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1  INTRODUÇÃO

Estudos sobre a representatividade e a dinâmica do setor de serviços são comuns
na literatura, até mesmo no caso brasileiro (KON, 2004). Entretanto, análises
sobre o padrão locacional dos serviços combinado com as características da estru-
tura produtiva local (estrutura urbana e industrial municipal) são, até onde se tem
informações, restritos. Por exemplo, Azzoni (2005) empreende uma análise do
setor de serviços com o foco na sua distribuição e performance, mas a escala é
estadual e macrorregional. Existem vários estudos mais detalhados sobre a interação
da base produtiva e os serviços, mas a maior parte desses estudos aborda casos em
que foi possível avaliar interações a partir de base de dados locais.

Esse estudo é uma tentativa de fazer uma cobertura mais ampla e deta-
lhada e em escala municipal. O objetivo é analisar o setor de serviços articu-
lando-o com a base produtiva e a urbana municipal. O espaço analítico são
todos os municípios cobertos pela Pesquisa Anual de Serviços (IBGE, 2000).
Será avaliado o padrão de localização das empresas de serviços no Brasil e iden-
tificar os condicionantes locacionais das aglomerações de serviços, ou seja, sua
articulação com a base produtiva e estrutura local.

Do ponto de vista teórico e factual, a proeminência do setor de serviços
tem sido estudada desde o fim dos anos 1960 (FUCHS, 1968). No entanto,
as teorias sobre o crescimento dos serviços, ou para a relação entre serviços e
desenvolvimento econômico, ainda deixam espaço para muitas questões
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(DANIELS, 1993). Por exemplo, há variadas polêmicas sobre a capacidade
dos serviços de dinamizar a economia, se os serviços são produtivos, quais
serviços são absorvedores, difusores e geradores de tecnologias e qual a articulação
dos serviços com outras atividades produtivas, em particular a manufatureira.
Para todas essas polêmicas, existem teorias.

Por exemplo, Erocal (2005), ao estudar 14 empresas líderes de serviços,1

argumenta que essas empresas utilizam tecnologias de informação e comuni-
cação em uma intensidade superior à de outras empresas líderes do setor
manufatureiro. Diversamente das grandes estruturas produtivas concentradas
no espaço, as empresas de serviços dependem de tecnologias para administra-
ção de suas redes de unidades locais, o que também requer uma organização
interna e hierarquias diferenciadas.2

O crescimento da participação dos serviços no Produto Interno Bruto
(PIB) pode ser uma combinação de fatores de demanda e oferta. Dunning
(1989) resume estes fatores em seis tendências:  crescimento da demanda por
serviços de consumo seguindo o crescimento da renda per capita; crescimento
da importância dos insumos de serviços na produção de bens e serviços; rele-
vância das atividades de propaganda, marketing e distribuição dos produtos
das empresas; demandas especializadas e sofisticadas por produtos financeiros,
seguros, legais e de entretenimento; habilidade crescente das firmas de servi-
ços na criação de novos produtos e de novos mercados, especialmente nas
atividades de serviços financeiros; tendência à terceirização das atividades de
serviços das firmas industriais e de serviços.

Norsworthy e Jang (1992) propõem um modelo para distinguir a análise
da atividade de serviços da indústria. As distinções ressaltadas pelos autores
servem, a priori, como ressalvas para análise e mensuração adequada da ativi-
dade de serviços. Estas distinções poderiam ser agrupadas em quatro fatores
distintivos dos serviços em relação à indústria:

1. A produção dos serviços pode não estar inteiramente localizada nos
locais onde os serviços são entregues.3

2. A atividade de produção dos serviços deve ser o análogo da atividade
industrial, isto é, apenas no local de atividade de produção os insumos
são efetivamente utilizados na produção dos serviços.

1. Southwest Airlines, EasyJet, JetBlue Airways, Tesco, Carrefour, Accor, American Express, AXA, Ebay Endemol, Federal Express (Fedex),
SAP, Starbucks e Vodafone.

2. Ver Chandler (1977) sobre como as empresas de serviços de transporte ferroviário e outras empresas em rede influenciaram a
emergência das estruturas departamentais que são hoje referências para a organização interna de grandes corporações, mesmo aquelas
que não atuam em rede.

3. Por exemplo, na atividade bancária fica claro que os produtos são produzidos pelo grupo (com pessoal, métodos e insumos especializados)
e entregues em uma rede de estabelecimentos (agências) equipada com terminais e pessoal especializado nessa função.
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3. Estabelecimentos individuais em muitos setores de serviços podem ser
pensados como nós em uma rede de entrega de serviços, e são distintas
das atividades que os produzem, esse comportamento em rede das em-
presas de serviços pode ser fator determinante do seu padrão locacional.4

4. O estabelecimento típico da indústria é representado como maximizador
de lucro no curto prazo; nos serviços, uma hipótese menos restritiva,
usual na literatura de organização industrial, como minimização de
custos, pode ser  mais adequada, até mesmo em razão de mecanismos
regulatórios ou de outras restrições sobre preços e produção.

O papel dos serviços no processo de desenvolvimento regional está ligado
às características de localização e de aglomeração dessa atividade. À localização
essencialmente urbana dessas atividades soma-se seu papel como potencializador
do impacto sobre os pólos de crescimento, isto é, sobre as atividades que lideram
a determinação dos padrões de expansão em âmbito nacional (McKEE, 1988).
Segundo Kon (2004), os serviços possuem conexão importante com a atividade
industrial, uma vez que fortalecem e prolongam o impacto dos setores mais
dinâmicos, ao mesmo tempo em que também facilitam a transição para novos
setores líderes. A complexidade e a diversidade dos setores de serviços podem ser
um fator encorajador de aglomeração, principalmente para os serviços mais so-
fisticados; mesmo os serviços rotineiros e mais descentralizados tendem a ser
controlados e geridos de forma centralizada. A recente tendência de aglomera-
ção dos serviços pode influenciar o padrão de localização da indústria, pois ser-
viços especializados representam uma oferta de conhecimento importante para
processos produtivos em constante transformação (inovação industrial), princi-
palmente nos requisitos de qualificação gerencial ou organizacional (KON, 2004).

As empresas em rede, típicas dos serviços, exigem que a oferta esteja co-
localizada no local de demanda, o que leva muitos estudiosos a afirmarem
serem os serviços um determinante fundamental da hierarquia regional e da
rede de cidades, em suma, da organização do espaço. Por exemplo, a  capacida-
de de polarização das Regiões Metropolitanas (RMs) medida pelos serviços foi
sumarizada por Lemos et al. (2003). Ao partir-se de uma abordagem de lugar
central e área de mercado e de uma metodologia baseada em modelos
gravitacionais e em modelos econométricos espaciais, os autores atribuem im-
portância central ao setor de serviços para a definição de pólos dinâmicos do
país e de suas respectivas áreas de influência.

Lemos et al. (2003) identificam os pólos e as suas áreas de influência com
base no potencial de interação econômica entre as unidades espaciais e na

4. A importância das externalidades de rede para a estratégia das empresas foi discutida em Katz e Shapiro (1985) e sumarizada em Katz
e Shapiro (1994).
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correspondente hierarquia de poder de atração econômica no espaço. A princi-
pal idéia por trás desse estudo está no fato de que a regionalização econômica
do país não corresponde à regionalização administrativa na forma de estados.
A principal variável adotada para o cálculo dos índices que permitiram deter-
minar o grau de polarização foi a massa salarial de cada grande centro. Por
meio desta variável, um índice de terceirização foi elaborado, no qual a massa
salarial do setor de serviços era ponderada em relação à massa salarial total.
Este índice de terceirização foi o ponto de partida para a regionalização ser
feita, observando-se que a escolha da massa salarial do setor de serviços como
variável central está de acordo com a teoria proposta por Christaller (1966).

O estudo mostra uma regionalização econômica distinta da divisão política
(figura 1). Dentre os 26 estados, existiriam apenas 11 macrorregiões, que seri-
am: Porto Alegre; Curitiba; São Paulo; Belo Horizonte; Rio de Janeiro; Salva-
dor; Recife; Fortaleza; Belém; Manaus; e Brasília-Goiânia. Algumas regiões
administrativas são inteiramente polarizadas por outras, como é o caso, por
exemplo, de Santa Catarina, do Espírito Santo e de vários estados do Nordeste.
Existem também regiões administrativas com partes de seus territórios polariza-
das economicamente por outros pólos, como é o caso de Minas Gerais, que
perde parte de seu território para São Paulo e Rio de Janeiro.

FIGURA 1
Macropólos brasileiros e áreas de influência

Fonte: Lemos et al. (2003).
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As relações entre inovação, estrutura regional e localização dos serviços
são também investigadas sob o ponto de vista da firma. Koschatzky (1998)
analisou o comportamento da indústria e dos serviços na Alemanha e concluiu
que, para a inovação, o acesso a fontes externas às empresas é mais importante
para o setor de serviços que para as firmas industriais. Os resultados deste
trabalho indicam que o comportamento em rede das empresas de serviços é
diferenciado de acordo com a localização: empresas em áreas centrais possuem
maior probabilidade de interações inter-regionais, enquanto para firmas nas
áreas rurais predomina o contato intra-regional ou local.5

O padrão de localização e de distribuição da atividade de serviços
deve estar condicionada a diversos fatores, tanto locais e setoriais como
dependentes do estágio de desenvolvimento econômico. Nesta perspecti-
va, Bellini (2000) analisa o comportamento do que denominou real services,
isto é, atividades de serviços que se espera que tenham impacto na
competitividade e nas oportunidades de mercado das firmas usuárias des-
ses serviços.6 A hipótese é que estes serviços representam transferência de
conhecimento às empresas usuárias, gerando efeitos não-transitórios sobre
a produção e a relação de mercado destas.

Assim, uma hipótese a ser testada para o caso brasileiro é o grau de concen-
tração espacial dos serviços, comparativamente ao observado para a indústria, e
se esta organização territorial diferencia-se em relação à especificidade dos servi-
ços produzidos. A princípio, serviços mais sofisticados e com capacidade de ope-
rar em rede (financeiros e telecomunicações, por exemplo) tendem a concentrar-se
em centros urbanos e nas grandes aglomerações industriais.

Este trabalho possui a vantagem de explorar um conjunto de dados
compatibilizados das empresas de serviços e manufatureiras no Brasil. A arti-
culação entre a Diset-Ipea e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) permitiu que diversas informações das empresas de serviços contidas
na Relação Anual de Informações Sociais (Rais) e na Pesquisa Anual de Servi-
ços (PAS) pudessem ser utilizadas nesta pesquisa. A estes dados um segundo
conjunto de informações sobre a estrutura industrial e socioeconômica muni-
cipal foram acrescentados, o que permitiu explorar alguns aspectos da organi-
zação territorial dos serviços, sua relação com a indústria e os atributos do
espaço em escala municipal.

5. Seus resultados basearam-se em uma pesquisa de inovação entre pequenas e médias firmas industriais e serviços relacionados à
indústria em algumas regiões da Alemanha. No total, foram pesquisadas 1.795 firmas industriais e 840 de serviços, em 11 regiões.

6. A noção de “real services“ tende a incluir serviços de administração, corporativos, financeiros, de marketing, e de comunicações
corporativas, e outros capazes de induzirem aprendizado e de gerar externalidades positivas de consumo.
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O trabalho está organizado em cinco seções. Na próxima seção (seção 2),
detalhes da metodologia empregada na construção do banco de dados
regionalizado da PAS (2000) são apresentados.

Antes da análise detalhada das articulações do setor de serviços com a
estrutura produtiva e municipal, será apresentada uma análise exploratória
sobre a organização territorial dos serviços (seção 3). Esta seção tem como
objetivo descrever os resultados obtidos com o método de espacialização do
setor de serviços implementado neste trabalho. Para tanto, serão feitas análises
sobre as aglomerações de serviços (agregado) e as aglomerações espaciais dos
subgrupos que compõem o segmento de serviços produtivos. Na seção 4, os
modelos econométricos hierárquicos estimados são considerados. A seção 5
traz as considerações finais e algumas implicações para a política econômica.

2 METODOLOGIA PARA CONSTRUÇÃO DA BASE DE DADOS MUNICIPAL
    DOS SERVIÇOS

O procedimento metodológico inicial foi a construção de uma base de dados
espacializada da PAS (2000) capaz de expressar toda a diversidade regional que
caracteriza os diversos espaços econômicos no Brasil. Esta etapa é necessária uma
vez que os dados da pesquisa referem-se à sede das empresas, impossibilitando a
análise regional e de padrões de aglomeração territorial  no nível municipal.

Alguns procedimentos de filtragem foram adotados no tratamento dos dados da
PAS (2000). Utilizaram-se apenas as empresas do estrato certo da pesquisa (levanta-
mento censitário das empresas com 20 ou mais pessoas ocupadas) para garantir a
representatividade territorial da amostra. Foram excluídas empresas com receita total
anual inferior a R$1 mil. A atividade dos correios, por atingir um número muito
grande de municípios e estar fora do escopo desta pesquisa, também foi excluída.

Após essa filtragem, o procedimento de regionalização distribuiu as carac-
terísticas das empresas de serviços  de acordo com as suas Unidades Locais (ULs)
nos respectivos municípios.7 As variáveis quantitativas das empresas selecionadas
podem ser distribuídas proporcionalmente ao pessoal ocupado ou à massa sala-
rial das suas unidades locais, utilizando-se os dados da Rais-2000. Esta segunda
alternativa (massa salarial como ponderador) pode capturar melhor a diferenci-
ação produtiva dentro da unidade local de serviços, e foi a adotada neste estudo.
Desse modo, as variáveis selecionadas da PAS (2000) foram regionalizadas
(“municipalizadas”) e, posteriormente, incorporaram-se indicadores municipais
para os estudos econométricos. Para a análise descritiva da seção 3, o método de
regionalização empregado utilizou o pessoal ocupado como ponderador, o que
se mostrou muito semelhante aos obtidos com a massa salarial.

7. Procedimento semelhante foi utilizado para a regionalização da Pesquisa Industrial Anual (PIA) em Lemos et al. (2005).
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Outra limitação encontrada foi a representatividade da amostra de em-
presas da base de dados. Esse conjunto de empresas é composto pelas firmas
do estrato certo da PAS (2000), que cobre parcialmente os municípios do
país. Por exemplo, nas regiões Norte e Nordeste, cobre apenas as capitais.
O método de regionalização empregado, de certa forma, minimiza esta limita-
ção, pois os dados da Rais não se restringem às capitais destas regiões. Ao fim
do processo de regionalização, o banco de dados produzido representa unida-
des locais distribuídas por 1.937 municípios.

TABELA 1
Agregação do setor de serviços

TABELA 2
Variáveis selecionadas

Uma agregação em quatro grandes grupos foi implementada para a análise
exploratória, conforme a tabela 1. A PAS (2000), utilizada neste estudo,
apresenta variada desagregação dos serviços (93 grupos para a Cnae a 3 dígi-
tos). Para os objetivos dessa pesquisa, optou-se por uma classificação dos
serviços que destacasse os serviços produtivos, ligados à atividade industrial.

Fonte: PAS/IBGE (2000).
Elaboração dos autores.

Elaboração dos autores.
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Assim, as empresas de serviços foram agrupadas em quatro grandes grupos:
i) serviços prestados às famílias; ii) produtivos (principalmente prestados às
empresas); iii) serviços de transporte e de distribuição; e iv) serviços finan-
ceiros, de aluguéis e agrícolas.

Para cada grupo e município, foram selecionadas algumas informações da
PAS que se encontram listadas na tabela 2. Na próxima seção, alguns indica-
dores do banco de dados serão apresentados.

3 A POLARIZAÇÃO ESPACIAL DOS SERVIÇOS

A tabulação dos dados permitiu uma avaliação criteriosa das informações obti-
das. O indicador básico de análise foi o Valor Adicionado (VA) total e do grupo
por município – medida tradicional de geração de renda. Esta é calculada pela
diferença entre receita total e custos que não incluem o pagamento de salários.

O banco de dados revelou alguns municípios com valores adicionados
fora do padrão esperado. Por exemplo, um município do interior de Pernambuco
era responsável por um VA negativo que tornava todo o VA do setor de serviços
do estado também negativo; optou-se, então, por excluir informações como
essas. Verificou-se, também, que as empresas da Cnae 7414 (holdings
patrimoniais) eram responsáveis por inflar o valor adicionado de seus municí-
pios-sede. Estes valores representavam a contabilização de receitas e de custos
de atividades produtivas de grupos econômicos que, portanto, tinham limita-
da geração local de valor. O procedimento adotado foi excluir esta Cnae da
agregação e lhe dar tratamento especial em estudos complementares. As
tabulações apresentadas nesta seção baseiam-se na classificação dos serviços
em cinco grupos, assim como servem para descrever de forma geral a distribui-
ção espacial dos serviços no território nacional. A modelagem econométrica
(seção 4) baseou-se em um banco de dados com maior desagregação que será
descrito nas seções seguintes. Em termos gerais, após os ajustes descritos, o
banco de dados utilizado representa 48% do VA, 56% de pessoal ocupado e
73% dos salários, retiradas e outras remunerações, percentuais referentes aos
totais (com expansão amostral) da PAS em 2000 (IBGE, 2002).

A tabela 3 apresenta a composição por grupos dos serviços pelo VA e o
número de municípios em que essas firmas se localizam. Destaca-se a impor-
tância do grupo serviços produtivos e transporte. O primeiro, por englobar
serviços bastante distintos (e.g. comunicações, informática, limpeza, seguran-
ça) deveria ser foco de estudos mais detalhados. O grupo transporte é  muito
representativo da amostra, correspondendo a quase 30% do VA. O grupo S4,
pela pouca relevância no total e no número de municípios, poderia ser agrega-
do ao grupo de serviços produtivos. Da mesma forma, a pouca relevância do
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grupo 5 o elimina do foco de análise deste trabalho. Na seção 4, modelos
econométricos específicos para os grupos transporte e comunicações serão apre-
sentados, assim como um modelo para o conjunto dos demais serviços.

TABELA 3
Distribuição do Valor Adicionado dos serviços (2000)

A tabela 4 mostra a distribuição do VA para um conjunto de 19 regiões
metropolitanas e o restante dos municípios brasileiros em um único bloco (Res-
tante do Brasil). Como referência comparativa, a participação de cada RM no
PIB foi acrescentada à tabela. A segunda coluna informa o número de municí-
pios em cada área (com ou sem atividade de serviços). A concentração de servi-
ços é maior que a distribuição do PIB para as cinco maiores áreas metropolitanas.
Os dados ressaltam a preponderância de São Paulo nos grupos de serviços, a não
ser em S1, no qual o Rio de Janeiro representa a maior aglomeração.

Duas importantes RMs, Campinas no grupo S2 e Brasília em S4, apre-
sentaram participações negativas, o que distorceu a posição relativa desses
municípios no VA dos serviços. Uma inspeção do banco de dados revelou que
algumas Cnaes apresentavam custos muito acima dos da receita. Estes resul-
tados podem refletir erro de informação, uma característica atípica do ano
observado ou, ainda, uma alocação peculiar dos custos e das receitas das fir-
mas. Optou-se, então, por representar a participação dos serviços utilizando o
pagamento de salários, uma vez que as informações para essas duas RMs não
apresentam distorções. Assim, a tabela 5 apresenta a mesma participação dos
serviços utilizando o indicador de massa salarial para representar a participa-
ção dos serviços das RMs e municípios brasileiros.

A tabela 6 revela as características intra-estaduais da concentração dos servi-
ços no Norte e no Nordeste. A reduzida participação desses estados é acompanha-
da por uma concentração significativa nas áreas metropolitanas. Os resultados
para o Norte devem ser vistos com cautela, uma vez que a PAS pesquisa somente
municípios das capitais  dos seus estados. No Nordeste, a concentração nas áreas
metropolitanas é patente: em média, 70% dos serviços concentram-se nas regiões
metropolitanas dos estados desta região. A concentração metropolitana dos servi-
ços é observada também nas regiões Centro-Oeste e Sul (tabela 7).

Fonte: PAS/IBGE (2000).
Elaboração dos autores e do Ipea, a partir de transformação dos dados obtidos nas fontes.
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A tabela 8 evidencia a concentração dos serviços na região Sudeste e em
suas áreas metropolitanas. A região concentra 70,76% dos serviços do Brasil, e
o Estado de São Paulo quase 45% do total nacional.  Neste estado, a concen-
tração metropolitana é também evidente: 34,70% do total brasileiro e mais
de 50% da massa salarial do grupo 4,  em que o peso das atividades financeiras
é elevado. As áreas não-metropolitanas de São Paulo têm participação impor-
tante no conjunto dos serviços (6%) e superior, por exemplo, à participação de
todo o Centro-Oeste (5,82%) e próxima à participação dos Estados da Bahia
e de Pernambuco somados.

TABELA 4
Distribuição do PIB e do VA dos serviços por Região Metropolitana (2000)1

Fontes: PAS (2000) e PIB Municipal do IBGE.
Elaboração dos autores e do Ipea, a partir de transformação dos dados obtidos nas fontes.
Nota: 1 S1= Serviços prestados às famílias; S2= Serviços produtivos; S3= Transportes; e S4 = Outros serviços.
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TABELA 5
PIB e massa de salários dos serviços por Região Metropolitana (2000)1

Fontes: PAS (2000) e PIB Municipal do IBGE.
Elaboração dos autores e do Ipea, a partir de transformação dos dados obtidos nas fontes.
Nota: 1 S1= Serviços prestados às famílias; S2= Serviços produtivos; S3= Transportes; e S4= Outros serviços.
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TABELA 6
Massa salarial dos serviços nas regiões Norte e Nordeste (2000)

Fonte: PAS/IBGE (2000).
Elaboração dos autores e do Ipea, a partir de transformação dos dados obtidos nas fontes.
Nota: S1= Serviços prestados às famílias; S2= Serviços produtivos; S3= Transportes; e S4= Outros serviços.
Obs.:* Exclui Manaus e RM de Belém.

CAPÍTULO 6_inovacao.pmd 6/9/2006, 09:57204



Organização Territorial dos Serviços no Brasil: Polarização com Frágil Dispersão 205

TABELA 7
Massa salarial dos serviços nas Regiões Centro-Oeste e Sul (2000)

TABELA 8
Massa Salarial dos Serviços da Região Sudeste (2000)

Fonte: PAS/IBGE (2000).
Elaboração dos autores e do Ipea, a partir de transformação dos dados obtidos nas fontes.
Nota: 1 S1= Serviços prestados às famílias; S2= Serviços produtivos; S3= Transportes; e S4= Outros serviços.
Obs.: * RM do Distrito Federal (vide IBGE).

Fonte: PAS/IBGE (2000).
Elaboração dos autores e do Ipea, a partir de transformação dos dados obtidos nas fontes.
Obs.: S1= Serviços prestados as famílias; S2= Serviços produtivos; S3= Transportes; e S4= Outros serviços.
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A figura 2 apresenta um mapa da concentração espacial dos serviços pelo
valor adicionado e ressalta a ocorrência e a concentração da atividade no Su-
deste e nas proximidades das áreas metropolitanas.

Um indicador da concentração territorial dos serviços pode ser visualizado
pela seleção dos  municípios de maior participação no total dos serviços, que
representam, no conjunto, 90% da massa salarial do grupo. Tal grupo é repre-
sentado por apenas 134 municípios, sendo 74 metropolitanos8 (figura 3).
Estes representam, além de 90% da massa de salários e do VA, 86% do pessoal
ocupado  nos serviços. A concentração da indústria e da população nestes
municípios é sensivelmente menor: 65% do Valor da Transformação Industrial
(VTI) brasileiro, 62% da Renda, 59% do PIB e 42% da população. A princi-
pal desconcentração metropolitana nos serviços parece ocorrer no estado de
São Paulo, como indicado na tabela 8.

FIGURA 2
Mapa da participação municipal nos serviços (2000)

Fonte: PAS/IBGE (2000).
Elaboração dos autores e do Ipea, a partir de transformação dos dados obtidos nas fontes.

8. O que representa 6,97% dos municípios da amostra com atividades de serviços, ou 2,43% do total de municípios brasileiros (5.507).
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FIGURA 3
Maiores concentrações de serviços (2000)*

Fontes: PAS (2000); PIA do IBGE; e Atlas do Desenvolvimento Humano do Pnud.
Elaboração dos autores e do Ipea, a partir de transformação dos dados obtidos nas fontes.
Obs.: *Os municípios foram selecionados em ordem decrescente de participação, até o total acumulado de 90% de
           participação na massa de salários e serviços.
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FIGURA 4
Diversidade de serviços (2000)*

A figura 4 apresenta um mapa da diversidade dos serviços, medida pelo
número de grupos de diferentes classificações da Cnae presentes em cada
município. A cidade de São Paulo é o único município que apresentou empre-
sas em todas as 93 classificações, seguido da cidade do Rio de Janeiro, com 91.
Em 770 municípios, o setor de serviços refere-se a empresas em apenas uma
classificação da Cnae. Esta é uma característica notável do setor de serviços:
alta concentração espacial associada a elevada diversificação setorial nas RMs
brasileiras, ou seja, nas grandes capitais estaduais e em alguns pólos regionais.

A figura 5 representa a concentração espacial dos serviços, medida pela
correlação espacial da massa de salários paga pelo grupo em cada município.
O padrão observado reforça a noção de polarização pelas regiões metropolita-
nas e pelo entorno das capitais estaduais, com alguns pólos importantes de
concentração no interior de São Paulo. Uma investigação mais acurada e preci-
sa do padrão de concentração espacial requer análise mais desagregada, princi-
palmente dos serviços produtivos (que representam 49% do VA da amostra) e
do grupo transportes (30% do VA).

Fonte: PAS/IBGE (2000).
Elaboração dos autores e do Ipea, a partir de transformação dos dados obtidos nas fontes.
Obs.: *Número de Cnae-PAS por município.
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FIGURA 5
Aglomerações de serviços – massa salarial (2000)

O gráfico 1 permite comparar a concentração dos serviços da PAS (2000)
regionalizada com outros setores. Os 139 maiores municípios da PAS (2000) em
participação (pela massa de salários) representam 90% do banco de dados em
termos de valor agregado e de massa salarial. Esse mesmo conjunto de municí-
pios representa um percentual bastante inferior da indústria, medida tanto pelo
PIB industrial como pelo valor da transformação industrial da PIA (empresas
com mais de 20 empregados): cerca de 60%. A participação desses 139 municí-
pios do PIB dos serviços é semelhante à do PIB da indústria. Como o PIB dos
serviços captura toda a atividade dos serviços, a conclusão é de que as empresas
de serviços com mais de 20 empregados estão concentradas em um espaço mais
restrito que as empresas industriais da mesma categoria (mais de 20 emprega-
dos). A baixa representatividade dos 139 maiores municípios dos serviços no
PIB agropecuário indica um espaço com pouca representatividade dessa ativida-
de (apenas 6,3% do total).  O indicador de participação da indústria na ativida-
de urbana é similar nos dois espaços, indicando que a preponderância da indús-
tria no município pode não representar força significativa de concentração dos
serviços, pelo menos para os maiores municípios.

Fonte: PAS/IGBE (2000).
Elaboração dos autores e do Ipea, a partir de transformação dos dados obtidos nas fontes.
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O gráfico 2 ilustra os padrões comparativos da concentração municipal
dos serviços. Os dados da PAS (2000) regionalizados (serviços–amostra) são
significativamente mais concentrados que a mesma amostra (mais de 20 em-
pregados) na indústria. O PIB industrial segue menos concentrado que o PIB
dos serviços e ambos mais concentrados que a distribuição da população.

Os resultados obtidos indicam uma característica marcante da organiza-
ção territorial do setor de serviços no Brasil: a forte polarização de quase todos
os segmentos de serviços nas regiões metropolitanas e nas grandes cidades
brasileiras. Os dados computados indicam que essa concentração é significati-
vamente superior à encontrada para a indústria, e mesmo maior que a concen-
tração espacial das firmas industriais inovadoras de capital estrangeiro.9 A pró-
xima seção deste trabalho será dedicada ao estudo da relação entre características
das unidades locais das empresas de serviços e atributos dos municípios em
que se localizam.

GRÁFICO 1
Concentração dos serviços e da atividade econômica (2000)

9. Ver Lemos et al. (2005).

Fontes: PAS (2000) e PIB municipal do IBGE.
Elaboração dos autores e do Ipea, a partir de transformação dos dados obtidos nas fontes.
Obs.: * PIB municipal (IBGE); e ** Empresas com 20 ou mais empregados (estrato certo).
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GRÁFICO 2
Concentração municipal da população e de atividades econômicas (2000)

4 INTERAÇÕES ENTRE AS FIRMAS DE SERVIÇOS E O ESPAÇO ECONÔMICO

Esta sessão tem como interesse avaliar as relações das firmas com sua inserção
espacial. Procura averiguar quais seriam as condições locais que atuariam como
forças centrípetas e centrífugas para as empresas fornecedoras de serviços. En-
tende-se por condições locais as características dos municípios onde essas em-
presas estão inseridas. Trata-se, portanto, do espaço econômico mais imediato,
o qual tem impactos diretos sobre as empresas.

Uma limitação desse estudo decorre dessa inclusão restrita de impactos
indiretos decorrentes de transbordamentos espaciais de uma vizinhança espa-
cial mais expandida. Contudo, como observado na análise descritiva, na oferta
de serviços há elevada predominância das regiões metropolitanas, sendo o in-
terior dos estados um supridor marginal de serviços, com raras e destacadas
exceções do Estado de São Paulo, por exemplo.

Dadas as persistentes e as generalizadas diferenças entre os municípios
que compõem as regiões metropolitanas e  aqueles localizados no interior dos
estados, pode-se dizer que essas características dos municípios onde se locali-
zam as empresas de serviços ilustram com alguma precisão as forças polarizadoras

Fontes: PAS (2000) e PIB municipal do IBGE.
Elaboração dos autores e do Ipea, a partir de transformação dos dados obtidos nas fontes.
Obs.: * Apenas empresas com mais de 20 empregados (estrato certo da PIA e da PAS); PIB industrial; e PIB serviços e
            população, dados do IBGE.
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e as dispersoras dos serviços, o que torna a análise a ser apresentada boa refe-
rência para políticas de desenvolvimento regional.

Três conjuntos de modelos serão apresentados. O primeiro agrupa todas
as unidades locais das empresas de serviços do banco de dados regionalizado,
com exceção das empresas de transporte e de comunicação, que serão analisa-
das em dois outros conjuntos de modelos hierárquicos subseqüentes. Cada
conjunto possui dois modelos básicos que procuram captar os determinantes
espaciais e os industriais da receita por trabalhador e do valor agregado da
firma. Serão essas as variáveis a serem relacionadas a um conjunto diversificado
de atributos da firma e do espaço.

4.1 Modelos econométricos hierárquicos10

Os dados utilizados em ciências sociais freqüentemente têm estrutura hierár-
quica. Nesse tipo de estrutura, os indivíduos (1º nível) são agrupados em
unidades maiores (2º nível), as quais podem ser agrupadas em unidades ainda
maiores e assim por diante.

Em economia regional, uma estrutura hierárquica é aquela que relaciona
variáveis do nível micro (nível 1) com variáveis do nível macroeconômico (ní-
vel 2). Por exemplo, atributos de firmas (1o nível) e atributos dos municípios
onde elas se localizam (2o nível). Suponha-se um conjunto de i=1,....n

j 
unida-

des de nível 1 (e. g. firmas/unidades locais) pertencentes a  j=1,...J,  unidades
de nível 2 (e. g. municípios). Um modelo hierárquico linear de nível 1 para
essas unidades pode ser especificado da seguinte forma:11

                                                                                            (1)

em que  é a variável explicada,  representa o vetor de

coeficientes do nível 1,  são as variáveis explicativas q para a unidade local

i no município j,  é o efeito aleatório do nível 1, e  é a variância de  , ou
seja, a variância do nível 1.

Cada um dos coeficientes  do nível 1 pode se tornar uma variável

explicada no modelo do nível 2, dando origem a termos de interação no mo-
delo. Na maior parte das vezes, o interesse é pela variabilidade do intercepto

10. Esta apresentação segue Lemos et al. (2005b).

11. Baseado em Raudenbush et al. (2002).
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do modelo (1). Assim, nesse trabalho, o intercepto do modelo (1) é modelado
no nível 2 como:

                                                                                            (2)

em que  representa o vetor de coeficientes do nível 2, 
são as variáveis explicativas do nível 2 e   é o vetor de efeitos aleatórios do nível
2, com variância igual a  e covariâncias diferentes de zero para unidades de
nível 1 situadas nas mesmas localidades.  Substituindo-se (2) em  (1) tem-se:

                                                                                            (3)

Assim, a variância da variável explicada de nível 1,  pode ser expressa como:

Essa decomposição12 possibilita o cálculo da proporção da variância da
variável explicada (Y

ij
) atribuída ao nível 2 e ao nível 1. No caso específico

deste estudo, por meio da decomposição da variância, pode-se avaliar, por
exemplo,  a proporção da variação total no VA das empresas do setor de servi-
ços explicada pela variabilidade entre os municípios.

Apesar de  poderem ser estimados pela máxima verossimilhança, mode-
los com dados em estrutura hierárquica ou modelos hierárquicos são geral-
mente analisados por meio dos métodos Bayesianos.

Vale notar que a modelagem hierárquica não considera diretamente as ca-
racterísticas espaciais dos dados como a autocorrelação espacial entre as variáveis,
por exemplo. Entretanto, nesse tipo de modelagem, quando o nível 2 é cons-
tituído de variáveis locacionais, como é o caso deste estudo, pode-se assegurar
que grande parte da heterogeneidade espacial está sendo considerada
(BANERJEE et al., 2003).

4.2 Variáveis utilizadas nos modelos hierárquicos

O conjunto de unidades locais agrupadas sob o rótulo serviços refere-se a todas as
empresas do banco de dados da PAS (2000), exclusive empresas de transporte, de

12. Ver Fontes (2006).
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comunicação, de serviços de limpeza urbana e holdings. Há, portanto, diver-
sidade de firmas de serviços que demandam e ofertam produtos com as mais
heterogêneas características tecnológicas, escalas operacionais, qualificação da
mão-de-obra, encadeamento setoriais etc. Para minimizar possíveis distorções
relacionadas a essas características específicas de cada grupo, optou-se por clas-
sificar os serviços em grupos mais homogêneos e atribuir a cada um deles uma
dummy responsável por capturar essas diferenças. Para tanto, a classificação uti-
lizada é mais ampla e detalhada que a utilizada na seção descritiva. Essa nova
classificação está sumarizada na tabela 9 e detalhada no anexo 1. Os setores de
transportes (S3) e de comunicações foram tratados separadamente em razão de
características específicas destas atividades. O grupo transporte representa
30,36% do VA total da PAS, distribuído por 14.493 unidades locais em 1.386
municípios, enquanto o grupo de comunicações representa cerca de 16% do
VA total e está distribuído por apenas 818 unidades locais em 346 municípi-
os. As demais empresas foram agregadas em um único grupo; as unidades
locais dos correios e de holdings patrimoniais foram excluídas.

A seguir, são descritas as variáveis utilizadas nos modelos. Todas as infor-
mações referem-se ao ano de 2000.

4.2.1 Variáveis dependentes e variáveis de nível 2

As variáveis dependentes selecionadas (LVA e LFATT) são atributos das unida-
des locais das empresas de serviços da amostra da PAS, obtidas de variáveis da
PAS regionalizadas (unidade local). O VA capta a geração de valor da unidade
local, enquanto o faturamento médio por trabalhador capta características da
produtividade do trabalho. Unidades locais com valores adicionados negativos
foram excluídas da estimação no primeiro caso.

1. LVA: logaritmo do VA na unidade local, medido pela diferença entre
Receita Bruta e Custos, exclusive pagamentos de salários (V017-V041); e

2. LFATT: logaritmo do faturamento do trabalho (Receita total em rela-
ção ao Pessoal Ocupado, V017/V04).

As variáveis independentes no nível 2, listadas a seguir, correspondem a
atributos dos municípios. Em virtude da potencial influência dos diferenciais
de estrutura produtiva industrial dos municípios estudados sobre a localiza-
ção dos serviços, foram calculadas variáveis industriais por grupo. A agregação
das atividades industriais em quatro grupos (produtoras de bens difusores de
progresso técnico, tradicionais, duráveis e commodities) seguiu aquela utilizada
em Kupfer, Ferraz et al. (1996).13 Além destes, foram selecionados atributos

13. Esses autores utilizam uma classificação mais desagregada. Neste trabalho, foram agrupadas em uma só rubrica as commodities
industriais, o que também foi feito com os bens duráveis.
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locais que podem influenciar a localização dos serviços, como a concentração
industrial (medida de concentração da atividade econômica), participação da
indústria na estrutura urbana, efeitos de encadeamento gerados pelo potencial
de inovação tecnológica da indústria (quociente locacional da indústria de
informática) e efeitos de concentração espacial de consumidores (densidade
demográfica). Para capturar o grau de diversificação municipal foram introdu-
zidas variáveis representando o número de Cnaes da indústria e dos serviços
presentes em cada município (NCNAES; NCNAEI).

3. LVTI_S: logaritmo da concentração industrial local (participação
municipal no PIB industrial nacional, dados do IBGE);

4. LPARTS: logaritmo da participação relativa da indústria nas ativida-
des urbanas municipais, que foi definido como a razão do PIB industrial/
(PIB industrial + PIB dos serviços) do município (dados do IBGE);

5. LDENS: logaritmo da densidade demográfica (IBGE);

6. LQLS2IS: logaritmo do quociente locacional da indústria de informática
(PIA e elaboração dos autores);

7. LPDIF: logaritmo da participação relativa dos setores industriais difusores
de tecnologia no total da indústria local (PIA e elaboração dos autores);

8. LPTRAD: logaritmo da participação relativa dos setores industriais
produtores de bens tradicionais no total da indústria local (PIA e elabo-
ração dos autores);

9. LPCOM_IND: logaritmo da participação relativa dos setores indus-
triais produtores de commodities industriais no total da indústria local
(PIA e elaboração dos autores);

10. LPDUR: logaritmo da participação relativa dos setores industriais
produtores de bens duráveis no total da indústria local (PIA e elaboração
dos autores);

11. NCNAES: número de classes da Cnae dos serviços com unidades lo-
cais no município (medida como desvios em relação à média nacional); e

12. NCNAEI: número de classes da Cnae da indústria com unidades
locais no município (medida como desvios em relação à média nacional);

Foram incluídas ainda no nível 2, variáveis dummies visando controlar/
capturar a heterogeneidade das macrorregiões brasileiras (Norte, Nordeste,
Centro-Oeste, Sudeste e Sul).

CAPÍTULO 6_inovacao.pmd 6/9/2006, 09:58215



Estrutura e Dinâmica do Setor de Serviços no Brasil216

4.2.2 Variáveis independentes do nível 1

As variáveis do nível 1, listadas abaixo, representam características das empre-
sas de serviços, salário médio, gastos com energia elétrica, escolaridade média
dos empregados, tempo médio no emprego e participação da empresa nos
serviços municipais além do grupo ao qual pertencem.

13. LSAL_M: logaritmo do salário médio da unidade local (V18/V04,
PAS e elaboração própria);

14. LTEMPO_EMPREGO: logaritmo do tempo médio dos emprega-
dos na unidade local (Rais e elaboração própria);

15. LR_V030: logaritmo dos gastos com eletricidade das empresas (V030,
PAS e elaboração própria);

16. LSHARE_MUN: logaritmo da participação da receita da unidade
local no total das receitas de serviços do município (receita – V17 da
tabela 2 – da unidade local em relação à soma da receita de todas as
empresas de serviços no município); e

17. LESTUDO: logaritmo da média dos anos de escolaridade dos em-
pregados na unidade local (Rais).

Foram ainda incluídas variáveis dummies para os grupos aos quais as uni-
dades locais pertencem (vide agregação no anexo):

TABELA 9
Dummies dos grupos

4.3 O setor de serviços

A decomposição dos componentes da variância do modelo para os serviços
produtivos e pessoais, na tabela 10, indica que os municípios explicam
cerca de 80% da variação total do Logaritmo do Valor Adicionado (LVA)

Elaboração dos autores.
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das empresas. Observa-se também que a variância total da variável explicada
LVA diminuiu de 4,53 para 1,89, ou seja, uma redução de 58%, quando
foram introduzidas as variáveis que representam os atributos dos municípios.
No entanto, no modelo em que a variável dependente é o faturamento por
trabalhador, proxy da produtividade de trabalho, o nível municipal explica
somente 25% da variação total (LFATT). Do mesmo modo, a queda na variância
total – após introduzidas as variáveis de nível 2 no modelo – foi bem menor,
cerca de 38%. Este resultado mostra que o espaço é bem menos relevante para
explicar as diferenças dos níveis de produtividade do trabalho das empresas de
serviços que as diferenças de valor agregado. Isso equivale dizer que a distribuição
de tamanho das empresas de serviços é espacialmente heterogênea ao passo
que sua capacidade produtiva é espacialmente mais homogênea.

A explicação para este fenômeno baseia-se na estreita relação entre a
escala das empresas de serviços e a escala urbana. Em razão da pequena capa-
cidade de transportabilidade dos serviços (LEMOS, 2003), parte substanti-
va da área de mercado das empresas de serviços é o próprio centro urbano em
que se localizam. Nesse sentido, o surgimento e a localização de empresas de
grande porte fornecedoras de serviços tende a ser restrita aos grandes centros
urbanos, cuja demanda local é suficiente para viabilizar a maior escala de
operação. Os centros de menor porte podem possuir escala urbana para abrigar
empresas de serviços produtivas e eficientes, mas não o suficiente para abri-
gar empresas de maior porte.

Certamente, a maior cobertura geográfica da amostra resultaria em maior
heterogeneidade espacial da variável faturamento por trabalhador (LFATT),
considerando que apenas 1.080 de um total de 5.507 municípios brasilei-
ros estão na amostra. Como observado anteriormente, a grande maioria des-
tes 1.080 municípios são centros urbanos de grande e de médio porte que
possuem atividades industriais, combinadas ou não com atividades primári-
as, agropecuárias ou minerais. A relativa industrialização dos centros urba-
nos de menor porte explica a maior homogeneidade espacial da variável proxy
da produtividade do trabalho, sendo provável que tais centros, em geral com
atividades industriais mais especializadas, possuam empresas de serviços
menores e eficientes.

Os modelos estimados apresentam para as duas variáveis dependentes,
valor agregado das empresas de serviços (LVA) e seu faturamento por trabalha-
dor (LFATT), uma característica similar: as dummies dos grupos são, em geral,
altamente significativas. O sinal da dummy para o grupo S2L (serviços de lim-
peza, vigilância e seleção de pessoal), positivo para o modelo LVA e negativo
para o modelo LFATT, indica que, se, por um lado, as firmas desse grupo
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agregam valor acima da média, por outro lado, apresentam faturamento por
trabalhador abaixo da média. Esses resultados são até certo ponto esperados,
uma vez que esse grupo, apesar de caracterizar-se por baixa intensidade de
capital, possui um peso expressivo no conjunto total dos serviços, como tam-
bém intensivo em mão-de-obra menos especializada. Os demais serviços con-
trastam com este grupo, pois apresentam sinal negativo e significativo da dummy
do modelo para valor agregado (LVA) e positivo para essa dummy no modelo
do faturamento por trabalhador (LFATT). Os serviços financeiros (S4F), de
aluguel de veículos (S4V) e Informática (S2I), em particular, possuem uma
relação faturamento por trabalhador acima da média, indicando que as em-
presas desse grupos demandam um montante maior de insumos intermediári-
os e/ou são mais intensivas em capital, o que eleva sua depreciação e aumenta
seu faturamento.

No que tange às características locais, pode-se observar que quanto maior
a diversidade nos serviços maior é a agregação de valor e o faturamento por
trabalhador, haja vista o valor positivo e significativo da variável indicadora de
diversidade de serviços (variável NCNAES). No caso do indicador de diversi-
dade industrial (variável NCNAEI), os resultados indicam que, se, por um
lado, a diversidade industrial está associada a menor agregação do valor (sinal
negativo da variável no modelo LVA), por outro lado, está também associada a
maior produtividade da mão-de-obra. Observa-se, no entanto, que essa rela-
ção surge quando os efeitos das demais variáveis sobre o VA já estão sendo
controlados, até mesmo a concentração industrial e a representatividade local
da indústria (LVTI_S e LPARTS). Esses resultados revelam, assim, que as gran-
des empresas de serviços são sustentadas mais pela diversidade de oferta de
serviços que propriamente pela presença de atividade industrial em si. Esse é
certamente um resultado que merece estudos mais detalhados. O faturamento
por trabalhador, por sua vez, parece ser afetado positivamente pelo peso maior
relativo da indústria no centro urbano (LPARTS) e não pela sua escala indus-
trial em nível nacional (LVTI_S).

Quanto aos indicadores específicos da estrutura industrial, somente os se-
tores industriais difusores de tecnologias (LDIF) e o quociente locacional da
indústria de informática (QLS2IS) foram significativos para explicar positiva-
mente o maior valor agregado das empresas de serviços e sua maior produtivida-
de. Esse é um resultado esperado, pois deve haver associação locacional entre
oferta de serviços baseada em empresas de maior porte, sua maior produtividade
e uma base industrial mais intensiva em tecnologia e diferenciada. Contudo, a
relativa dispersão geográfica do setor de bens duráveis nos anos 1990 (DINIZ,
2000) explica sua não significância estatística para os dois modelos, o que ocor-
reu também com os setores tradicionais e produtores de commodities industriais,
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pela não esperada associação destes setores com a aglomeração de empresas de
serviços de maior valor agregado e de maior produtividade.

Quanto às outras características locais, observa-se a dupla relevância da
concentração espacial da população (LDENS) dos centros urbanos para atrair
empresas de maior valor agregado e faturamento por trabalhador. Essa associa-
ção confirma o sinal positivo e significativo dos setores difusores associados
espacialmente com serviços de informática, ambos geradores de renda. A con-
centração de consumidores é um resultado que confirma algumas hipóteses
clássicas da economia espacial: onde se concentra renda, se concentra popula-
ção e se têm mercados (JACOBS, 1969; PRED, 1966).

A concentração industrial (LVTI) relaciona-se positiva e significativamente
com o VA das empresas de serviços, um efeito provável da atração de empresas
de serviços de maior porte para as grandes aglomerações industriais, enquanto
a preponderância da indústria nas atividades urbanas (LPARTS) só mostrou-
se significativa e positiva para o modelo do faturamento por trabalhador. Esses
impactos diferentes da indústria sobre os serviços devem estar relacionados à
especificidade da base industrial que está articulada aos serviços. Bases indus-
triais de larga escala tendem a criar mercados para o surgimento e a atração
de empresas de serviços de maior valor agregado, ou seja, as grandes empresas
de serviços que requerem base industrial relativamente diversificada. Ao mes-
mo tempo, é esperado que estas empresas não se localizem em áreas industriais
mais especializadas (LPARTS), uma vez que a pouca diversificação da indús-
tria local não cria escala urbana suficiente para atrai-las. Isso, entretanto, não
significa a ausência de empresas de serviços produtivas (LFATT) nestas áreas.
Pelo contrário, a associação significativa e positiva das áreas industriais
especializadas (LPARTS) com essa variável indica a existência de tais empresas,
especialmente as de serviços mais especializados. Presume-se que somente al-
gumas indústrias estão associadas de forma positiva e significativa às empresas
de serviços de maior valor agregado e de maior produtividade: as intensivas em
tecnologia e em informação. Essa específica coabitação exclui parte significati-
va da indústria e justifica a frágil posição dos indicadores LPARTS e LVTI_S
como determinantes simultâneos do valor agregado e do faturamento por tra-
balhador das firmas de serviços. Estudos mais detalhados devem tratar dessas
relações e identificar quais setores industriais estão associados espacialmente a
serviços de maior e de menor produtividade.

Sobre as características da firma como determinante do seu desempenho,
pode-se dizer que a menor rotatividade da mão-de-obra está positivamente
relacionada com empresas de maior valor agregado e de maior faturamento
por trabalhador. A participação da firma na oferta de serviços do município foi
também outro importante determinante do tamanho do valor agregado e do
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faturamento médio. A interpretação da rotatividade e o tamanho da firma no
município é complexa. A baixa rotatividade poderia estar associada à crescente
qualificação tácita dos trabalhadores, dado que os anos de estudo não se mos-
traram um determinante relevante. Logo, conhecimentos adquiridos no tem-
po e na empresa são determinantes relevantes da performance da firma. Essa é
uma hipótese a ser averiguada em estudos mais detalhados sobre a estrutura
da força de trabalho da firma e sua performance no grupo.

TABELA 10
Modelo para serviços em geral (2000)

Fontes: PAS (2000) e PIB municipal do IBGE.
Elaboração dos autores e do Ipea, a partir de transformação dos dados obtidos nas fontes.
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Quanto à participação da firma nos serviços municipais, uma hipótese
que explicaria essa associação seria o poder de mercado no mercado local.
Este resultado pode indicar que empresas de serviços que controlam a estru-
tura terciária em seus municípios possuem condições de manter mark-ups
acima da média. Contudo, essa hipótese depende de uma segunda que afir-
ma uma limitada capacidade das firmas em exportar serviços, o que lhes
permite dominar o mercado local elevando margens de lucro. Esse compor-
tamento agregaria valor e elevaria o faturamento por trabalhador. Entretan-
to, a validade da hipótese que sustenta esse argumento não é confirmada
pelo modelo e exige, assim, outros estudos complementares.

Para finalizar, dentre as macrorregiões, a do Sudeste é a única que
merece destaque, dado que as outras não apresentaram características dis-
tintivas. Comparativamente, a região Sudeste é aquela que apresenta fir-
mas com maior valor agregado; contudo, isso não se reflete em maior
faturamento por trabalhador.

4.4 Os serviços de transporte

O modelo da tabela 11 apresenta os resultados para as empresas do grupo de
serviços de transportes, constituídas por 14.493 unidades locais em 1.386
municípios, superior à amostra geral dos serviços (1.080). Ao contrário do
modelo dos serviços produtivos e pessoais (tabela 10), a decomposição dos
componentes da variância para os serviços de transporte mostra que os mu-
nicípios explicam reduzida parcela de cerca de 2% da variação total do VA
das empresas. De maneira coerente, a redução da variância total do LVA
diminuiu apenas marginalmente, de 1,67 para 1,64, ou seja, redução de
2%, quando foram introduzidos os atributos dos municípios. O comporta-
mento foi semelhante para o faturamento por trabalhador (LFATT). Pela
própria natureza não localizada da demanda dos serviços de transportes,
espera-se de fato que sua estrutura de oferta seja mais dispersa geografica-
mente, com uma distribuição geográfica de tamanho e de produtividade das
empresas relativamente mais homogênea.

Mesmo assim, há uma relação positiva do VA destas empresas com a
base industrial, especialmente com a concentração nacional da indústria
(LVTI_S) e com os setores produtores de commodities (LPCOM_IND).
O coeficiente positivo para a densidade populacional indica a esperada
relação da localização das maiores empresas de serviços de transporte com
os maiores centros urbanos.

A diversificação local dos serviços e da indústria revela efeito diferenciado
sobre o Valor Adicionado das empresas: positivo no primeiro caso e negativo
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no segundo. Tal efeito negativo pode estar associado ao fato de as demais variá-
veis da indústria já captarem a relação mais significativa com a variável depen-
dente. Apenas a dummy regional para o Nordeste foi significativa, indicando
que as empresas dessa região apresentam um VA acima da média, o que pode
estar associado a características locais de concorrência e de custos.

No nível 1, de variáveis explicativas das empresas, o salário médio, a
participação municipal e os gastos com energia elétrica são altamente signi-
ficativos e positivos. A utilização dos gastos com energia elétrica como proxy
para o estoque de capital é usual na análise da indústria, mas no caso dos
serviços esta associação pode ser questionada. Ao admitir-se essa associação
como válida, firmas de transporte mais intensivas em capital tendem a gerar
maior valor adicionado e ter maior produtividade do trabalho.

As dummies intermodais do grupo indicam que as empresas do grupo
aéreo possuem VA acima da média e as de transporte terrestre (S3T) possuem
VA abaixo da média, um resultado esperado dadas as características específi-
cas de cada atividade.

O modelo para a produtividade apresentou um conjunto menor de
variáveis significativas no nível 2. Apenas a concentração industrial nacio-
nal foi relacionada positivamente à produtividade. A indústria de produ-
tos tradicionais (LPTRAD) é negativamente relacionada com a produtividade
dos serviços de transporte, provavelmente por requerer serviços de trans-
porte mais simples e de maior escala. A dummy para o Nordeste indica que
nesta região as empresas possuem menor produtividade, o que contrasta
com o resultado positivo desta variável no modelo do valor adicionado.
Aqui, parece haver associação de VA acima da média e menor produtividade
da mão-de-obra para os serviços de transporte no Nordeste, uma relação
que merece maior investigação. As dummies intermodais do grupo indicam
que as empresas do grupo aéreo possuem produtividade acima da média,
um resultado esperado.
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TABELA 11
Modelo para serviços de transporte (2000)

4.5 As empresas prestadoras de serviços de comunicação

A tabela 12 apresenta os resultados para as empresas dos grupos de serviços de
comunicações, constituídas por 818 unidades locais em 346 municípios. A
decomposição dos componentes da variância para os serviços de comunicação
mostra uma situação de certa forma intermediária entre os serviços produtivos
e pessoais e o setor de transportes. No modelo em que o VA é a variável depen-
dente, os municípios explicam cerca de 14% da variação total. A redução na
variância total da variável explicada LVA foi da ordem de 71% quando se levou
em consideração as características dos municípios. No modelo em que a variável
dependente é a produtividade por trabalhador, a exemplo dos dois outros
modelos, o nível municipal explica parcela reduzida da variação total.

Fontes: PAS (2000) e PIB municipal do IBGE.
Elaboração dos autores e do Ipea, a partir de transformação dos dados obtidos nas fontes.
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Apenas duas variáveis da estrutura industrial foram significativas para as
empresas do grupo: a concentração industrial nacional (LVTI_S, positiva) e a
preponderância industrial na atividade urbana (LPARTS, negativa). Esse efei-
to contrário da concentração e da participação local da indústria sobre o VA
das empresas de serviços de comunicação pode indicar características específi-
cas da decisão de localização dos serviços de comunicação nos grandes centros
industriais, mas não em municípios de elevada concentração industrial na
atividade urbana local. O resultado negativo desta pode estar, portanto, asso-
ciado à preponderância dos grupos de serviços na atividade urbana como fator
de localização das empresas de serviços de comunicações.

A dummy regional para o Nordeste foi significativa, o que indica que as
empresas dessa região apresentam um VA abaixo da média. O resultado ines-
perado é a dummy positiva para o Centro-Oeste. Para o nível 1, o salário mé-
dio, a participação municipal, os gastos com energia elétrica e o tempo de
emprego são altamente significativos e positivos na relação com o VA das em-
presas. O coeficiente negativo para o tempo de estudo  significa que, controla-
dos os efeitos das demais variáveis, empresas com pessoal ocupado com menor
tempo médio de estudo (mão-de-obra menos qualificada) apresentam maior
geração de VA. Uma possível explicação pode estar associada ao ano do banco
de dados e ao processo de modificação estrutural do grupo com as privatizações.
O ano de 2000 marca um período intermediário no qual conviviam no merca-
do empresas privatizadas e em processo de privatização, em que as primeiras se
caracterizam por custos de trabalho (e qualificação) inferiores, e provavelmen-
te maior VA, relativamente a empresas em processo de privatização (estatais
recém-privatizadas) ainda com custos de trabalho elevados (pessoal mais qua-
lificado) e menor VA.14 Para anos mais recentes, a expectativa é encontrar uma
estrutura do grupo mais homogênea em termos de custos do trabalho e da
qualificação do trabalho (num nível inferior), em que a associação positiva
entre qualificação e VA deve prevalecer.

14. Ver, neste livro, trabalho de Prochnik, Esteves e Freitas.
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TABELA 12
Modelo para serviços de comunicação (2000)

5 COMENTÁRIOS FINAIS

O estudo das empresas de serviços no Brasil, principalmente na sua dimen-
são territorial, é uma tarefa importante e que se encontra em seus passos
iniciais. Este trabalho implementou um método de regionalização dos da-
dos da PAS que procurou superar o problema da falta de informações das
unidades locais das empresas de serviços, uma vez que os dados da pesquisa
referem-se à sede das empresas. A utilização dos dados da Rais para a obten-
ção da regionalização está sujeita a diversas críticas e imperfeições, em parti-
cular em alguns grupos dos serviços. Espera-se, portanto, que os aperfeiçoa-
mentos que estão sendo implementados no questionário da PAS certamente
tragam mais informações a respeito da dimensão regional.

A análise descritiva e econométrica da organização territorial dos serviços
revelaram características conhecidas e importantes da atividade. A concentra-
ção territorial, e especialmente metropolitana, dos serviços foi maior que o
esperado, superando inclusive o observado para a indústria (LEMOS et al.,
2005). A associação da localização da indústria com os serviços foi confirmada

Fontes: PAS (2000) e PIB municipal do IBGE.
Elaboração dos autores e do Ipea, a partir de transformação dos dados obtidos nas fontes.
Obs.: * Componentes da variância ao final.
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nos modelos econométricos estimados, embora a heterogeneidade do grupo
indique que esta relação tenda a ser diferenciada.

A avaliação das articulações das aglomerações de empresas de serviços
com as estruturas produtivas municipais e os atributos da firma permite des-
tacar alguns resultados, que podem subsidiar políticas públicas que tenham
em foco os serviços:

a) as maiores aglomerações de empresas de serviços estão em 19 regiões
metropolitanas; 17 delas são capitais estaduais. Essas aglomerações são res-
ponsáveis por 81% do valor agregado do setor de serviços e por 81% da massa
salarial. Dos 5.507 municípios brasileiros, apenas 328 municípios são res-
ponsáveis pela quase totalidade da oferta de serviços;

b) as aglomerações de serviços são mais concentradas no espaço e excluem
até mesmo algumas aglomerações industriais. Os 134 municípios responsáveis
por 90% da massa salarial do setor de serviços possuem base industrial signifi-
cativamente menor: apenas 65% do Valor da Transformação Industrial (VTI),
62% da renda nacional e 42% da população. Isso significa que, dentre os
setores de atividade, os serviços são os mais concentrados espacialmente;

c) a polarização metropolitana ocorre em todos os estados, mais especifi-
camente nas capitais estaduais. A principal desconcentração metropolitana
nos serviços parece ocorrer no Estado de São Paulo, onde também se encontra
a maior aglomeração de serviços. A RM de São Paulo responde por 34% da
massa salarial dos serviços nacionais, enquanto no restante do Estado de São
Paulo encontram-se outros 11%;

d) o interior de São Paulo equivale à oferta de serviços de toda a região Sul
ou do Nordeste, é duas vezes superior à do Centro-Oeste ou dez vezes a oferta
do Norte. Por essa razão, o interior de São Paulo é a maior área de
desconcentração de serviços do Brasil e, talvez, a única capaz de rivalizar com
sua capital estadual;

e) o estudo mostra que as grandes aglomerações de empresas de serviços
são diversificadas e articuladas com segmentos específicos da indústria, em
particular os setores difusores de tecnologia. Logo, somente um grupo seleto
de empresas articula-se com uma oferta diversificada de serviços. Essa específi-
ca coabitação exclui parte significativa da indústria e explica a frágil posição de
algumas aglomerações industriais no que tange a sua capacidade de induzir a
emergência de um pólo de serviços;

f ) logo, uma política de desenvolvimento regional teria nas empresas
de alta tecnologia um atrator de firmas de serviços de produtividade elevada.
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Contudo, como observado em outros estudos, as empresas intensivas em
P&D são as menos sensíveis à re-localização, pois demandam locais com
variada infra-estrutura tecnológica, urbana e diversa complementaridade setorial.
Dificulta-se, assim, a desconcentração dos serviços induzida por uma despo-
larização industrial, liderada por setores industriais tradicionais;

g) valeriam, então, propostas de “dispersão coordenada”. Essa dispersão
dos serviços estaria articulada à re-localização de empresas e de setores industri-
ais inovadores e difusores de progresso tecnológico. Essa específica articulação
oferece argumentos em favor de propostas de se coordenar políticas industriais,
tecnológicas e de desenvolvimento regional. A ausência de uma articulação
dessas políticas reduziria suas eficiências e não usufruiria de sinergias que pa-
recem estar presentes em alguns segmentos do setor de serviços e da indústria.
Uma articulação dessas duas políticas minimizaria dissonâncias e teria maior
probabilidade de sucesso.

Uma observação final relevante para o foco das políticas discutidas anterior-
mente refere-se aos resultados sobre as decomposições dos componentes da variância
dos modelos, no que tange a suas implicações em termos de distribuição geo-
gráfica das empresas de serviços. Os resultados evidenciaram uma natureza
bem distinta de distribuição geográfica da oferta dos três grupos de serviços, a
qual reflete diferenças importantes da estrutura de demanda. No primeiro
grupo, constituído por serviços produtivos e pessoais, predomina uma estru-
tura de demanda mais localizada, dado que a natureza deste grupo de serviços
é de menor transportabilidade. No segundo grupo, serviços de transportes,
predomina uma estrutura de demanda geograficamente dispersa, intrínseco à
própria natureza móvel. No terceiro grupo, comunicações, uma estrutura de
demanda de dispersão geográfica intermediária. As conseqüências sobre as reco-
mendações de políticas referem-se a uma possível e pequena eficácia se direcio-
nadas para os serviços de transportes e de comunicações, devendo, portanto,
estarem focadas nos serviços produtivos e pessoais, cuja natureza localizada de
sua demanda implica elevada aderência espacial de sua estrutura de oferta.
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ANEXO 1

TABELA 1
Agregação setorial para os modelos hierárquicos

Fonte: IBGE (2002).
Elaboração dos autores.
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