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Baseado em Haddad e Andrade (1989) & Silva (2011)  



Análise Diferencial-Estrutural 
Introdução 

• A análise de componentes de variação (ou Shift-Share) decompõe o crescimento de 
uma dada variável, medida a nível regional, em fatores distintos que possam 
influenciar o seu comportamento. 

 

• As diferenças de crescimento entre regiões podem ser atribuídas não só a 
diferenças relativas à composição produtiva de cada região (devido à maior ou 
menor preponderância de setores mais dinâmicos), mas também a diferentes 
vantagens de natureza locacional: 

 

– Diferentes custos de transporte; diferenças de custo de aquisição dos produtos 
intermediários ou matérias primas. 

 

– Maior ou menor abundância de determinados fatores produtivos como mão de obra 
qualificada ou capacidade empresarial. 



Análise Diferencial-Estrutural 
Introdução 

 
 

• Em suma, estas diferentes características locacionais podem implicar que as 
atividades de uma dada região tenham uma evolução diferenciada relativamente 
à média nacional. 



Análise Diferencial-Estrutural 

 

Objetivo:  
 

a) Descrever o crescimento econômico de uma região em termos da sua estrutura 
produtiva; e 

 

b) Identificar os componentes do crescimento regional. 

 



Análise Diferencial-Estrutural 

 

 

• O método de análise diferencial-estrutural NÃO se trata de uma teoria explicativa do 
crescimento regional; mas de um método de análise regional para identificar os 
componentes destes crescimentos. 

 

 



Análise Diferencial-Estrutural 

Características: 
 

a) Não demanda muitas informações estatísticas; 
 

b) As informações requeridas não são complexas; 
 

c) Aplicado para fins descritivos apenas com informações de emprego, produção ou 
valor adicionado referentes a dois períodos; e 

 

d) Constituído por relações contábeis e definições (não apresenta hipóteses 
comportamentais para as variáveis).  

 



Análise Diferencial-Estrutural 

Ideia principal: 

 

 

 

 

Uma região poderá apresentar um ritmo de crescimento econômico maior do que a média de um 
sistema de regiões? Por que? 

 

Crescimento do emprego (produto) é MAIOR em alguns setores do que em 
outros e em algumas regiões do que em outras. 



Análise Diferencial-Estrutural 

 
 

A) Porque na composição produtiva desta região existe uma preponderância de 
setores mais dinâmicos.  

 

 

B) Ou porque esta região tem participação crescente na distribuição regional do 
emprego, independentemente, de esta expansão estar ocorrendo em setores 
dinâmicos ou não. 

 



Análise Diferencial-Estrutural 

Dados: Valor Adicionado Bruto a Preços Básicos 

    2002 

    Brasil Norte Nordeste Sudeste Sul C. Oeste 

  Total 1273129 61317 168717 709558 218225 115311 

1 Agricultura, silvicultura e exploração florestal 59165 4043 10324 19174 16001 9622 

2 Pecuária e pesca 25086 3385 4477 6015 5876 5334 

3 Indústria extrativa 20419 1955 2327 15126 568 443 

4 Indústria de transformação 214562 10211 20821 129859 45893 7778 

5 Construção civil 67219 4138 10978 37632 8950 5520 

6 Prod. e distrib. de Eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana 42206 1773 7141 21603 9095 2595 

7 Comércio e serviços de manutenção e reparação 144262 5980 19854 78682 29200 10546 

8 Serviços de alojamento e alimentação 23197 922 3364 13280 3896 1735 

9 Transportes, armazenagem e correio 61009 2188 7109 35806 11641 4265 

10 Serviços de informação 45370 1139 5005 29994 5943 3288 

11 Int. financeira. seg. e previdência compl. e serviços relacionados 95053 1542 8289 62640 13960 8622 

12 Serviços prestados às famílias e associativas 32149 1025 3619 19646 5317 2542 

13 Serviços prestados às empresas 55965 1292 5092 39689 6444 3448 

14 Atividades imobiliárias e aluguéis 130341 5929 16886 77317 20595 9614 

15 Administração, saúde e educação públicas 197728 14072 36031 86112 25159 36354 

16 Saúde e educação mercantis 44110 1053 5199 28192 7306 2360 

17 Serviços domésticos 15288 670 2201 8791 2381 1244 



Análise Diferencial-Estrutural 

Dados: Valor Adicionado Bruto a Preços Básicos 

  2006 

  Brasil Norte Nordeste Sudeste Sul C. Oeste 

  2287858 117541 304876 1269591 386711 209138 

1 87336 5551 16867 27382 23926 13610 

2 39931 5832 6875 9893 9908 7423 

3 53669 3789 5436 42463 838 1143 

4 389619 18680 34445 244659 77609 14226 

5 111201 7837 19022 56807 17454 10080 

6 81791 4473 15083 39217 16859 6159 

7 300932 14998 43385 156899 61398 24252 

8 41725 1880 6641 22967 6971 3266 

9 109782 4777 13426 63704 20768 7108 

10 87731 2310 9132 59596 10704 5990 

11 175608 3273 13341 119681 24598 14714 

12 52497 1765 6260 31387 8673 4413 

13 108493 2994 11136 74105 13963 6296 

14 194457 9737 24643 112182 31575 16320 

15 353723 26536 66806 147931 45723 66727 

16 71363 1841 7826 45292 11509 4896 

17 28000 1270 4554 15426 4234 2517 



Análise Diferencial-Estrutural 
Questões Preliminares 

A) Qual a participação % de cada macrorregião no Valor Adicionado total em 2002?     

 

 
 

 

B) Qual o acréscimo absoluto no Valor Adicionado total macrorregional entre 2002 e 
2007?     

 



Análise Diferencial-Estrutural 
Questões Preliminares 

C) Qual o acréscimo percentual no Valor Adicionado total macrorregional entre 2002 
e 2007?     

 

 

 

D) Qual a participação percentual da macrorregião no Valor Adicionado total entre 
2002 e 2007?  

 



Análise Diferencial-Estrutural 
Fundamentos do Modelo: Relações Básicas 

 

Estas observações  podem ser formalizadas através das seguintes 
relações: 

 

 

• Crescimento do valor adicionado (ou emprego): 

 

– Variação Regional; 

– Variação Proporcional; e 

– Variação Diferencial. 

 



Análise Diferencial-Estrutural 
Fundamentos do Modelo: Relações Básicas 

Crescimento do Valor Adicionado Regional:    
 

• Entre o período 0 e o período 1 o crescimento do valor adicionado regional 
pode ser dividido em três componentes:  

 

1. Variação Regional (R);   2. Variação Proporcional (P);   3. Variação Diferencial (D) 
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crescimento do valor adicionado entre 0 e 1. 



1. Variação Regional (R): É igual ao acréscimo de Valor Adicionado que teria 
ocorrido se a região (R) crescesse à taxa de crescimento do total de Valor 
Adicionado nacional. 

Taxa nacional de 
crescimento do Valor 

Adicionado: 

Análise Diferencial-Estrutural 
Variação Regional do Valor Adicionado (região j) (R) 
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Análise Diferencial-Estrutural  
Variação Proporcional ou Estrutural (P)  

2. Variação Proporcional (P): Montante maior ou menor de Valor 
Adicionado que uma região poderá obter como resultante da sua 
"composição industrial“. 
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SETORES DINÂMICOS - rit > rtt 

SETORES DE CRESCIMENTO LENTO - rit < rtt 

Especialização em: 



Análise Diferencial-Estrutural  
Variação Diferencial (D)  
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3. Variação Diferencial (D): Montante positivo (ou negativo) de Valor 
Adicionado que a região "j" conseguirá porque a taxa de crescimento do 
Valor Adicionado, em determinados setores, foi MAIOR (OU MENOR) 
nesta região do que na média nacional 



Análise Diferencial-Estrutural  

OBS: A diferença entre o crescimento efetivo do Valor Adicionado em cada 
região j e o seu crescimento hipotético (crescimento estimado, utilizando-
se para esta região a taxa nacional de Valor Adicionado) decorre de dois 
fatores: um estrutural e outro diferencial. 



Análise Diferencial-Estrutural  

 

• Ao estabelecer a distinção entre o componente estrutural e o componente 
diferencial, este método de análise nos permite identificar diferentes forças que 
atuam no crescimento regional. 

 

• O componente estrutural nos informa que, no processo de desenvolvimento 
nacional, há alguns setores que crescem mais rapidamente que os demais, e que 
os fatores responsáveis por estas diferentes taxas de crescimento setorial ao nível 
nacional são: variações na estrutura de demanda, variações de produtividade, 
inovação tecnológicas, etc. 



Análise Diferencial-Estrutural  

 

• Por outro lado, todos os setores produtivos apresentam desempenho 
diferenciado entre as várias regiões da economia nacional. Tendo ocorrido 
alterações na superfície locacional de uma economia nacional, uma dada região 
pode se desenvolver mais rapidamente do que outras, desde que consiga atrair 
uma proporção crescente de atividades ou firmas, ainda que estas pertençam a 
setores de crescimento lento ao nível nacional. 

 

– As principais forças que atuam no sentido de provocar estes reajustamentos são, quase 
sempre, de natureza locacional: 

 

• Variações nos custos de transporte, estímulos fiscais, diferenciais nos preços relativos de 
insumos. 



Matriz das Taxas de Crescimento do Valor 
Adicionado no Brasil 2002 - 2006 

  Brasil N NE SE S CO 

Total 1.80 1.92 1.81 1.79 1.77 1.81 

Agricultura, silvicultura e exploração florestal 1.48 1.37 1.63 1.43 1.50 1.41 

Pecuárua e pesca 1.59 1.72 1.54 1.64 1.69 1.39 

Indústria extrativa 2.63 1.94 2.34 2.81 1.48 2.58 

Indústria de transformação 1.82 1.83 1.65 1.88 1.69 1.83 

Construção civil 1.65 1.89 1.73 1.51 1.95 1.83 

Prod. e distrib. de Eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana 1.94 2.52 2.11 1.82 1.85 2.37 

Comércio e serviços de manutenção e reparação 2.09 2.51 2.19 1.99 2.10 2.30 

Serviços de alojamento e alimentação 1.80 2.04 1.97 1.73 1.79 1.88 

Transportes, armazenagem e correio 1.80 2.18 1.89 1.78 1.78 1.67 

Serviços de informação 1.93 2.03 1.82 1.99 1.80 1.82 

Int. financeira. seg. e previdência compl. e serviços relacionados 1.85 2.12 1.61 1.91 1.76 1.71 

Serviços prestados às famílias e associativas 1.63 1.72 1.73 1.60 1.63 1.74 

Serviços prestados às empresas 1.94 2.32 2.19 1.87 2.17 1.83 

Atividades imobiliárias e aluguéis 1.49 1.64 1.46 1.45 1.53 1.70 

Administração, saúde e educação públicas 1.79 1.89 1.85 1.72 1.82 1.84 

Saúde e educação mercantis 1.62 1.75 1.51 1.61 1.58 2.07 

Serviços domésticos 1.83 1.90 2.07 1.75 1.78 2.02 

rtt - Taxa nacional de crescimento do valor adicionado. 

rjj - Taxa de crescimento do valor 
adicionado total na região "i“. 

rij - Taxa de crescimento do valor adicionado 
no setor "i" na região "j“. 

rit - Taxa nacional de crescimento 
setorial. 



Decomposição Setorial da Variação Diferencial (VD) 
Brasil 2002 - 2006 

  N NE SE S CO 
Total 7975 3464 -14282 -2763 5605 
Agricultura, silvicultura e exploração florestal -417 1627 -922 306 -594 
Pecuária e pesca 444 -251 319 555 -1067 
Indústria extrativa -1349 -680 2706 -655 -21 
Indústria de transformação 138 -3363 8851 -5727 102 
Construção civil 991 861 -5448 2648 948 
Prod. e distrib. de Eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana 1037 1245 -2646 -766 1130 
Comércio e serviços de manutenção e reparação 2524 1969 -7232 487 2253 
Serviços de alojamento e alimentação 222 590 -920 -37 145 
Transportes, armazenagem e correio 840 634 -727 -179 -567 
Serviços de informação 107 -546 1595 -788 -368 
Int. financeira. seg. e previdência compl. e serviços relacionados 424 -1973 3956 -1193 -1215 
Serviços prestados às famílias e associativas 91 350 -694 -9 262 
Serviços prestados às empresas 489 1265 -2836 1471 -388 
Atividades imobiliárias e aluguéis 891 -549 -3168 849 1977 
Administração, saúde e educação públicas 1362 2349 -6118 715 1692 
Saúde e educação mercantis 137 -585 -319 -311 1078 
Serviços domésticos 43 522 -676 -127 238 

Analisar porque o setor teve variação diferencial negativa.  
Qual o problema regional que levou a isso? Variações nos custos de 
transporte variações no preço relativo dos insumos falta de estímulo fiscal. 

Analisar porque o setor teve variação diferencial positiva. 
Qual a questão regional que levou a isso? 



Decomposição Setorial da Variação Estrutural (VP) 
Brasil 2002 - 2006 

  N NE SE S CO 
Total 7975 3464 -14282 -2763 5605 
Agricultura, silvicultura e exploração florestal -417 1627 -922 306 -594 
Pecuária e pesca 444 -251 319 555 -1067 
Indústria extrativa -1349 -680 2706 -655 -21 
Indústria de transformação 138 -3363 8851 -5727 102 
Construção civil 991 861 -5448 2648 948 
Prod. e distrib. de Eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana 1037 1245 -2646 -766 1130 
Comércio e serviços de manutenção e reparação 2524 1969 -7232 487 2253 
Serviços de alojamento e alimentação 222 590 -920 -37 145 
Transportes, armazenagem e correio 840 634 -727 -179 -567 
Serviços de informação 107 -546 1595 -788 -368 
Int. financeira. seg. e previdência compl. e serviços relacionados 424 -1973 3956 -1193 -1215 
Serviços prestados às famílias e associativas 91 350 -694 -9 262 
Serviços prestados às empresas 489 1265 -2836 1471 -388 
Atividades imobiliárias e aluguéis 891 -549 -3168 849 1977 
Administração, saúde e educação públicas 1362 2349 -6118 715 1692 
Saúde e educação mercantis 137 -585 -319 -311 1078 
Serviços domésticos 43 522 -676 -127 238 

Quais são os fatores responsáveis por tal resultado: 
variações na estrutura de demanda; variações na 

produtividade; inovações tecnológicas? 



Padrões Regionais de Crescimento do Valor 
Adicionado no Brasil (2002-2006) 

  VLT VD VP 

  Vr. Absoluto Vr. Percentual Vr. Absoluto Vr. Percentual Vr. Absoluto Vr. Percentual 

NO 7354 67.08 7975 46.79 -621 -7.09 

NE 1687 15.38 3464 20.32 -1777 -20.27 

SE -5514 100.00 -14282 100.00 8767 -100.00 

S -5449 -49.70 -2763 -16.21 -2687 200.00 

CO 1923 17.54 5605 32.89 -3682 -42.00 

              

Positivo 10964   17044   8767   

Negativo -10964   -17044   -8767   

 Entre 2002 e 2006 a região “S” deixou de gerar 5449 milhões de reais em valor adicionado (variação 
líquida total negativa) por ter tido um crescimento efetivo do valor adicionado de 168485 milhões de 
reais (386710 - 218225) menor do que o seu crescimento homotético (218225*0.797 ~= 173934); e 

 
 A variação líquida total negativa pode ser explicada pelo efeito combinado de uma variação  diferencial 
desfavorável (-2763) com uma variação estrutural também desfavorável (-2687). 



Método Diferencial - Estrutural:  
Esteban-Marquillas 

Propõe uma reformulação do método, baseada na definição de um novo 
elemento (E’ij), denominado Valor Adicionado (emprego) homotético no 
setor i da região j. 

• Valor Adicionado Homotético: 

É o Valor Adicionado que este setor teria se a região j tivesse uma estrutura de Valor 
Adicionado idêntica à da nação: 
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Distribuição % do Valor Adicionado para a economia nacional 
Participação % de cada setor no Valor Adicionado total da economia.  

Total do Valor 
Adicionado na região. 
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Esteban-Marquillas 
Efeito Competitivo 

Efeito Diferencial calculado com base no Valor Adicionado homotético. 

 
Crescimento do valor adicionado no 

setor "i" em termos nacionais. 

Taxa de crescimento do Valor Adicionado 
no setor "i" na região "j“. 

Valor Adicionado 
Homotético. 



Esteban-Marquillas 
Efeito Alocação (A): 

Crescimento do Valor Adicionado Regional (4 componentes): 
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Efeito Especialização 

Vantagem competitiva em determinado setor 
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Alocação 

Regional Proporcional Competitivo 



 

Dados 
Participação (%) do Valor Adicionado Setorial no Valor Adicionado 
Total - 2002 

Setores Brasil 

Total 1.0000 

Agricultura, silvicultura e exploração florestal 0.0465 

Pecuária e pesca 0.0197 

Indústria extrativa 0.0160 

Indústria de transformação 0.1685 

Construção civil 0.0528 

Prod. e distrib. de Eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana 0.0332 

Comércio e serviços de manutenção e reparação 0.1133 

Serviços de alojamento e alimentação 0.0182 

Transportes, armazenagem e correio 0.0479 

Serviços de informação 0.0356 

Int. financeira. seg. e previdência compl. e serviços relacionados 0.0747 

Serviços prestados às famílias e associativas 0.0253 

Serviços prestados às empresas 0.0440 

Atividades imobiliárias e aluguéis 0.1024 

Administração, saúde e educação públicas 0.1553 

Saúde e educação mercantis 0.0346 

Serviços domésticos 0.0120 



Valor Adicionado Homotético (Eij) nas Macrorregiões 
Brasileiras - 2002 

Setores Norte Nordeste Sudeste Sul C. Oeste 

Total 61317 168717 709558 218225 115310 

Agricultura, silvicultura e exploração florestal 2849 7841 32974 10141 5359 

Pecuária e pesca 1208 3325 13982 4300 2272 

Indústria extrativa 983 2706 11380 3500 1849 

Indústria de transformação 10334 28434 119583 36778 19433 

Construção civil 3237 8908 37463 11522 6088 

Prod. e distrib. de Eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana 2033 5593 23523 7235 3823 

Comércio e serviços de manutenção e reparação 6948 19118 80402 24728 13066 

Serviços de alojamento e alimentação 1117 3074 12928 3976 2101 

Transportes, armazenagem e correio 2938 8085 34002 10457 5526 

Serviços de informação 2185 6012 25286 7777 4109 

Int. financeira. seg. e previdência compl. e serviços relacionados 4578 12597 52976 16293 8609 

Serviços prestados às famílias e associativas 1548 4260 17918 5511 2912 

Serviços prestados às empresas 2695 7417 31191 9593 5069 

Atividades imobiliárias e aluguéis 6278 17273 72644 22342 11805 

Administração, saúde e educação públicas 9523 26203 110201 33892 17909 

Saúde e educação mercantis 2124 5846 24584 7561 3995 

Serviços domésticos 736 2026 8520 2620 1385 



Efeito Competitivo (D') com Base no Valor Adicionado 
Homotético (Eij)  

Setores Norte Nordeste Sudeste Sul C. Oeste 

Total 10433 64 -17852 -3834 7731 

Agricultura, silvicultura e exploração florestal -294 1236 -1586 194 -331 

Pecuária e pesca 159 -186 741 406 -455 

Indústria extrativa -679 -791 2036 -4036 -89 

Indústria de transformação 140 -4593 8150 -4590 255 

Construção civil 776 699 -5424 3409 1046 
Prod. e distrib. de Eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza 
urbana 1189 975 -2882 -609 1665 

Comércio e serviços de manutenção e reparação 2932 1896 -7391 412 2791 

Serviços de alojamento e alimentação 268 539 -896 -38 176 

Transportes, armazenagem e correio 1128 721 -691 -161 -734 

Serviços de informação 206 -656 1345 -1031 -460 

Int. financeira. seg. e previdência compl. e serviços relacionados 1259 -2998 3346 -1392 -1213 

Serviços prestados às famílias e associativas 138 412 -633 -10 300 

Serviços prestados às empresas 1021 1842 -2229 2189 -571 

Atividades imobiliárias e aluguéis 944 -562 -2976 921 2427 

Administração, saúde e educação públicas 922 1708 -7829 963 833 

Saúde e educação mercantis 277 -658 -278 -322 1825 

Serviços domésticos 47 481 -656 -140 265 



Efeito Alocação (A) nas Macrorregiões do Brasil - 2002 

  Norte Nordeste Sudeste Sul C. Oeste 

Total -2458 3400 3570 1071 -2126 

Agricultura, silvicultura e exploração florestal -123 391 664 112 -263 

Pecuária e pesca 286 -65 -422 149 -613 

Indústria extrativa -671 111 670 3381 68 

Indústria de transformação -2 1230 700 -1138 -153 

Construção civil 216 162 -24 -761 -98 

Prod. e distrib. de Eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana -152 270 235 -157 -535 

Comércio e serviços de manutenção e reparação -409 73 158 75 -538 

Serviços de alojamento e alimentação -47 51 -24 1 -31 

Transportes, armazenagem e correio -288 -87 -37 -18 168 

Serviços de informação -99 110 250 243 92 

Int. financeira. seg. e previdência compl. e serviços relacionados -835 1025 610 199 -2 

Serviços prestados às famílias e associativas -47 -62 -61 0 -38 

Serviços prestados às empresas -532 -577 -607 -719 183 

Atividades imobiliárias e aluguéis -52 13 -191 -72 -451 

Administração, saúde e educação públicas 440 641 1711 -248 858 

Saúde e educação mercantis -140 73 -41 11 -747 

Serviços domésticos -4 42 -21 13 -27 



Efeito Especialização 
  Norte Nordeste Sudeste Sul C. Oeste 

Agricultura, silvicultura e exploração florestal 1194 2483 -13800 5860 4263 

Pecuária e pesca 2177 1152 -7967 1576 3062 

Indústria extrativa 972 -379 3746 -2932 -1406 

Indústria de transformação -123 -7613 10276 9115 -11655 

Construção civil 901 2070 169 -2572 -568 

Prod. e distrib. de Eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana -260 1548 -1920 1860 -1228 

Comércio e serviços de manutenção e reparação -968 736 -1720 4472 -2520 

Serviços de alojamento e alimentação -195 290 352 -80 -366 

Transportes, armazenagem e correio -750 -976 1804 1184 -1261 

Serviços de informação -1046 -1007 4708 -1834 -821 

Int. financeira. seg. e previdência compl. e serviços relacionados -3036 -4308 9664 -2333 13 

Serviços prestados às famílias e associativas -523 -641 1728 -194 -370 

Serviços prestados às empresas -1403 -2325 8498 -3149 -1621 

Atividades imobiliárias e aluguéis -349 -387 4673 -1747 -2191 

Administração, saúde e educação públicas 4549 9828 -24089 -8733 18445 

Saúde e educação mercantis -1071 -647 3608 -255 -1635 

Serviços domésticos -66 175 271 -239 -141 



Vantagem Competitiva 
  Norte Nordeste Sudeste Sul C. Oeste 

Agricultura, silvicultura e exploração florestal -0.10 0.16 -0.05 0.02 -0.06 

Pecuária e pesca 0.13 -0.06 0.05 0.09 -0.20 

Indústria extrativa -0.69 -0.29 0.18 -1.15 -0.05 

Indústria de transformação 0.01 -0.16 0.07 -0.12 0.01 

Construção civil 0.24 0.08 -0.14 0.30 0.17 

Prod. e distrib. de Eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana 0.58 0.17 -0.12 -0.08 0.44 

Comércio e serviços de manutenção e reparação 0.42 0.10 -0.09 0.02 0.21 

Serviços de alojamento e alimentação 0.24 0.18 -0.07 -0.01 0.08 

Transportes, armazenagem e correio 0.38 0.09 -0.02 -0.02 -0.13 

Serviços de informação 0.09 -0.11 0.05 -0.13 -0.11 

Int. financeira. seg. e previdência compl. e serviços relacionados 0.28 -0.24 0.06 -0.09 -0.14 

Serviços prestados às famílias e associativas 0.09 0.10 -0.04 0.00 0.10 

Serviços prestados às empresas 0.38 0.25 -0.07 0.23 -0.11 

Atividades imobiliárias e aluguéis 0.15 -0.03 -0.04 0.04 0.21 

Administração, saúde e educação públicas 0.10 0.07 -0.07 0.03 0.05 

Saúde e educação mercantis 0.13 -0.11 -0.01 -0.04 0.46 

Serviços domésticos 0.06 0.24 -0.08 -0.05 0.19 



Tipologias de Regiões 

    Componentes 

Alternativas Efeito Alocação 

Especialização Vantagem Competitiva 

1. Desvantagem Competitiva, 
Especializado 

Negativo + - 

2. Desvantagem Competitiva, 
Não-Especializado 

Positivo - - 

3. Vantagem Competitiva, 
Não-Especializado 

Negativo - + 

4. Vantagem Competitiva, 
Especializado 

Positivo + + 



Efeito Alocação e seus componentes 

Setores 

  
Norte 

  

  
Nordeste 

  

  
Sudeste 

  

  
Sul 

  

  
C. Oeste 

  

  A E VC A E VC A E VC A E VC A E VC 

Agricultura, silvicultura e exploração florestal - + - + + + + - - + + + - + - 

Pecuária e pesca + + + - + - - - + + + + - + - 

Indústria extrativa - + - + - - + + + + - - + - - 

Indústria de transformação - - + + - - + + + - + - - - + 

Construção civil + + + + + + - + - - - + - - + 

Prod. e distrib. de Elet. e gás, água, esgoto e limpeza urbana - - + + + + + - - - + - - - + 

Comércio e serviços de manutenção e reparação - - + + + + + - - + + + - - + 

Serviços de alojamento e alimentação - - + + + + - + - - - - - - + 

Transportes, armazenagem e correio - - + - - + - + - - + - + - - 

Serviços de informação - - + + - - + + + + - - + - - 

Int. fina. seg. e previdência compl. e serviços relacionados - - + + - - + + + + - - - + - 

Serviços prestados às famílias e associativas - - + - - + - + - - - - - - + 

Serviços prestados às empresas - - + - - + - + - - - + + - - 

Atividades imobiliárias e aluguéis - - + + - - - + - - - + - - + 

Administração, saúde e educação públicas + + + + + + + - - - - + + + + 

Saúde e educação mercantis - - + + - - - + - + - - - - + 

Serviços domésticos - - + + + + - + - + - - - - + 
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