou 

não os demais setores. Em termos regionais, isso leva a um crescimento das 

disparidades, fato este que deve ser corrigido, segundo os autores, pela forte presença do 

governo.  

 

Ao longo dos anos, vários outros modelos foram surgindo na tentativa de 

corrigir problemas, teóricos ou empíricos, existentes nos modelos da primeira geração. 

Dentre eles, destacam-se os modelos de crescimento neoclássicos, os quais incorporam 

a dependência espacial, como em Conrado, Martin e Weeks (2005), os modelos da nova 

geografia econômica, encabeçados por Krugman (1991) e Krugman e Vernables (1990 e 

1995), os modelos de aglomeração e de economias de escala, defendidos mais 

recentemente por Romer (1986) e inspirados em trabalhos de Arrow (1962) e Marshall 

(1890)
2
.  

 

Conrado, Martin e Weeks (2005), a partir da observação de clusters 

industriais, desenvolveram uma teoria, na qual as disparidades regionais criam 

diferentes clubes de convergência entre as regiões. Essa abordagem afirma que 

                                                             
2 Para uma discussão mais detalhada a cerca destes modelos, ver Tatiwa e Ferreira (2011). 
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processos de transbordamento de oferta e demanda são determinantes para as taxas de 

crescimento de longo prazo, implicando a formação de grupos regionais díspares. 

 

A abordagem da nova geografia econômica, a qual se baseia num modelo de 

competição monopolística, afirma que a localização das firmas é fundamental para a 

determinação do crescimento econômico. De acordo com os trabalhos de Krugman 

(1991) e Krugman e Vernables (1990 e 1995) a presença de retornos crescentes de 

escala, internos e externos ao setor industrial, serviria como fator preponderante para o 

crescimento dos setores industriais. 

 

Por fim, a abordagem de Romer (1986) baseia-se na existência de spillovers 

espalhados por outros setores industriais devido ao processo de learning by doing, onde 

este processo de aprendizado, incorporado pela indústria, seria transmitido a outros 

setores através dos efeitos spillovers. 

 

Diante do surgimento dessas teorias, inúmeros trabalhos passaram a 

verificar se tais arcabouços teóricos se comprovavam empiricamente. Em um desses 

trabalhos, Kuszczak e Murray (1986) utilizam vetores auto-regressivos (VAR) para 

analisar o impacto sobre o comércio internacional entre os países do G7, com ênfase na 

interação entre Estados Unidos (EUA), Canadá e o Resto do Mundo. Utilizando dados 

de frequência trimestral, entre os anos de 1964 a 1984, concluem que as variáveis do 

setor externo influenciam significativamente as economias dos EUA, Canadá e Resto do 

Mundo.  

 

Buscando um enfoque mais regional, Carlino e DeFina (1995) analisam oito 

regiões dos EUA, a partir da utilização de uma base de dados, de periodicidade anual, 

abrangendo o período de 1929 a 1990. A partir de uma análise de funções impulso 

resposta, os autores mostram que as regiões geograficamente mais próximas tendem a 

ter um efeito positivo sobre as indústrias, através de efeitos spillovers.  

 

A partir de um modelo VAR, com dados trimestrais entre 1947 e 1991, 

Cromwell (1992) investiga o impacto que choques na economia californiana teriam 

sobre os estados vizinhos. O autor conclui que as economias em análise guardam 

intensas externalidades positivas entre si, uma vez que tais choques elevam a dinâmica 
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das regiões próximas. Já Ferreira e Arruda (2011), utilizam uma base de dados de 

periodicidade mensal entre 1996 e 2010 e a mesma metodologia empregada por 

Cromwell (1992) e verificam que a região Sudeste é a que possui o maior efeito sobre as 

demais regiões brasileiras e que o impacto do setor externo depende da natureza do 

setor exportador.  

 

Diante dos argumentos supracitados, percebe-se que a análise da dinâmica 

inter-regional apresenta grande importância quando se pretende estudar a economia de 

uma determinada região. Não obstante, vale ressaltar que o objetivo deste trabalho é 

analisar de que maneira a ocorrência de choques provocados por novas indústrias em 

outros estados, sejam eles da região Nordeste ou não, teriam efeitos positivos ou 

negativos sobre a produção cearense, ou seja, caso a economia paulista, por exemplo, 

apresente algum crescimento econômico, este representa um incentivo ou um 

desestímulo à economia cearense. Além disso, devido à carência de trabalhos empíricos 

na área, tal assunto ganha maior relevância. 
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3 ANÁLISE DESCRITIVA 

 

Nesta seção será feita uma análise descritiva das variáveis que serão 

utilizadas neste trabalho, as quais, conforme mencionado anteriormente, foram 

fornecidas pelo BACEN. Vale ressaltar que o comportamento do índice de atividade 

econômica é utilizado aqui como proxy para o PIB estadual mensal. Convém mencionar 

que, neste trabalho, optou-se por escolher apenas os Estados com maior grau de 

integração com a economia cearense
3
. Diante disso, os estados selecionados foram, 

além do próprio Ceará, São Paulo, Rio Grande do Sul e Pernambuco. O quadro 1 

sintetiza as variáveis que foram selecionadas e que serão utilizadas nas estimações dos 

modelos que serão descritos na próxima seção. 

Quadro 1 – Descrição das Variáveis Utilizadas. 

Variáveis Descrição 

PIB CE Produto Interno Bruto do Estado do Ceará 

PIB PE Produto Interno Bruto do Estado de Pernambuco 

PIB SP Produto Interno Bruto do Estado de São Paulo 

PIB RS Produto Interno Bruto do Estado do Rio Grande do Sul 

IPCA CE Índice de Preços ao Consumidor Amplo no Estado do Ceará 

IPCA PE Índice de Preços ao Consumidor Amplo no Estado de Pernambuco 

IPCA SP Índice de Preços ao Consumidor Amplo no Estado de São Paulo 

IPCA RS Índice de Preços ao Consumidor Amplo no Estado do Rio Grande do Sul 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do BACEN. 

 

Após a descrição das variáveis que serão utilizadas, apresentar-se-á a tabela 

1, a qual relaciona algumas estatísticas descritivas das variáveis supracitadas para os 

quatro Estados selecionados. A escolha pelas variáveis produto e preço é baseada em 

estudos anteriores como os de Carlino e Defina (1995) e Tatiwa e Ferreira (2011). Ao se 

analisar essa tabela, verifica-se que o Estado de Pernambuco apresentou, no período 

considerado, uma maior intensidade e volatilidade da atividade econômica, seguido por 

São Paulo e Ceará, e que o Rio Grande do Sul, apesar do menor nível de atividade 

econômica, apresentou uma menor volatilidade no período em análise. 

                                                             
3 Ver Peixoto (2013). 
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Tabela 1- Estatísticas descritivas para o PIB e o IPCA dos Estados Selecionados. 

Variáveis Observações Média 
Desvio 

Padrão 
Mínimo Máximo 

PIB CE 120 108.274 14.10032 76.54 142.16 

PIB PE 120 113.095 20.85194 78.39 167.93 

PIB SP 120 111.852 17.711 73.84 151.65 

PIB RS 120 101.421 10.44061 71.44 120.92 

IPCA CE 120 0.50544 0.5035476 -0.66 3.24 

IPCA PE 120 0.51506 0.5189961 -0.72 2.97 

IPCA SP 120 0.47556 0.449136 -0.47 2.88 

IPCA RS 120 0.52983 0.4711302 -0.44 2.73 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do BACEN. 

 

Ainda de acordo com a tabela 1, verifica-se que os índices de preços são 

menos voláteis e mais próximos, em média, quando comparados com a variável que 

representa a atividade econômica. Convém mencionar que, a inclusão dos níveis de 

preço no modelo a ser estimado é de grande importância, onde o motivo principal deve-

se a natureza da integração econômica, isto é, se a integração entre dois Estados ocorre 

prevalecendo bens substitutos, então um aumento de preço num Estado pode implicar o 

aumento da demanda de bens em outro Estado. O gráfico 1 mostra o comportamento 

temporal dos níveis de atividade econômica dos quatro Estados selecionados.  

 

Gráfico 1: Trajetória do PIB dos Estados Selecionados. 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do BACEN. 
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Depreende-se a priori, que as séries de PIB apresentam-se como não 

estacionárias e que apresentam grande volatilidade. Além disso, o Ceará parece 

apresentar uma dinâmica mais relacionada ao Estado de São Paulo. Já o gráfico 2 

mostra o comportamento temporal dos índices de preços, onde percebe-se que uma 

maior instabilidade ocorre no período anterior a década de 2000.  

 

Gráfico 2: Trajetória do IPCA dos Estados Selecionados 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do BACEN. 

 

Além disso, o gráfico acima mostra um pico inflacionário por volta dos anos de 

2002 e 2003, fato este gerado, pelo momento de incerteza gerado no País em virtude da 

campanha presidencial, a qual apontou o candidato Luís Inácio Lula da Silva como 

vencedor, no entanto, após o encerramento deste pleito, nota-se que a inflação, nos 

quatro Estados considerados, voltou a apresentar a mesma trajetória anterior.  
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4 METODOLOGIA 

 

 

A abordagem econométrica utilizada neste trabalho será a estimação das 

funções impulso resposta, observando o efeito na dinâmica da indústria cearense como 

resposta a choques internos e externos. Uma análise de impulso resposta é uma 

metodologia econométrica obtida a partir da estimação de um modelo vetorial auto-

regressivo (VAR). Portanto, primeiramente, antes de se obter uma função impulso 

resposta é necessário estimar um modelo VAR. 

 

Durante muito tempo, a teoria econométrica temporal foi baseada na 

estimação de modelos que continham várias equações simultâneas, baseadas 

principalmente na teoria macroeconômica. O marco dessa abordagem é a formação da 

comissão Cowles que se valeu dessa técnica para realizar previsões sobre os indicadores 

macroeconômicos (BUENO, 2011). Todavia, Lucas na década de 1970 faz uma crítica a 

tal abordagem que colocou em dúvida as suas premissas. Segundo, Mankiw (2011), a 

crítica de Lucas afirma que os modelos econométricos baseados na modelagem 

tradicional não levam em consideração o efeito que uma mudança de política econômica 

tem sobre os parâmetros estimados. Isso ocorreria devido à existência de expectativas 

racionais, em que os agentes econômicos modificam suas expectativas a partir de um 

conjunto de informação e não baseados em informações passadas, como na teoria das 

expectativas adaptativas (BLANCHARD, 2008). Portanto, ao desconsiderar os efeitos 

das expectativas racionais, os modelos estimados, pela econometria tradicional, 

geravam resultados viesados e inconsistentes. 

 

Na década de 1980, o economista Christopher Sims desenvolveu o modelo 

vetorial auto-regressivo (VAR), que poderia ser uma resposta à crítica de Lucas. Sims 

(1980) criou um modelo de equações simultâneas em que todas as variáveis eram 

afetadas pelas demais, através de um processo auto regressivo. Essa abordagem 

resolveria o problema da crítica de Lucas, uma vez que, o efeito de uma variável sobre 

as demais seria considerado. Assim, um modelo       , onde   é o número de 

defasagens, com   variáveis em notação matricial pode ser representado da seguinte 

maneira: 
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                                                                                                                    (2) 

Em que: 

   é um vetor      ; 

    são matrizes      , para todo          ; 

    é um vetor      , de erros ruído branco; 

   são vetores      , para todo          . 

 

No caso deste trabalho, o vetor de variáveis será composto pelo PIB e IPCA 

dos Estados do Ceará, Rio Grande do Sul, São Paulo e Pernambuco, além de uma 

variável para mensurar o impacto do setor externo, a importação dos EUA.  

 

A partir da estimação do modelo vetorial auto-regressivo (VAR), serão 

obtidas as funções impulso resposta em que, graficamente, poderá ser observado o 

impacto de cada uma dessas variáveis sobre o PIB do Ceará. As restrições impostas para 

a obtenção das funções de impulso resposta será baseada na decomposição de Choleski. 

Por fim, vale ressaltar que a especificação do modelo VAR, isto é, a quantidade de 

defasagens incluídas no modelo, será baseada no critério de informação de Schwarz. 
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5 RESULTADOS 

 

 

Inicialmente, foi utilizado o teste de estacionariedade de Dickey-Fuller 

Aumentado (ADF) nas séries de PIB e IPCA dos Estados de Pernambuco, Ceará, São 

Paulo e Rio Grande do Sul, onde tais resultados encontram-se na tabela 2.  

 

Tabela 2 – Resultados do Teste de Raiz Unitária 

Estados Séries 
Em Nível Primeira Diferença 

ττ τμ   ττ τμ   

Pernambuco 
ln IPCA -1.59 -1.03 -1.09 -3.698 -3.626 -3.698 

ln PIB -1.49 1.15 -1.20 -5.728 -5.99 -5.728 

Ceará 
ln IPCA -1.02 -1.91 -1.33 -4.773 -5.076 -4.773 

ln PIB -1.13 1.65 -1.78 -11.878 -14.249 -11.878 

São Paulo 
ln IPCA -1.24 -1.35 -1.26 -4.371 -4.347 -4.371 

ln PIB -1.13 1.19 -1.20 -15.458 -15.432 -15.458 

Rio Grande 

do Sul 

ln IPCA -1.44 -1.42 -1.12 -7.024 -7.416 -7.024 

ln PIB -1.51 1.50 -1.15 -14.465 -17.973 -14.465 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do BACEN. 

 

De acordo com essa tabela, verifica-se que todas as séries não são 

estacionánias em nível, mas se mostraram estaciónarias em primeira diferença. Assim, é 

possível estimar um modelo VAR nas séries em primeira diferença. Deve-se notar que, 

como foi tomada a primeira diferença em séries logaritmizadas, então tais variáveis 

passam a representar a taxa de crescimento das variáveis em nível, isto é, agora os 

coeficientes representam o impacto das taxas de crescimento do PIB dos estados de São 

Paulo, Rio Grande do Sul e Pernambuco, sobre a taxa de crescimento do PIB cearense. 

Segundo o critério de Schwartz aplicado ao modelo VAR e também, baseando-se na 

relação tamanho da amostra e número de defasagens escolheu-se apenas uma 

defasagem. 

 

O gráfico 3, apresentado mais adiante, mostra a função impulso resposta 

sobre a variável PIB-CE quando há um choque exógeno de um ponto percentual nas 

variáveis, IM-EUA, PIB-SP, PIB-PE, IPCA-SP, IPCA-RGS, PIB-RGS e IPCA-PE, 

respectivamente. Depreende-se das análises gráficas, que o impacto externo, ou seja, 

impacto da variável IM-EUA, é muito mais forte sobre o PIB-CE quando comparado 
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aos impactos que as demais variáveis exercem sobre o PIB cearense. Isso indica que a 

economia cearense sofre uma dependência externa. 

 

Quanto aos Estados brasileiros, verifica-se que uma inovação ocorrida em 

Pernambuco causa uma redução no PIB-CE. Já um choque em São Paulo afeta, 

inicialmente, de maneira positiva, no entanto, tal impacto é desfeito rapidamente. O Rio 

Grande do Sul é o que parece ter um efeito mais relevante, reduzindo o PIB-CE. Tais 

resultados mostram que há pouca integração entre os principais Estados brasileiros 

parceiros do Ceará. 

 

Quanto ao nível de preços, este parece ter um efeito mais forte sobre o PIB-

CE. O nível de preços de São Paulo reduz significativamente o PIB-CE. Isso mostra 

que, provavelmente a produção do Ceará tem uma relação de complementariedade com 

a do São Paulo. Já o nível de preços do Rio Grande do Sul, embora tenha efeito 

relevante, não apresentou nenhum padrão específico. Por fim, o nível de preços de 

Pernambuco reduz de forma menos intensa que São Paulo, o PIB-CE. 

 

Os resultados apontam para a pouca integração entre as estruturas 

produtivas do Ceará com os principais estados parceiros. Dessa forma, o estado do 

Ceará, embora integrado regionalmente, recebe maiores estímulos do mercado externo. 

Mais ainda, o nível de preços internos parece ter efeito mais significativo que as 

produções dos Estados de São Paulo, Rio Grande do Sul e Pernambuco. 
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Gráfico 03: Impulso Resposta 
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Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do BACEN. 
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6 CONCLUSÕES 

 

 

Este trabalho buscou analisar o comportamento da economia cearense à 

medida que ocorram choques em seus principais parceiros comerciais, internos e 

externos. Baseando-se no trabalho de Peixoto (2013), este estudo utilizou como 

principais parceiros os Estados de São Paulo, Rio Grande do Sul e Pernambuco, onde 

esta escolha foi baseada no valor de comércio destes Estados com o do Ceará.  

 

Diante disso, a partir de uma base de dados obtida junto ao Banco Central 

do Brasil (BACEN), a qual apresentava frequência mensal, abrangendo o período de 

2002 a 2011, totalizando, portanto, 120 observações, esta análise buscou investigar os 

efeitos de curto prazo, resultantes de um choque exógeno em um dos estados no que se 

refere a sua atividade econômica e nível de preços. Além disso, na tentativa de mensurar 

o impacto do setor externo, utilizou-se a importação dos Estados Unidos.  

 

A abordagem de curto prazo foi realizada a partir das estimações das 

funções impulso resposta, as quais foram obtidas após a estimação de um modelo 

Vetorial Auto-regressivo (VAR). Dos resultados encontrados, evidencia-se que o nível 

de preços dos Estados parceiros apresenta-se como mais relevante para alterar a 

atividade econômica do Ceará. De fato, parece haver uma relação de 

complementariedade entre os estados do Ceará, São Paulo e Pernambuco. Já o nível de 

preços Rio Grande do Sul apresentou um impacto significativo, entretanto sem 

apresentar um comportamento que permita identificar um padrão de relacionamento. 

 

Quanto à dinâmica da atividade econômica dos estados parceiros, observou-

se que seus impactos são diminutos, indicando, desta forma, a pouca integração entre as 

regiões. O setor externo apresentou maior impacto sobre a atividade econômica 

cearense. 

 

Conclui-se que o estado do Ceará está pouco integrado a economia 

brasileira, visto que choques ocorridos nos seus principais parceiros apresentam 

impactos pouco significativos no nível de atividade da economia cearense. Isso mostra 

um efeito contraditório com o encontrado em economias integradas, como evidenciado 
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por Carlino e DeFina (1995). Além disso, observou-se que a economia cearense é muito 

mais dependente dos Estados Unidos, visto que, um choque na importação deste País 

gera um maior impacto no PIB-CE.  

 

De modo geral, com base no que foi apresentado, percebe-se a grande 

necessidade de desenvolver o Estado do Ceará melhorando a infraestrutura e a logística 

de distribuição dos impactos oriundos dos seus parceiros comerciais e, sobretudo, 

ampliar os canais de interatividade/conectividade da atividade industrial entre o Ceará e 

os Estados de São Paulo, Pernambuco e Rio Grande do Sul.  

 

Por fim, políticas de qualificação de mão de obra e estímulo à P&D em 

setores estratégicos que permitam uma melhor absorção dos efeitos positivos do 

comércio dos Estados Unidos na produção industrial do Ceará também são relevantes 

para que a economia cearense possa se beneficiar de uma inserção cada vez maior no 

mercado internacional. 
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