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1 INTRODUÇÃO

As regiões de fronteira do Brasil são áreas diretamente influenciadas pelo limite 
político internacional. Nessas regiões, as dinâmicas econômicas podem ocorrer de 
forma diferenciada, seja pela presença de agentes econômicos de países vizinhos, 
seja pelo fato de estarem mais afastadas dos grandes centros do país. Apesar de as 
faixas de fronteira serem regiões onde a integração entre os países vizinhos possibilita 
desencadear processos de desenvolvimento sub-regional e de integração regional, 
de acordo com Amaral (2014), as fronteiras brasileiras apresentam uma grande 
inconsistência em sua infraestrutura econômica, com baixos níveis de produção 
e emprego. O Brasil faz fronteira com quase todos os países da América do Sul,  
o que reforça o caráter estratégico dessa região para a competitividade do país e 
para a integração do continente (Brasil, 2009).

Os diferentes pontos de vista apresentados no parágrafo anterior remetem 
à Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR), que orienta as ações 
do governo para a redução das desigualdades regionais e tem como um de seus 
principais instrumentos os Fundos Constitucionais de Financiamento (FCFs). 
Criados pela Constituição Federal de 1988 (CF/1988) e regulamentados pela 
Lei no 7.827/1989, esses fundos visam ao desenvolvimento econômico e social 
das regiões menos desenvolvidas. Os empréstimos, realizados com taxas de juros 
subsidiadas, são feitos, principalmente, a micro e pequenos agricultores e pequenas 
empresas industriais.
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Apesar de serem objeto de estudo de vários trabalhos, como será relatado na 
revisão da literatura, e diante das peculiaridades das dinâmicas econômicas e sociais 
que as regiões de fronteiras supostamente apresentam pela sua possibilidade de 
integração com economias de outros países, os FCFs podem estar desempenhando 
algum papel particular nos municípios localizados nessa faixa. Nesse sentido, este 
capítulo tem como objetivo investigar se haveria diferentes impactos do Fundo 
Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) e do Fundo Constitucional 
de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) sobre o crescimento do produto 
interno bruto (PIB) per capita para os municípios que fazem fronteira do Brasil 
com o exterior.3

Especificamente, semelhante a Resende, Silva e Silva Filho (2015), busca-se 
neste texto realizar uma investigação acerca da existência de transbordamentos 
espaciais dos empréstimos. Ou seja, descobrir se os municípios, de fronteira ou 
não, ao receberem, por meio dos produtores, empréstimos dos FCFs, podem gerar 
uma dinâmica econômica nos seus municípios vizinhos. O que este trabalho vai 
procurar responder é se os municípios de fronteira têm uma resposta diferente para 
estes fundos em relação aos municípios que não estão na fronteira. Além disso, será 
possível também saber se essa resposta diferente abrange a vizinhança.

As respostas para essas questões são importantes no sentido de verificar 
a eficácia dos instrumentos da referida política nessas regiões e, também, para 
mensurar os efeitos e a repercussão que ela provoca sobre a área em questão. Essa 
política, por sua importância estratégica, pode não só tornar os municípios de 
fronteira mais dinâmicos, como também “transbordar” e afetar toda a vizinhança.

Além desta introdução, o capítulo se desenvolve em mais sete seções. 
A seção 2 traz uma revisão da literatura sobre a avaliação do impacto do FNO e 
do FCO. A seção 3 apresenta algumas características espaciais da população e o 
desempenho econômico dessas regiões. A seção 4 faz uma descrição do FNO e 
do FCO entre  1999 e 2011. O método econométrico de avaliação de impacto 
e a descrição da base de dados são discutidos nas seções 5 e 6, respectivamente. 
Na seção 7, apresentam-se os resultados encontrados. Por fim, na seção 8 está a 
conclusão do trabalho.

2 REVISÃO DA LITERATURA

A revisão da literatura presente nesta seção é referente à análise de impacto dos 
FCFs nas regiões Norte e Centro-Oeste e está organizada por ordem cronológica 
dos trabalhos, no sentido de trazer à tona a evolução dos estudos dessa temática.

3. Como não há fundo constitucional para a região Sul e como nenhum município da região Nordeste faz fronteira com 
países, este trabalho limita-se a avaliar apenas os efeitos para as regiões Norte e Centro-Oeste.
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Ferreira e Mendes (2003) analisam os efeitos do FNO sobre a dinâmica agrícola 
paraense entre 1990 e 1999, utilizando o modelo estrutural-diferencial (shift-share 
analysis). A conclusão a que chegam é que o FNO, ao beneficiar principalmente 
mini e pequenos produtores rurais, funcionou mais como um instrumento 
minimizador de tensões sociais no meio rural paraense que propriamente um 
indutor do desenvolvimento agrícola. De acordo com os autores, para que isso 
ocorresse seria necessário criar um ambiente favorável ao desenvolvimento da 
agricultura, visando à infraestrutura e aos canais de comercialização.

Oliveira e Domingues (2005) analisam o impacto dos FCFs sobre o 
crescimento nos municípios das regiões Norte (FNO) e Centro-Oeste (FCO) 
no período 1991-2000. A análise exploratória espacial, assim como mais alguns 
trabalhos aqui relacionados evidenciam que há concentração espacial da utilização 
dos fundos. Os municípios com altos valores contratados têm propensão a estarem 
próximos a outros municípios, também, com altos valores contratados. Como 
esses recursos são direcionados pela demanda, os autores afirmam que os maiores 
contratos se aglomeram nos municípios com maiores atividades econômicas e, 
consequentemente, melhores indicadores sociais. Cintra (2007) faz afirmações 
semelhantes estudando o período de 1994 a 2006. Oliveira e Domingues (2005) 
sugerem que os fundos terminam por reforçar a tendência de concentração dos 
investimentos privados nas áreas mais dinâmicas de cada região. As aplicações 
dos fundos encontram desafios devido à sua própria lógica de funcionamento e às 
debilidades na infraestrutura básica. Cintra (2007) aponta que os bancos oficiais de 
caráter regional acabam por financiar projetos individuais, sem concatenações intra 
e intersetoriais, em vez de financiar aglomerados e arranjos produtivos estruturantes 
de cadeias produtivas nas regiões.

Almeida Junior, Resende e Silva (2007), de certa forma, complementam 
as evidências encontradas por Oliveira e Domingues (2005) e Cintra (2007), na 
medida em que observam, entre os fatos estilizados, que os recursos dos FCFs não 
se direcionam prioritariamente para os municípios menos desenvolvidos em termos 
de Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) ou de menor renda 
per capita. Os autores, também, encontram evidências de que os fundos, apesar de 
estarem alcançando o objetivo de reduzir as desigualdades inter-regionais, estariam 
fazendo isso à custa do aumento da desigualdade intrarregional nas macrorregiões 
atendidas pelos fundos.

Silva, Resende e Silveira Neto (2009) avaliam a eficácia dos empréstimos dos 
fundos constitucionais no período 2000-2003 a partir das estimativas de propensity 
score das firmas beneficiadas com recursos desses fundos constitucionais e de um 
conjunto de firmas que não são. A partir das performances com respeito à taxa 
de variação do número de empregados e à taxa de variação do salário médio pago 
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pelas firmas e, também, de acordo com a condição das firmas como beneficiadas 
ou não, os resultados obtidos apontam que, no caso do FNE, há um efeito positivo 
no que diz respeito à taxa de variação do número de empregados. Já em relação ao 
FNO e ao FCO, não foi possível apontar qualquer tipo de impacto nas variáveis 
em análise. Resultado semelhante ao encontrado por Oliveira e Domingues (2005), 
que avaliaram o impacto do FNO e do FCO sobre a redução das desigualdades 
das regiões Norte e Centro-Oeste, respectivamente.

Monteiro (2011) avalia a utilização dos recursos do FCO entre 2004 e 
2008 no estado de Roraima. Semelhante a outros estudos, o autor afirma que a 
distribuição seria regida principalmente pela demanda dos tomadores de crédito. 
Por exemplo, a capital do estado, o município de Boa Vista, concentrou nesse 
período cerca de 37% dos recursos aplicados. Esse percentual toma uma maior 
importância quando se destaca que uma das constatações feitas pelo autor, e que 
deve fazer parte da realidade dos demais estados mesmo que em outras proporções, 
é que apenas 25% dos recursos disponibilizados foram efetivamente aplicados. 
Apesar desses aspectos – concentração e pouco uso dos recursos –, os resultados 
evidenciam melhorias socioeconômicas em termos de PIB, geração de emprego e 
arrecadação tributária.

Galeano e Feijó (2012) apresentam uma análise empírica e um estudo 
econométrico sobre a evolução do crédito em termos das regiões geográficas 
entre 2002 e 2008. Utilizando regressões com dados em painel como método 
de estimação, os resultados indicam que o crédito de instituições públicas para 
investimentos para as regiões Sul, Centro-Oeste e Sudeste tem um efeito maior 
tanto sobre o crescimento do PIB quanto sobre o crescimento da produtividade do 
trabalho. Quando, na variável de interesse, são adicionados os valores dos fundos 
constitucionais, os resultados indicam que os efeitos do crédito das regiões menos 
desenvolvidas estão muito distantes daqueles observados nas regiões com mais 
desenvolvimento. Segundo as autoras, esses resultados seriam uma evidência de que 
o volume de crédito destinado a essas regiões ainda é insuficiente para impulsionar 
um efeito positivo sobre o PIB e a produtividade do trabalho observados nas regiões 
mais desenvolvidas, Sul e Sudeste.

Por sua vez, Cravo, Resende e Carvalho (2014) utilizaram diferentes 
escalas espaciais (municípios e microrregiões) para analisar o impacto dos fundos 
constitucionais – FNE, FNO e FCO – no crescimento do PIB per capita entre 
2004 e 2010. Os resultados das estimativas de dados em painel sugerem que os 
fundos constitucionais apresentam algum impacto positivo sobre o crescimento 
do PIB per capita no nível municipal. Assim, com intuito de controlar para a 
possibilidade de dependência espacial, os autores utilizam o estimador de dados em 
painel espacial sugerido por Elhorst (2010). Os resultados indicam que diferentes 
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modalidades – em termos setoriais – de FCO, FNO e FNE afetam o crescimento 
regional com magnitudes diferentes, e as estimativas espaciais não indicaram, em 
geral, a existência de spillovers (transbordamentos) espaciais decorrentes diretamente 
dos fundos constitucionais.

Mais recentemente, Resende, Silva e Silva Filho (2015) avaliaram a relação 
entre os FCFs (FNE, FNO e FCO) e o crescimento do PIB per capita entre 1999 
e 2011 nas escalas municipal e microrregional. Além da abordagem multiescalar,  
o trabalho traz ainda a possibilidade explícita de interação espacial entre as unidades 
geográficas por meio de modelos econométricos espaciais. Os resultados mostram 
que, para os municípios na área de abrangência do FNO e do FCO, as variáveis 
espacialmente defasadas referentes a esses fundos não apresentaram significância 
estatística, o que pode ser em função da baixa interação econômica entre as 
localidades dessa região, pelo menos no que se refere à relação entre FNO e FCO 
e o crescimento econômico.

Ao finalizar essa revisão, observa-se a recorrência de estudos sobre os FCFs, 
o que demonstra a relevância do tema. Como foi possível notar, também, uma 
parcela considerável dos trabalhos citados concorda quanto às consequências do 
fato de a política ser direcionada pelo lado da demanda – o que seria uma evidência 
preocupante, na medida em que um maior fluxo de recursos para as localidades 
mais dinâmicas distanciaria a política do seu objetivo de redução das desigualdades, 
apesar de a PNDR não priorizar municípios de alta renda na distribuição de 
recursos dos fundos.

Adicionalmente, apesar de ser um tema recorrente, a literatura ainda sofre 
de algumas deficiências em relação à avaliação do impacto dos fundos. No aspecto 
metodológico, a maioria dos trabalhos não investiga a possibilidade de dependência 
espacial ou não se aprofunda nessa investigação, o que seria importante ao se 
mensurar as repercussões dos FCFs sobre o território. Empiricamente, outra 
deficiência na literatura seria a falta de trabalhos que atentem para o estudo nas 
regiões de fronteira do país. Nesse sentido, este trabalho está à disposição para 
levantar a discussão sobre os FCFs.

3 POPULAÇÃO E PRODUÇÃO NAS REGIÕES NORTE E CENTRO-OESTE

As figuras 1 e 2 apresentam a densidade populacional das regiões Norte e 
Centro-Oeste em 1999 e 2011, respectivamente. Como é possível observar, os 
municípios com as maiores densidades populacionais se concentram principalmente 
ao longo do rio Amazonas, na costa do estado do Pará, nas regiões de fronteira do 
Centro-Oeste e nas regiões que fazem divisa com estados do Nordeste (Maranhão, 
Piauí e Bahia). Essa configuração espacial é praticamente a mesma para 2011.
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FIGURA 1
Densidade populacional nas regiões Norte e Centro-Oeste (1999)

Fonte: IBGE, 2012.
Elaboração dos autores.

FIGURA 2
Densidade populacional nas regiões Norte e Centro-Oeste (2011)

Fonte: IBGE, 2012.
Elaboração dos autores.
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No que se refere à produção dessas regiões, a figura 3 apresenta a distribuição 
de acordo com os quintis do somatório do PIB entre 1999 e 2011. É notável que os 
municípios na região Centro-Oeste se encontram em uma situação mais favorável. 
Cabe destacar que os estados do Tocantins e do Amazonas têm a maior parte de 
seus municípios aparecendo entre os quintis mais pobres.

FIGURA 3
Somatório do PIB das regiões Norte e Centro-Oeste (1999-2011)
(Em R$ milhões a preços constantes de 2010)

Fonte: IBGE, 2012.
Elaboração dos autores.
Obs.: Índice geral de preços-disponibilidade interna (IGP-DI) acumulado.

A tabela 1 apresenta a evolução da média e do desvio-padrão do PIB per 
capita dos municípios das regiões atendidas pelo FNO e pelo FCO, bem como 
o PIB médio dos municípios de fronteira e a sua relação com o PIB médio da 
região a qual pertence. Uma primeira constatação é que, apesar do aumento do 
PIB médio, percebe-se que o coeficiente de variação, embora alto, tem diminuído 
ao longo dos últimos anos, o que traz inicialmente a evidência de redução do peso 
das disparidades intrarregionais. Outro fato estilizado é que, para ambas as regiões, 
os municípios de fronteira estão abaixo da média do PIB municipal. Para a região 
Norte, esses municípios alcançam em torno de 80% da média do PIB, enquanto 
para o Centro-Oeste, os municípios que fazem parte da faixa de fronteira alcançam 
menos de 50% do PIB médio da região.



Fronteiras do Brasil: uma avaliação de política pública358 | 

TABELA 1
Média, coeficiente de variação e percentual médio do PIB municipal nas regiões 
Norte e Centro-Oeste (1999-2011)

Ano

FNO FCO

PIB 
(R$ milhões)

Coeficiente  
de variação

PIB fronteiras 
(R$ milhões)

PIB fronteiras 
(%)

 
PIB 

(R$ milhões)
Coeficiente  
de variação

PIB fronteiras 
(R$ milhões)

PIB fronteiras 
(%)

1999 238,73 6,15 201,25 84,30 505,08 11,16 200,90 39,77

2000 256,37 6,51 207,01 80,75 493,73 10,12 209,31 42,39

2001 272,72 6,16 219,52 80,49 515,41 10,00 228,44 44,32

2002 290,35 6,10 236,28 81,37 546,78   9,35 253,11 46,29

2003 295,79 6,01 243,66 82,37 561,48   8,90 290,17 51,68

2004 323,55 6,23 256,21 79,19 599,83   8,65 294,60 49,11

2005 334,60 6,10 269,41 80,52 601,85   9,14 281,91 46,84

2006 355,51 6,21 272,63 76,68 615,29   9,39 288,15 46,83

2007 373,72 6,06 295,77 79,14 664,60   9,16 320,64 48,25

2008 399,64 5,85 327,07 81,84 726,56   9,08 355,73 48,96

2009 393,30 5,90 340,52 86,58 753,92   9,13 350,27 46,46

2010 448,80 5,84 361,94 80,65 786,09   9,23 366,68 46,65

2011 465,42 5,67 382,32 82,15   830,90   8,98 398,20 47,92

Fonte: IBGE, 2012.
Elaboração dos autores.
Obs.: Valores a preços constantes de 2010 (IGP-DI acumulado).

Diante das informações da tabela 1, constata-se que, apesar da densidade 
populacional maior, como mostram as figuras 1 e 2, esses municípios não parecem 
ser privilegiados em suas respectivas regiões no que se refere ao nível de produção. 
No sentido de tornar essa questão mais clara, a figura 4 traz a distribuição por 
quintil do crescimento do PIB per capita entre 1999 e 2011. Com algumas exceções, 
principalmente no estado de Roraima, os municípios de fronteira não se destacaram 
em relação ao crescimento do PIB per capita. Os municípios que obtiveram os 
maiores crescimentos nesse período estão mais concentrados na parte mais central 
de ambas as regiões.
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FIGURA 4
Crescimento do PIB per capita nas regiões Norte e Centro-Oeste (1999-2011)
(Em %)

Fonte: IBGE, 2012.
Elaboração dos autores.

4 DESCRIÇÃO DOS FUNDOS CONSTITUCIONAIS DE FINANCIAMENTO DO 
NORTE E DO CENTRO-OESTE ENTRE 1999 E 2011

Os FCFs foram oficialmente criados com a CF/1988 e a Lei no 7.827/1989, 
com o propósito de promover o crescimento e o desenvolvimento econômico 
das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, a partir do financiamento das 
atividades produtivas.

O repasse aos fundos está relacionado a 3% da arrecadação do Imposto de 
Renda (IR) e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), além do retorno 
de juros e do montante emprestado pelas instituições financeiras responsáveis pelo 
repasse. Desse montante, 60% dos repasses feitos para os fundos têm como destino 
compor o FNE, 20% são destinados ao FNO e 20% ao FCO. A título de ilustração, 
o gráfico 1 mostra os totais anuais de recursos repassados pelo Tesouro Nacional 
aos fundos e as aplicações totais realizadas pelos bancos operadores entre 1999 e 
2011. É possível observar um aumento expressivo nas aplicações anuais realizadas 
por meio dos empréstimos às empresas, visto que os fundos constitucionais a cada 
ano tendem a crescer devido ao retorno dos recursos emprestados.
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GRÁFICO 1
Repasses anuais do Tesouro Nacional e aplicações anuais dos recursos (1999-2011)
(Em R$ milhões, a preços constantes de 2010, IGP-DI acumulado)
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Fonte: Resende, Silva e Silva Filho (2015).
Elaboração dos autores.

Como já explicitado na introdução, o objetivo deste trabalho é analisar se há 
diferenciais de impacto do FCF entre os municípios na área de cobertura que fazem 
parte ou não da fronteira do país. Como o Nordeste brasileiro não tem fronteira 
com outros países e a região Sul não participa dos fundos constitucionais, a partir 
de agora a análise só tratará sobre o FNO e o FCO.

Nesse sentido, a tabela 2 registra os montantes e as variações anuais dos valores 
contratados a partir dos fundos constitucionais de cada região. Como é possível 
observar, apesar de haver algumas reduções entre os anos, as variações percentuais 
positivas são mais comuns e muito mais expressivas para ambos os fundos. Ou seja, 
para ambas as regiões que têm municípios fronteiriços é possível considerar que as 
aplicações dos fundos têm se elevado ao longo dos anos. Outro ponto a se destacar 
a partir da tabela 2 é que, apesar de tanto o FNO quanto o FCO receberem cada 
um 20% dos recursos repassados pelo FCF, observa-se que as aplicações do FCO 
nesse período foram cerca de 50% maiores que as aplicações do FNO.

O gráfico 2 apresenta a evolução anual da participação das aplicações de cada 
um dos dois fundos em relação ao total (incluindo o FNE). Como é possível observar, 
os empréstimos nas regiões Norte e Centro-Oeste, juntos, tiveram participações 
acima de 50% entre 1999 e 2003, destacando o FCO em 2001 e 2002, quando 
esse fundo contratou aproximadamente 60% do montante total de empréstimos 
do fundo constitucional. De 2004 em diante, o comportamento da participação 
dos dois fundos foi relativamente estável, cerca de 15% do FNO e 25% do FCO.
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TABELA 2
Valores absolutos e variações anuais dos recursos aplicados do FNO e do FCO (1999-2011)

Ano FNO (R$ milhões)1 Variação (%) FCO (R$ milhões)1 Variação (%)

1999  1.076,53 -      596,57 -

2000   1.560,68  44,97      858,86   43,96

2001      937,97 -39,90   2.152,90 150,67

2002      973,19    3,75   2.568,38   19,30

2003   1.621,08  66,57   1.380,94  -46,23

2004   1.767,52    9,03   1.586,03   14,85

2005   1.286,30 -27,23   1.899,16   19,74

2006   1.234,63   -4,02   1.831,29    -3,57

2007   1.312,50    6,31   2.372,16   29,53

2008   2.226,53  69,64   3.731,56   57,31

2009   2.698,64  21,20   3.404,31    -8,77

2010   2.508,93   -7,03   4.272,23   25,49

2011   1.769,58 -29,47   5.160,32   20,79

Total 20.974,09 - 31.814,71 -

Fonte: Resende, Silva e Silva Filho (2015).
Elaboração dos autores.
Nota: 1 Valores a preços constantes de 2010 (IGP-DI acumulado).

GRÁFICO 2
Participação relativa do FNO e do FCO no total de empréstimos contratados 
(1999-2011)
(Em %)
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Fonte: MI.
Elaboração dos autores.
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Uma informação importante para este trabalho é conhecer quanto dos 
recursos desses fundos é aplicado em municípios que se localizam na fronteira do 
país. Nesse sentido, a tabela 3 traz o valor contratado e a participação anual dos 
empréstimos realizados nos municípios de fronteira em relação ao seu respectivo 
fundo de financiamento. A média da participação nesse período foi de 16,91% 
e 18,70%, respectivamente, para os municípios na faixa de fronteira localizados 
nas regiões Norte e Centro-Oeste. Uma evidência a ser observada é que, apesar 
da relativa estabilidade na participação do FNO a partir de 2004, apresentada 
no gráfico 2, os municípios da fronteira na região Norte apresentaram ligeiro 
crescimento na sua participação entre 2004 e 2007 e, depois, entre 2010 e 2011. 
O mesmo ocorreu, porém em uma dimensão bem menor, entre 2003 e 2005 para 
os municípios fronteiriços localizados na região Centro-Oeste.

TABELA 3
Valor contratado e participação relativa dos municípios fronteiriços – FNO e  
FCO (1999-2011)

Ano
FNO FCO

Valor (R$ milhões)1 Participação (%) Valor (R$ milhões)1 Participação (%)

1999 130,45 12,12 191,49 32,10

2000 283,17 18,14 245,67 28,60

2001 106,90 11,40 333,92 15,51

2002 136,32 14,01 411,70 16,03

2003 226,11 13,95 279,77 20,26

2004 319,32 18,07 261,23 16,47

2005 295,57 22,98 371,65 19,57

2006 253,15 20,50 284,23 15,52

2007 284,98 21,71 372,78 15,71

2008 336,63 15,12 595,48 15,96

2009 381,14 14,12 504,77 14,83

2010 485,06 19,33 684,56 16,02

2011 324,97 18,36 852,82 16,53

Média 274,14 16,91 414,62 18,70

Fonte: MI.
Elaboração dos autores.
Nota: 1 Valores a preços constantes de 2010 (IGP-DI acumulado).

A figura 5 apresenta a distribuição dos quintis da participação total dos 
municípios nas aplicações dos fundos do Norte e do Centro-Oeste entre 1999 
e 2011. Vale destacar que, dos municípios da região Norte, apenas os situados 
no Acre estiveram nos quintis com maior participação de aplicação do FNO. 
Diferentemente, na região Centro-Oeste, os municípios que fazem fronteira com 
a Bolívia e o Paraguai aparecem mais frequentemente no quarto e quinto quintis, 
com participação entre 0,2% e 3% no total do fundo neste período.
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FIGURA 5
Distribuição espacial da participação – FNO e FCO (acumulado de 1999 a 2011)
(Em %)

Fonte: MI.
Elaboração dos autores.

Outra informação que pode ser relevante neste estudo seria conhecer quanto 
os recursos provenientes dos fundos constitucionais representariam diante do 
tamanho da economia de cada município. Nesse sentido, a figura 6 apresenta a 
distribuição por quintis da relação entre o total de empréstimos contratados entre 
1999 e 2011 pelos municípios das regiões estudadas e o PIB total desses municípios 
para o mesmo período. Os municípios fronteiriços localizados principalmente 
no sul do Acre, no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul se destacam na figura 
por fazerem parte dos quintis mais altos em termos de proporção do fundo em 
relação ao PIB. De um modo geral, observando as duas últimas figuras, é possível 
notar que, apesar de a região Centro-Oeste contar com quase três vezes menos 
municípios fronteiriços em comparação com a região Norte, seus municípios se 
destacam mais quando se trata dos FCFs.
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FIGURA 6
Relação entre o FCF e o PIB total dos municípios – FNO e FCO (acumulado de 1999 a 2011)
(Em %)

Fonte: MI.
Elaboração dos autores.

5 METODOLOGIA

Este estudo analisa se os empréstimos do FNO e do FCO desempenham uma relação 
diferenciada entre os municípios de fronteira e os que não fazem fronteira, no que se 
refere ao indicador econômico (PIB per capita). Em outras palavras, o objetivo aqui é 
verificar se os municípios da fronteira do Brasil têm o efeito do fundo constitucional 
sobre o crescimento do PIB diferente dos demais municípios. O foco nos municípios 
de fronteira pode ajudar no sentido de fornecer importantes informações para 
aperfeiçoar o desenho de políticas públicas em áreas que, provavelmente, participam 
de diferentes interações comerciais e sociais.

A especificação utilizada neste trabalho para estudar o crescimento econômico 
dos municípios das regiões Norte e Centro-Oeste (equação 1) é baseada na 
especificação de crescimento canônica (Barro, 1991; Sala-i-Martin, 1996). 
Resende (2012) salienta que, sob essa hipótese, é improvável que as estimativas 
produzidas a partir dessa regressão tragam um valor confiável para o efeito dos 
empréstimos dos fundos constitucionais, tendo em vista a omissão de variáveis 
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relevantes no modelo de avaliação ou o fato de a escolha dos tratados não se dar 
de forma aleatória.

(lnYi, t + n, s – lnYi, t, s )/n = α + b lnYi, t, s + Ψ ln Xi, t, s + εi, t, s (1)

Em que a variável dependente (lnYi, t + n, s – lnYi, t, s )/n representa o crescimento 
anual médio do indicador econômico da região i entre o ano t e t + n; n é o número 
de períodos examinados, lnYi, t, s é o log do PIB per capita inicial, i denota cada 
município individual, b é o coeficiente de convergência, X representa o vetor de 
variáveis de controle que podem abranger determinantes do crescimento; α é o 
termo constante; e εi, t, s é o termo do erro aleatório. Assim, nesse caso, a variável 
dependente é expressa em termos de taxas de crescimento do PIB per capita anual 
médio ao longo de subperíodos entre 1999 e 2011, o que implica que o painel de 
dados contém três subperíodos (ou waves) de tempo (1999-2003, 2003-2007 e 
2007-2011), indicados na equação (1) com a letra s.

No caso deste estudo, a suposição é que existam diferenças entre as regiões 
em termos das suas características observáveis, e uma dessas características que 
podem ser importantes na determinação da taxa do crescimento do PIB per capita 
é o fato de o município ter recebido aportes de algum FCF por meio dos seus 
empresários, ao procurarem os bancos administradores em busca de financiamento 
para investimentos em seus empreendimentos. Por essa razão, é necessário incluir 
explicitamente entre as variáveis (Xi, t, s ) que são importantes para a determinação 
de (lnYi, t + n, s – lnYi, t, s )/n uma variável que representa o montante dos empréstimos 
do FCF no início do período como proporção do PIB total. Com o objetivo de 
conhecer de que maneira os FCFs se comportam nos municípios fronteiriços ou 
não, variáveis de interação serão utilizadas na estimação da equação. Essas variáveis 
são formadas a partir da multiplicação das dummies de fronteira em que cada 
localidade está classificada (fronteira e não fronteira), com as variáveis representando 
o montante dos empréstimos dos FCFs no início do período como proporção 
do PIB da unidade observada. Além disso, a matriz Xi, t, s inclui como variáveis 
de controle: anos de escolaridade média dos trabalhadores (calculados a partir de 
dados da Relação Anual de Informações Sociais – Rais), densidade populacional 
(calculada a partir de dados do Ipeadata) e PIB per capita.

Ademais, deve-se notar que as estimativas de impacto podem ter algum viés 
se a equação não incluir todas as variáveis que são importantes na determinação da 
participação (FCFi, t, s ) e que também afetem a variável dependente. As estimações 
de modelos com dados em painel com efeitos fixos levam em consideração essas 
variáveis não observáveis, porém fixas, ao longo do tempo, o que ameniza esse 
problema. Os efeitos fixos podem ser da unidade espacial (município), αi, e do 
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tempo, µt. Dessa forma, podemos escrever a especificação que será utilizada 
neste trabalho, porém deixando explícita a variável de interação que faz parte 
da matriz X.

 (2)

Em que F_ FCFi, t, s e NF_ FCFi, t, s representam, respectivamente, a interação 
entre a dummy de fronteira e não fronteira e o montante do FCF relativo ao 
PIB municipal.

A principal utilidade do emprego da abordagem de dados em painel encontra-se 
em sua capacidade de tratar o problema do viés de variável omitida, frequentemente 
detectado nas regressões cross-section (corte transversal). Com a utilização de modelos 
com dados em painel é possível ter controle para as variáveis omitidas que são 
constantes ao longo do tempo, sob a forma de efeitos individuais. No entanto, os 
modelos de dados em painel não estão isentos de problemas, que incluem o viés 
de amostra pequena e aqueles relacionados à curta frequência com que os dados 
são utilizados (Islam, 2003).

Como observado anteriormente, a principal motivação para o uso da 
abordagem de dados em painel tem sido a sua capacidade de permitir a inclusão 
de diferenças estruturais fixas no tempo entre regiões (Islam, 1995). Além disso, 
como explicitado na introdução, políticas que pretendem dinamizar uma certa área 
podem transbordar e afetar sua vizinhança. Portanto, a especificação em dados de 
painel espacial com efeitos fixos será também um método aplicado à estimação 
dos efeitos dos FCFs sobre o crescimento do PIB per capita.

5.1 Modelos espaciais com dados em painel

A partir dos trabalhos de Elhorst (2003; 2005) e Baltagi et al. (2006), modelos 
econométricos em painel espacial, que utilizam bases de dados com observações 
feitas sobre um número de unidades espaciais sobre o tempo, vêm se tornando 
cada vez mais aplicados em trabalhos realizados no âmbito da economia regional.

As principais vantagens na utilização de dados em painel são que estes são 
mais informativos e contêm mais variação e menos colinearidade entre as variáveis. 
A utilização de dados em painel resulta em uma melhor disponibilidade de graus de 
liberdade, aumentando a eficiência da estimação. Permitem, também, a especificação 
de testes de hipóteses mais complexos, incluindo efeitos que não podem ser 
abordados utilizando dados em cross-section puramente. Além disso, os dados em 
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painel espacial permitem testar a hipótese de o efeito espacial existir ou não e qual 
o efeito marginal de cada variável espacialmente defasada.

O modelo econométrico em painel de N observações e T períodos de tempo 
pode ser escrito como:

Yt = rWYt + αiN + Xtb + WXif + ut , (3)

ut = lWut + εt, (3.1)

Em que WY denota a matriz dos efeitos de interação endógenos entre a 
variável dependente; iN é um vetor N x 1 de 1 associados aos parâmetros de 
termos constantes α; WX é a matriz das variáveis independentes espacialmente 
defasadas; e Wu é a matriz dos efeitos de interação entre os termos de erro. r é o 
coeficiente espacial autorregressivo; l é o coeficiente de autocorrelação espacial; 
b e f representam um vetor K x 1 de parâmetros fixos desconhecidos. Sendo W 
uma matriz de pesos (N x N), descrevendo a distribuição espacial das unidades 
espaciais e sendo wij o elemento (i, j) de Wij , assume-se que esta matriz é composta 
de constantes conhecidas, que os elementos da diagonal principal são iguais a zero e 
que a característica da matriz, wi , é conhecida. No caso deste estudo, será utilizada 
a matriz de vizinhança binária na qual os elementos são wij = 1, caso o município 
i tenha fronteira com o município j; e wij = 0, caso contrário.

Unidades espaciais diferem umas das outras principalmente pela existência 
de variáveis chamadas na literatura de Space-especific time-invariant variables 
(variáveis específicas do local que não variam no tempo) que afetam a variável 
dependente, mas são difíceis de serem mensuradas ou obtidas. Elhorst (2011) 
sugere como solução a inclusão de um intercepto variável representando o efeito 
das variáveis omitidas, que são peculiares a cada unidade espacial considerada, ou 
seja, o efeito fixo das unidades observacionais. Similarmente, a justificativa para 
incluir time-period specific effects variables (efeito fixo do tempo) é que sua omissão 
pode enviesar as estimações em um estudo típico de série temporal.

O modelo space-time em (3) pode então ser estendido para incluir efeitos 
específicos do espaço e do tempo:

Yt = rWYt + αiN + Xtb + WXtf + µ + xtiN + ut (4)

ut = lWut + εt , (4.1)
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Em que: µ = (µ1, ..., µN ).

A estimação desse modelo de painel espacial é extensivamente discutida em 
Elhorst (2003; 2010) e Lee e Yu (2010). Elhorst (2003; 2010) apresenta o estimador 
de máxima verossimilhança do modelo de defasagem espacial e o modelo ampliado 
para incluir os efeitos fixos. Porém, Lee e Yu (2010) mostram que, como em Elhorst 
(2003; 2010), a estimação da variância é inconsistente quando N é grande e T é 
pequeno e os estimadores de todos os parâmetros são inconsistentes quando N e 
T são grandes. Para corrigir isso, Lee e Yu (2010) propõem um procedimento de 
estimação que corrige esse viés.

5.1.1 Comparação de modelos

Não necessariamente haverá dependência espacial nos três termos – variável 
dependente, variáveis independentes e o termo do erro. Nesse sentido, é importante 
testar se há ou não cada tipo de interação espacial para, então, adotar o modelo 
espacial mais adequado.

Começando de um modelo para dados em painel sem qualquer interação 
espacial, testes baseados no multiplicador de Lagrange (Lagrange multiplier – 
LM e LM robusto) podem ser utilizados para testar se os modelos Spatial 
Lag Model (SAR), nos quais a dependência espacial ocorre apenas na variável 
dependente, ou Spatial Error Model (SEM), quando apenas o termo do erro 
é defasado espacialmente, são mais apropriados que o modelo em painel não 
espacial. Se o modelo não espacial é rejeitado com base nesses testes LM em 
favor do modelo SAR e/ou SEM, é preciso ser cauteloso ao selecionar um desses 
dois modelos para prosseguir com a análise. Elhorst (2010) sugere o seguinte 
procedimento: estimar o modelo Spatial Durbin Model (SDM), que inclui 
defasagem espacial tanto na variável dependente quanto nas independentes, e 
utilizar um teste de máxima verossimilhança ou de Wald para avaliar se o SDM 
pode ser simplificado para o SAR ou se pode ser simplificado para o SEM. Se 
ambas as hipóteses forem rejeitadas, então o SDM descreve melhor os dados. 
Se qualquer uma dessas hipóteses não puder ser rejeitada, então SAR ou SEM, 
respectivamente, descrevem melhor os dados, uma vez que o teste LM robusto 
também aponta para o mesmo modelo.

5.1.2 Efeitos diretos e indiretos

A estimação dos coeficientes em um modelo espacial não representa o efeito 
marginal das mudanças nas variáveis exploratórias sobre a variável dependente. 
Para LeSage e Pace (2009), uma interpretação da derivada parcial do impacto das 
mudanças de uma variável representa uma base mais válida para testar a hipótese 
se há ou não spillovers espaciais. O efeito direto surge a partir do efeito da variável 
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independente sobre a dependente do próprio indivíduo, e o efeito indireto é 
o impacto dessa mesma variável independente do vizinho afetando a variável 
dependente do indivíduo. A matriz de derivadas parciais de Y em relação a k-ésima 
variável no curto prazo é dada por:

 (5)

LeSage e Pace (2009) e Debarsy e Ertur (2010) definem o efeito direto 
como a média da diagonal principal dos elementos da matriz do lado direito da 
equação (5), e o efeito indireto como a média de cada coluna ou linha, não 
levando em conta os elementos da diagonal principal dessas matrizes. Se há 
uma mudança em determinada variável explicativa de uma unidade geográfica, 
haverá uma mudança na variável dependente da própria unidade, este é o efeito 
direto. Entretanto, essa mudança na variável explicativa em uma determinada 
localidade também pode causar mudança na variável dependente das outras 
unidades geográficas vizinhas. O discernimento desses dois tipos de efeitos 
tornará possível conhecer especificamente como uma área é afetada por variáveis 
referentes a ela e às suas vizinhas. No contexto deste estudo, por exemplo, será 
possível estimar não só o efeito dos recursos aplicados por um FCF sobre o 
crescimento econômico de uma determinada área, como também seu efeito 
sobre a vizinhança.

6 DESCRIÇÃO DA BASE DE DADOS

Esta seção apresenta a descrição das bases de dados utilizadas na avaliação dos efeitos 
econômicos dos FCFs. A análise compreende o período 1999-2011, abrangendo 
895 municípios sob cobertura do FNO e do FCO. Destes, 63 fazem fronteira, 
sendo 47 na região Norte e 16 na região Centro-Oeste.

A figura 7 apresenta os municípios referentes à abrangência dos dois fundos 
constitucionais, destaca os municípios de fronteira e algumas informações estatísticas 
básicas referentes às suas áreas. Os dados foram coletados a partir do nível municipal, 
que é a unidade geográfica mais desagregada utilizada neste estudo.

O estudo dos efeitos dos FCFs em suas respectivas áreas de atuação emprega 
dados municipais das Contas Regionais do Brasil (IBGE, 2012), da base de dados 
macroeconômicos do Ipea (Ipeadata),4 da Rais e do MI. Todos os valores das variáveis 
monetárias estão expressos a preços constantes de 2010 (em reais).

4. Disponível em: <http://www. ipeadata.gov.br>.
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FIGURA 7
Municípios da abrangência do FNO e do FCO, municípios da faixa de fronteira

Fonte: IBGE (2010). Disponível em: <http://www.censo2010.ibge.gov.br/>.
Elaboração dos autores.

A variável dependente é a taxa de crescimento médio anual do PIB per 
capita dos municípios, entre 1999 e 2011. Para as análises com dados em painel 
e painel espacial, utilizou-se o crescimento médio anual do PIB per capita em três 
subperíodos: 1999-2003, 2003-2007 e 2007-2011.5 O PIB total dos municípios 
brasileiros é calculado anualmente, desde 1999, pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), que também foi fonte de informação da população residente 
total em nível municipal, utilizada para o cálculo do PIB per capita.

A variável explicativa é construída por meio da proporção do FCF total em 
relação ao PIB, a partir das informações do MI sobre o montante dos empréstimos 
para pessoas físicas e jurídicas em nível municipal no período 1999-2011 em relação ao 
PIB. Com base nessas informações, calculou-se o total de empréstimos de cada um dos 
fundos como proporção do PIB total municipal naquele ano. Em seguida, foi criada 

5. Os subperíodos foram calculados de cinco em cinco anos, a fim de se dar um espaço temporal para a aferição dos 
efeitos dos fundos sobre o crescimento econômico.
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uma variável de interação entre a dummy de fronteira e de não fronteira e a proporção 
do FCF em relação ao PIB. Por fim, as variáveis de controle utilizadas, para o início 
de cada período (1999, 2003 e 2007) nas estimações de dados em painel, incluem: 
anos de escolaridade média dos trabalhadores (calculados a partir de dados da Rais), 
densidade populacional (calculada a partir de dados do Ipeadata) e PIB per capita.

7 RESULTADOS

Nesta seção são apresentados os resultados da avaliação dos efeitos dos empréstimos 
dos fundos constitucionais do Norte e do Centro-Oeste sobre o crescimento 
econômico dos municípios da faixa de fronteira entre 1999 e 2011. Um diferencial 
dessa análise é a avaliação do possível impacto diferenciado nos municípios de 
fronteira, além da possibilidade de esse impacto transbordar sobre os municípios 
vizinhos – sejam estes de fronteira ou não –, e por esse motivo foram utilizados 
métodos de econometria espacial, como já foi discutido anteriormente. A seguir, 
examinam-se os resultados das avaliações do FNO e do FCO em nível municipal, 
mensurando seu efeito para os municípios que estão na fronteira e os que não 
estão, por meio de uma variável de interação entre dummy de fronteira e percentual 
do montante de empréstimos em relação ao PIB municipal. Inicialmente, são 
examinados os resultados das regressões em painel padrão (equação 2) e, em seguida, 
as avaliações com dados em painel espacial (equação 4), que tem a vantagem de 
permitir a análise dos efeitos diretos e indiretos – efeitos de vizinhança –  do fundo 
sobre o crescimento do PIB per capita (equação 5) (LeSage e Pace, 2009).

Na tabela 4 são apresentados os resultados obtidos utilizando-se a regressão em 
painel padrão, sem considerar a possibilidade de interações espaciais. Na coluna 1, está 
apresentado o resultado da estimação, considerando-se o efeito fixo das unidades espaciais 
(municípios); e, na coluna 2, os resultados da estimação, considerando os efeitos fixos 
de espaço e de tempo. As estimações em painel de efeitos fixos (de espaço e de tempo) 
tendem a minimizar os problemas de variáveis omitidas, o que permite analisar com 
maior confiança e robustez os efeitos do fundo sobre o crescimento econômico dos 
municípios. Como é possível observar nas colunas 1 e 2, os coeficientes das variáveis 
de interação da fronteira e a proporção do FNE em relação ao PIB apresentam efeitos 
que são estatisticamente significantes sobre o crescimento anual do PIB municipal. 
Quando, além dos efeitos fixos das unidades espaciais, são considerados os efeitos fixos 
do tempo (coluna 2), observa-se uma redução da magnitude desse coeficiente. Além 
disso, a variável de escolaridade tem sua magnitude reduzida, e a variável de densidade 
populacional tem seu coeficiente com sinal invertido.

Ainda sobre os resultados apresentados na tabela 4, nas colunas 3 e 4 são 
realizadas análises semelhantes às das colunas 1 e 2, entretanto, tendo como variável 
explicativa a proporção do fundo constitucional acumulado por dois anos sobre 
o PIB do período-base. O que se observa é que praticamente não há mudança no 
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comportamento dos coeficientes em relação às colunas 1 e 2, exceto que o fundo 
apresenta coeficiente positivo estatisticamente significante para os municípios fora da 
fronteira nessas regiões quando não se leva em conta o efeito fixo do tempo. A princípio, 
as evidências parecem mostrar que o maior volume de recursos do fundo levaria a um 
efeito estatisticamente significativo para os municípios na faixa de fronteira quando se 
leva em conta os efeitos fixos de tempo e de espaço. Dessa forma, esse resultado traz 
indicações de que a continuidade do volume de empréstimos ao longo dos anos pode 
estar desempenhando um papel importante para que as economias apresentem uma 
trajetória mais dinâmica no que se refere ao crescimento do PIB per capita.

TABELA 4
Resultado dos efeitos do FCF sobre o crescimento médio anual do PIB per capita dos 
municípios do Norte e do Centro-Oeste – método painel de efeitos fixos

Método de estimação
Variável dependente = taxa de crescimento anual média do PIB per capita

Painel efeitos 
fixos (1)

Painel efeitos 
fixos (2)

Método de estimação
Painel efeitos 

fixos (3)
Painel efeitos 

fixos (4)

Fronteira – proporção do FCF no 
início do período (1o ano) em relação 
ao PIB do início de cada período

 0,1164*** 
(0,000)

 0,0837*** 
(0,0029)

Fronteira – proporção do FCF 
no início do período (1o ano + 
2o ano) em relação ao PIB do 
início de cada período

 0,1019*** 
(0,0000)

 0,0684*** 
(0,0044)

Não fronteira – proporção do FCF no 
início do período (1o ano) em relação 
ao PIB do início de cada período

-0,0003 
(0,9549)

-0,0088 
(0,1245)

Não fronteira – proporção do 
FCF no início do período (1o ano 
+ 2o ano) em relação ao PIB do 
início de cada período

 0,0139*** 
(0,0003)

 0,0009 
(0,8377)

Ln (PIB per capita no início de 
cada período)

-0,1682*** 
(0,000)

-0,2065*** 
(0,000)

Ln (PIB per capita no início de 
cada período)

-0,1679*** 
(0,0000)

-0,2062*** 
(0,0000)

Ln (anos médios de escolaridade no 
início de cada período, calculados 
pela Rais)

 0,0662*** 
(0,0000)

 0,0115* 
(0,0635)

Ln (anos médios de escolaridade 
no início de cada período, 
calculados pela Rais)

 0,0648*** 
(0,0000)

 0,0115* 
(0,0637)

Ln (densidade populacional no início 
de cada período)

 0,0640*** 
(0,0000)

-0,0242** 
(0,0273)

Ln (densidade populacional no 
início de cada período)

 0,0648*** 
(0,0000)

-0,0229** 
(0,0375)

Efeitos fixos Sim Sim Efeitos fixos Sim Sim

Dummies de tempo Não Sim Dummies de tempo Não Sim

Número de observações (municípios) 2.685 2.685 – 2.685 2.685

R2 ajustado 0,413   0,4556 –  0,4151   0,4550

Fonte: Método painel de efeitos fixos.
Elaboração dos autores.
Obs.: 1. Significância (*) = 10%; (**) = 5%; (***) = 1%.

2. P-valor entre parênteses.
3. Ln = logaritmo natural.

Como foi explicado na seção sobre a metodologia da pesquisa, a escolha do 
modelo espacial que é mais adequado aos dados é baseada no procedimento sugerido 
por Elhorst (2010). Resumidamente, começando de um modelo sem qualquer interação 
espacial e por meio de testes baseados no LM e LM robusto, se o modelo não espacial 
é rejeitado, estima-se o SDM, e, então, utiliza-se um teste de máxima verossimilhança 
ou de Wald para avaliar se o SDM pode ser simplificado para o SAR ou para o SEM. 
Se ambas as hipóteses são rejeitadas, então o SDM descreve melhor os dados.
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Seguindo esse procedimento – como no modelo da coluna 4 da tabela 4, no 
qual a principal variável explanatória inclui o valor acumulado por dois anos do 
fundo constitucional sobre o PIB do período-base –, o modelo espacial escolhido foi 
o SDM, e os resultados da estimação estão presentes na tabela 5. Como é possível 
observar, os testes LM realizados no modelo em painel com efeitos fixos sugerem 
que as variáveis espacialmente defasadas devem ser utilizadas. Quando foi estimado 
o SDM, os testes de razão de verossimilhança (likelihood ratio – LR) sugerem que 
as variáveis defasadas espacialmente não devem ser removidas do modelo. Logo, 
seguindo o procedimento proposto por Elhorst, deve-se continuar com o SDM 
como sendo o que mais se adequa aos dados.

TABELA 5
Estimativa dos modelos de dados em painel com efeitos fixos e SDM para o crescimento 
médio anual do PIB per capita 

Variáveis explicativas
Painel efeitos fixos SDM+efeitos fixos

Coeficiente t Coeficiente t Spatial t

Fronteira* FCF (1o ano + 2o ano)/PIB 0,0684 *** 0,0645 ** 0,0019 –

Não fronteira* FCF (1o ano + 2o ano)/PIB 0,0009 – 0,0015 – -0,0088 –

Ln (PIB) -0,2062 *** 0,2128 *** 0,0850 ***

Ln (Escolaridade) 0,0115 * 0,0068 – 0,0218 –

Ln (Densidade) -0,0229 ** -0,0073 – -0,0338 –

WY – – – – 0,3409 ***

No obs. 2.685 – 2.685 – – –

R2 0,4556 – 0,4593 – – –

Log Likelihood 5.042 – 5.131 – – –

Spatial lag, OLS:

LM 87,33 *** Spatial lag, SDM:

LM (robust) 8,15 *** LR – 98,89 ***

Spatial error, OLS:

LM 202,28 *** Spatial error, SDM:

LM (robust) 123,1 *** LR – 11,78 **

Significância conjunta:

LR (spatial fe = 0) 2.406 *** – – – –

LR (time fe = 0) 298 *** – – – –

Fonte: Modelos de dados em painel.
Elaboração dos autores.
Obs.: 1. Significância (*) = 10%; (**) = 5%; (***) = 1%.

2. P-valor entre parênteses.

Como a estimação dos coeficientes em um modelo espacial não representa o 
efeito marginal das mudanças nas variáveis exploratórias sobre a variável dependente, 
foram estimados os efeitos diretos, o efeito das variáveis independentes sobre 
a dependente da própria localidade e os efeitos indiretos que representam o 
impacto das variáveis independentes dos vizinhos afetando a variável dependente 
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da localidade. Adicionalmente, tem-se o efeito total que representa a soma dos 
efeitos diretos e indiretos e tem como finalidade ser um comparativo entre o modelo 
espacial e o não espacial.

A estimação dos efeitos diretos, indiretos e totais das variáveis explanatórias sobre o 
crescimento do PIB dos municípios está resumida na tabela 6. Como é possível observar 
por meio do p-valor, os efeitos diretos da proporção FCF (1o ano + 2o ano)/PIB para os 
municípios de fronteira são estatisticamente significantes, com uma magnitude bastante 
semelhante ao resultado do modelo sem efeito espacial (modelo 4 da tabela 4). Esse 
resultado indica que, para os municípios na faixa de fronteira do país, há evidências de 
que, de certa forma, o FCF acumulado intensifique o processo de crescimento da renda 
per capita. Entretanto, os efeitos indiretos da relação FCF (1o ano + 2o ano)/PIB para os 
municípios de fronteira e fora da fronteira se apresentaram como estatisticamente não 
significantes, indicando que os empréstimos concedidos a esses municípios atendidos 
pelo FCO e pelo FNO não desempenharam qualquer efeito sobre os municípios 
vizinhos. Esses resultados indicam que, apesar de apresentarem um papel positivo 
sobre o desempenho econômico dos municípios situados na faixa de fronteira, os 
FCFs não parecem, de acordo com as evidências obtidas, ser capazes de dinamizar 
tantos municípios que obtiveram empréstimos quanto seus vizinhos. Um diagnóstico 
mais preciso sobre esse comportamento é, sem dúvida, necessário. Estudar a estrutura 
produtiva dessa faixa, bem como as interligações das diversas atividades, pode trazer 
respostas mais específicas para a formulação de políticas que pretendam dinamizar 
aquela área do país. Seguindo a análise das demais variáveis, o logaritmo do PIB per 
capita no início de cada período apresenta o efeito direto negativo e estatisticamente 
significante, o que indica uma convergência da renda per capita nos municípios das 
regiões Norte e Centro-Oeste. Já a variável que representa a escolaridade não apresentou 
efeito direto ou indireto estatisticamente significante.

TABELA 6
Resultado dos efeitos do fundo constitucional sobre o crescimento médio anual do 
PIB per capita (modelo espacial: efeito direto, indireto e total)

Indicador
Efeito direto Efeito indireto Efeito total

Coeficiente p-valor Coeficiente p-valor Coeficiente p-valor

Fronteira - proporção do FCF início do período (1o ano + 2o 
ano) em relação ao PIB do início de cada período

 0,0659 0,0195  0,0388 0,6950  0,1047 0,3358

Não fronteira - proporção do FCF início do período (1o ano + 
2o ano) em relação ao PIB do início de cada período

 0,0010 0,8576 -0,0117 0,4710 -0,0107 0,5573

Ln (PIB per capita no início de cada período) -0,2118 0,0000  0,0180 0,1790 -0,1938 0,0000

Ln (anos médios de escolaridade no início de cada período, 
calculados pela Rais)

 0,0089 0,2481  0,0361 0,1338  0,0450 0,0894

Ln (densidade populacional no início de cada período) -0,0097 0,5041 -0,0526 0,1198 -0,0623 0,0627

Fonte: IBGE, MI e Ipeadata.
Elaboração dos autores.
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo teve o objetivo de avaliar a relação entre o FCF e o crescimento do PIB 
per capita entre 1999 e 2011 dos municípios de fronteira ou não nas regiões Norte e 
Centro-Oeste. A principal contribuição que este trabalho tenta trazer para a literatura 
é a verificação da hipótese de que os municípios de fronteira teriam um comportamento 
diferenciado quanto ao impacto do fundo sobre o PIB per capita e, além disso, a 
verificação da possibilidade de interação espacial entre as unidades observacionais.

Utilizando dados de MI, Ipeadata, IBGE e Rais, o desempenho dos fundos 
sobre os municípios de fronteira e sua vizinhança foi avaliado por meio da utilização 
de uma abordagem de painel espacial com efeitos fixos, em que, além da verificação 
da dependência espacial, também se verificou a significância de efeitos marginais 
diretos e indiretos que o montante do fundo destinado a uma localidade venha a 
desempenhar sobre o crescimento do PIB per capita dos seus vizinhos.

Os resultados das estimações dos modelos em painel não espacial de efeitos fixos 
mostraram que os recursos do fundo constitucional apresentaram impactos significantes 
sobre o crescimento do PIB per capita apenas para os municípios na fronteira. Esses 
resultados podem estar trazendo evidências de que a continuidade do volume de 
empréstimos ao longo dos anos pode desempenhar um papel importante para que essas 
economias apresentem uma melhoria no que se refere ao crescimento do PIB per capita.

Na averiguação da dependência espacial, constatou-se, utilizando o procedimento 
proposto por Elhorst (2010), que esta deve ser levada em conta quando se analisa o 
comportamento do crescimento do PIB per capita. Os resultados da estimação do 
modelo em painel espacial mostram que a proporção FCF (acumulado)/PIB exerce 
relação significante com o crescimento do PIB per capita dos municípios de fronteira. 
Entretanto, o efeito de vizinhança não apresentou coeficiente estatisticamente 
significante, estejam os municípios na faixa de fronteira ou não. Apesar de os resultados 
não trazerem a evidência de relação significante entre os fundos e o desempenho dos 
municípios vizinhos, esse tipo de análise não deixa de ser relevante, principalmente 
pelo fato de ainda não ter sido considerado pela literatura, tanto do ponto de vista 
empírico quanto técnico e, provavelmente, pode trazer informações importantes, 
pertinentes para possíveis reformulações futuras da política. As interações espaciais 
entre as localidades podem incluir, entre outros fatores, ligações intersetoriais, spillovers 
tecnológicos, migração e amenidades. Avançar mais sobre esses tópicos pode trazer 
respostas mais específicas sobre o comportamento dos FCFs na dinâmica econômica 
dos municípios da faixa de fronteira.

A ausência dos efeitos espaciais pode ser explicada de várias formas, entretanto, 
é necessário realizar outras pesquisas mais profundas sobre a questão. Conhecer a 
estrutura produtiva, as ligações intersetoriais, bem como a estrutura de transportes 
dos municípios de fronteira, pode ser a chave dessa questão.
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Em relação às sugestões de avanços em pesquisas futuras, uma análise mais 
cuidadosa da heterogeneidade pode ser levada adiante com um exame espacialmente 
mais cuidadoso. Por exemplo, seria importante conhecer separadamente como os 
municípios fronteiriços se relacionam espacialmente com os demais fronteiriços e 
com os que não fazem fronteira. Além disso, a possibilidade da utilização de setores 
de produção junto com a abordagem espacial pode trazer também informações 
relevantes a favor dos formuladores da política. Nesse caso, seria possível conhecer 
como os diferentes setores da atividade produtiva interagem entre si, e como essa 
interação repercute espacialmente.
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APÊNDICE

TABELA A.1
Número de municípios participantes do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte 
(FNO) e do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) (1999-2011)

Ano
FNO FCO

Municípios participantes % Municípios participantes %

1999 357 79,51 215   58,27

2000 377 83,96 262   71,00

2001 326 72,61 332   89,97

2002 364 81,07 349   94,58

2003 365 81,29 341   92,41

2004 371 82,63 359   97,29

2005 365 81,29 365   98,92

2006 380 84,63 368   99,73

2007 392 87,31 369 100,00

2008 408 90,87 369 100,00

2009 414 92,20 368   99,73

2010 413 91,98 369 100,00

2011 413 91,98 369 100,00

Fonte: MI.
Elaboração dos autores.




