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RESUMO 

Diante das transformações ocorridas na economia brasileira a partir da década de1990 

sabe-se que a região Nordeste também foi atingida, principalmente no que se refere a 

sua estrutura produtiva, ao mercado de trabalho, e a sua dinâmica industrial. Então, fez-

se uma abordagem sobre o contexto histórico da dinâmica industrial da região Nordeste 

e tentou-se demonstrar os mecanismos que impulsionaram essa dinâmica durante o 

período de 1990 a 2010, tendo, como elementos, os incentivos fiscais, as transferências 

financeiras (constitucionais e previdenciárias) e os projetos/programas federal e estadual 

implantados em cada estado da região Nordeste, cuja atenção concentrou-se nos estados 

da Bahia, Ceará e Pernambuco. A fim de verificar a dinâmica industrial da região foi 

utilizado o número de empregos formais gerados pela Indústria de Transformação, 

obtidos através da Relação anual de informações sociais-RAIS. Para identificar essa 

dinâmica, tanto regional como setorial, usou-se o método Diferencial-Estrutural. Além 

disso, calculou-se o coeficiente de reestruturação para verificar se ocorreram mudanças 

na estrutura produtiva dos estados. Os resultados mostram que Ceará e Paraíba 

apresentam-se como os mais dinâmicos no primeiro período de 1990 a 2000, e, no 

segundo (2000 a 2010), Bahia e Ceará. Dentre os setores mais dinâmicos dos 

respectivos estados destacou-se a Indústria de calçados e a Indústria têxtil, no primeiro 

período e Indústria de calçados e Indústria química durante o segundo período. Com o 

coeficiente de reestruturação constatou-se que os estados nordestinos não apresentaram 

mudanças significativas nas suas estruturas produtivas durante os dois períodos 

analisados. Para concluir, constatou-se que os mecanismos mencionados contribuíram 

para a dinâmica industrial da região, visto pelo número de empregos formais gerados 

nos estados do nordeste. Já que, os incentivos fiscais tem a capacidade de atrair novos 

empreendimentos que, por sua vez, geram mais empregos formais e diversifica a pauta 

produtiva. E, os projetos de iniciativas governamentais procuram atuar nos setores 

considerados mais estratégicos para cada estado. Vale ressaltar, que os estados da região 

que mais contribuíram para esse dinamismo (Ceará, Paraíba e Bahia) são os que se 

apresentaram especializados em setores mais intensivos em mão-de-obra. Portanto, o 

dinamismo observado na Região Nordeste no período considerado refere-se à geração 

de empregos formais.   

 

Palavras Chaves: Dinâmica industrial, método diferencial-estrutural, região Nordeste. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Given the changes occurring in the Brazilian economy from the decade From 1990 it is 

known that the Northeast was also hit, particularly with regard to its production 

structure to the labor market, and its industrial dynamics. So, it was an approach to the 

historical context of industrial dynamics in the Northeast and tried to demonstrate the 

mechanisms that drove this dynamic during the period from 1990 to 2010, having as 

elements, tax incentives, financial transfers (constitutional and social security) and the 

projects / programs federal and state implanted in every state in the Northeastern region, 

whose attention was concentrated in the states of Bahia, Ceará and Pernambuco. In 

order to verify the dynamic industrial region was used the number of formal jobs 

generated by the Manufacturing Industry, obtained through the annual ratio of social 

information-RAIS. To identify this dynamic, both regional and sectoral used the 

method-Structural Differential. In addition, we calculated the coefficient of 

restructuring to verify that changes have occurred in the productive structure of the 

states. The results show that Ceará and Paraíba present themselves as the most dynamic 

in the first period from 1990 to 2000, and the second (2000-2010), Bahia and Ceará. 

Among the most dynamic sectors of the respective states they emphasized the footwear 

industry and the textile industry, in the first period and footwear industry and chemical 

industry during the second period. With the coefficient of restructuring found that the 

northeastern states showed no significant change in their productive structures during 

the two periods. In conclusion, it was found that the mechanisms mentioned contributed 

to the industrial dynamics of the region, as the number of formal jobs created in the 

northeastern states. Since the tax incentives have the ability to attract new businesses 

that, in turn, generate more jobs and diversify the formal agenda productive. And the 

designs of government initiatives seek to act in the most strategic sectors considered for 

each state. It is noteworthy that the states in the region that have contributed to this 

dynamism (Ceará, Paraíba and Bahia) are those who had specialized in the sectors most 

intensive hand labor. Therefore, the dynamics observed in the Northeast during the 

period considered refers to the generation of formal jobs. 

 

Key words: industrial dynamics, structural-differential method, the Northeast region. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A economia brasileira passou por profundas transformações a partir da década de 

1990 como, abertura comercial, reestruturação produtiva e alteração no papel do 

Governo Central no que se refere às políticas de desenvolvimento regional. Todas essas 

mudanças refletiram significativamente na estrutura produtiva, no mercado de trabalho, 

e na dinâmica industrial das diversas regiões brasileiras, principalmente da região 

Nordeste. 

De acordo com Lima (2006), as regiões brasileiras vêm apresentando suas 

dinâmicas econômicas caracterizadas tanto pela diferenciação como pela hierarquização 

de seus espaços e atividades, em que o papel principal tem sido desempenhado pela 

expansão industrial em função dos investimentos que são atraídos para esse setor. 

Os programas voltados para o desenvolvimento regional, elaborados na década de 

1990 e impulsionados a partir de 1995, pelos governos estaduais, baseavam-se 

praticamente na concessão de incentivos fiscais, prática bastante utilizada por esses 

governos a fim de atrair investimentos produtivos para suas regiões. Essa estratégia de 

política econômica interfere diretamente no desempenho econômico de cada Estado, 

mesmo que em intensidades diferentes; além dos investimentos em infraestrutura.  

A região Nordeste, como uma região marcada por grandes desigualdades, utilizou 

bastante essas estratégias a fim de atrair indústrias e impulsionar o desenvolvimento 

local. Entretanto, as empresas avaliam outros fatores que são necessários para garantir 

um bom funcionamento, além da concessão de incentivo fiscal, como infraestrutura 

logística, disponibilidade de mão-de-obra qualificada (e barata, no caso do Nordeste) 

qualidade dos serviços públicos e, acesso aos mercados consumidores e fornecedores. 

       Como a atração de novas indústrias desencadeia outros empreendimentos como 

investimentos complementares (comércio e serviços) que, por sua vez, descentralizam a 

atividade produtiva, criam novos postos de trabalho e expandem a geração de renda. No 

caso da região Nordeste, pode-se resumir um conjunto de estruturas que têm atuado 

fortemente no processo de crescimento e desenvolvimento local. Segundo Amaral Filho 

(2010), essas estruturas podem ser resumidas nos incentivos fiscais e financeiros 

concedidos pela SUDENE e pelos governos estaduais; no empreendedorismo local; no 
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apoio do BNB e BNDES; nas empresas vindas do Sul e Sudeste do país; nos projetos 

estruturantes implantados na região; e, nas transferências financeiras e de renda. 

 Através desse conjunto de instrumentos capazes de alavancar a dinâmica 

industrial, pode-se ver que o crescimento da Região Nordeste a partir do século XXI 

tem apresentado taxas médias positivas e acompanhadas deelevação da renda dos 

segmentos mais pobres, aceleração do consumo e redução das desigualdades sociais 

(AMARAL FILHO, 2010).  

  Contudo, analisando a dinâmica industrial da Região Nordeste,vê-se que é uma 

região que tem sofrido diversas transformações no que se refere à implantação e 

consolidação do setor industrial. Diante disso, muitos estudos têm sido impulsionados 

em busca de entender o dinamismo da economia nordestina, como por exemplo, o de 

Amaral Filho (2010), na área de desenvolvimento regional. 

  É nesse contexto que esta pesquisa está estruturada, tendo como questão 

principal entender o dinamismo da economia nordestina, focado no setor industrial. A 

pesquisa utiliza o setor industrial como indicador de crescimento da Região Nordeste 

porque é um setor muito importante para a economia de qualquer região, tendo em vista 

que é um caminho para alcançar o desenvolvimento pelo qual se tem um retorno 

bastante rápido, já que tem a capacidade de desencadear outras atividades.  

 Diante disso, este trabalho busca analisar a dinâmica industrial da região 

Nordeste no período de 1990 a 2010 sob o enfoque setorial e espacial e, a partir daí 

identificar os componentes do dinamismo industrial na região Nordeste nas duas últimas 

décadas referidas;identificar os setores mais dinâmicos;identificar os fatores de natureza 

locacional, isto é, as vantagens locacionais para a atração de atividades industriais; e, 

verificar se houve mudanças na distribuição dos subsetores industriais na regiãodurante 

o referido período. 

   Para entender o dinamismo industrial da região Nordeste procurou-se descrever 

alguns elementos, como os incentivos fiscais, as transferências financeiras e os projetos 

estruturantes tanto governo federal quanto estadual. Para identificar os estados mais 

dinâmicos da região e os setores, utilizou-se o método diferencial-estrutural, para o 

período de 1990 a 2010, no qual a variável utilizada foi o número de empregos formais 

disponíveis pelo ministério do trabalho e Emprego, na Relação Anual de Informações 
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Sociais. E, a fim de verificar se houve alguma mudança na estrutura produtiva de cada 

estado, nesse mesmo período, utilizou-seo Coeficiente de Restruturação. 

   O documento da pesquisa está estruturado da seguinte forma: inicia com a 

introdução; logo após vem a segunda seção que trata do contexto histórico da dinâmica 

industrial da região Nordeste; em seguida será descrito alguns instrumentos que têm 

contribuído para a dinâmica industrial da região; depois virá a aplicação do modelo 

Diferencial-Estrutural para os Estados do Nordeste no período de 1990 a 2010 e o 

Coeficiente de Reestruturação; por fim, temos os resultados e as considerações finais. 
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2. CONTEXTO HISTÓRICO DA DINÂMICA INDUSTRIAL DA REGIÃO 

NORDESTE 

 

A formação econômica do nordeste está inserida no contexto de industrialização 

e formação do mercado interno nacional. Este processo está pautado em diversas etapas 

das quais, decorre um maior dinamismo da atividade produtiva assim como alterações 

na sua estrutura econômica, principalmente, na industrial. A redefinição das relações 

econômicas do Nordeste com as outras regiões do país é considerada um aspecto 

bastante relevante, nesse período, pois possibilitou sua inserção no mercado nacional. A 

intervenção do Estado e a definição de políticas econômicas também fazem parte das 

formas de articulação da região com o resto do país. 

  Segundo Guimarães Neto (1989) as etapas pelas quais passou a Região 

Nordeste podem ser resumidas da seguinte forma: um primeiro momento, no qual, a 

região nordeste passa a se articular comercialmente com as regiões mais industrializadas 

do Brasil, principalmente com a Região Sudeste e, um segundo momento, onde há uma 

integração produtiva, ou seja, transferência de capital produtivo entre as regiões em 

busca de condições mais favoráveis para o desenvolvimento econômico e industrial.  

   Do período colonial até a segunda metade do século XIX a Região Nordeste 

esteve economicamente isolada do resto país e teve sua estrutura produtiva baseada na 

produção de bens primários voltados para o mercado internacional, estabelecendo, 

portanto, vínculos mais intensos com o exterior do que entre as regiões do país. Do 

período que vai das últimas décadas do século XIX até meados do século XX coincide 

com as etapas já citadas que se refere ao processo de ajustamento e de integração da 

economia nordestina (MELO; SIMÕES, 2009). 

   O processo de articulação comercial se refere ao período no qual são 

estabelecidas as primeiras relações comerciais inter-regionais. Essa articulação que 

ocorre entre Nordeste e Sudeste decorre, de um lado, da busca por novos mercados 

pelas empresas industriais, devido ao surto de industrialização, concentradas 

especialmente em São Paulo; e de outro, da busca do Nordeste por um mercado interno 

onde pudesse colocar seus excedentes de produção oriundos da retração da demanda 

internacional resultante da crise do setor externo. Nesse período, as trocas comerciais 
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entre o Nordeste e São Paulo davam-se da seguinte forma: a região Nordeste exportava 

produtos primários e São Paulo basicamente produtos industriais. Essas relações eram 

apenas de complementaridade, onde ocorriam trocas de bens sem haver transferência de 

capital produtivo (MELO; SIMÕES, 2009). Contudo, ainda durante essa fase, a 

economia paulista aumentou e diversificou sua pauta de produtos industriais e agrícolas 

passando a concorrer com a economia nordestina e, de uma relação econômica de 

complementaridade passa a ter uma relação de competitividade, o que afetou 

negativamente a economia regional. 

Depois de estabelecida a relação comercial que, por sua vez, consolidou a fase de 

industrialização da região, iniciou-se a etapa de integração produtiva (GUIMARÃES 

NETO, 1989). Esta etapa que se iniciou a partir da década de 1950, se refere a uma nova 

forma de relação econômica entre as regiões, na qual, além de haver trocas comerciais 

ocorre transferência do capital produtivo. Essa fase decorre da busca do capital 

produtivo por novas oportunidades de investimento e expansão dos mercados. Deve-se, 

também, aos estímulos gerados pela política de desenvolvimento regional implantada na 

época com objetivo de reduzir as desigualdades econômicas entre as regiões. 

   De 1960 até 1980 a economia nordestina passou por um período de expansão, 

apresentando uma maior participação do setor industrial na composição do Produto 

Interno Bruto (PIB) regional e uma redução da participação do setor agrícola (MELO; 

SIMÕES, 2009). Essa mudança na estrutura produtiva acompanhada pelo bom 

dinamismo industrial se manteve até a década de 80 quando, em meio à crise fiscal e 

financeira nacional, a economia nordestina inicia processo de desaceleração e, 

consequentemente, redução das políticas públicas. 

  Com o fim da crise dos anos 80 e as mudanças econômicas surgidas na década 

de 1990, a economia nordestina inicia uma nova fase de expansão. O desempenho 

regional foi bastante influenciado pelas sucessivas crises econômicas da economia 

nacional vividasnos anos 1990, principalmente, no que se refere à instabilidade do 

crescimento e à geração deemprego e renda. Com relação à política industrial, nos anos 

90, ao contrário do que estava acontecendo em nível federal, foram implementadas 

políticas de atração de indústrias por parte dos governos estaduais e municipais que, por 

sua vez, reacenderam a disputa dos territórios por investimento. Isso se deve em grande 

parte às ações executadas após a criação da Superintendência do Desenvolvimento do 
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Nordeste (SUDENE) em 1959, cujo objetivo era estimular o desenvolvimento dessa 

região através de investimentos em todos os setores econômicos, principalmente no 

industrial. Então, estimularam, dentre outras ações, a construção de infraestrutura e 

concessão de incentivos estaduais para atrair novas plantas industriais que foram 

bastante relevantes para desenvolver polos de desenvolvimento na região Nordeste 

(LEMOS ALVES, 2007). 

Além da geração desses polos, praticamente em todos os estados nordestinos, 

segundo Lemos Alves (2007), o setor de Turismo foi bastante beneficiado por 

investimentos em infraestrutura desencadeando indústrias no ramo hoteleiro, 

beneficiando e fortalecendo o setor de serviços e comércio do litoral nordestino.  

   Somente a partir do início do ano 2000 a economia regional nordestina 

começauma nova fase que, por sua vez, mais satisfatória que a anterior (FERREIRA, 

2006). Nos últimos anos, os sinais de recuperação e crescimento apresentados pela 

economia nordestina são reflexos de uma série de fatores, além das ações desenvolvidas 

após a criação da SUDENE, como os incentivos fiscais oferecidos pelos governos 

estaduais para atrair novos investimentos produtivos. E, mais recente, devido às ações 

de políticas públicas através da concessão de recursos financeiros para as famílias de 

baixa renda da região. O aumento do poder aquisitivo dessas famílias favorece o 

surgimento de outros setores da economia, disponibilizando serviços e produto 

desencadeado pelo aumento do consumo dessa nova demanda, além dos programas 

estruturante implantados em cada estado, tanto federal quanto estadual. 

  De acordo com Amaral Filho (2010), o bom desempenho mostrado pela 

economia nordestina nos anos recentes pode ser entendido a partir de dois fatores: i) 

efetividade do princípio federalista da “solidariedade regional”; e ii) efetividade da 

política de “coesão social”. O primeiro nasceu do “pacto federativo” elaborado a partir 

das várias reformas constitucionais; o segundo surgiu como parte do “pacto social” 

produzido pela Constituição de 1988. Segundo o princípio da “solidariedade regional” o 

governo federal é o grande responsável por promover a inclusão das regiões menos 

desenvolvidas no processo que busca tal objetivo, integrando-as, dessa forma, no 

processo de desenvolvimento nacional; um exemplo disso são as transferências 

intergovernamentais que redistribuem os recursos entre os entes federados. 
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  E, segundo Melo e Simões (2009), o bom desempenho regional deve-se à 

desconcentração dos investimentos no setor industrial, ocorridos, especialmente, na 

última década; à política de incentivos fiscais, adotada pelos estados como principal 

fonte de atração de investimentos, que tem sido muito importante para o desempenho 

industrial; maior participação do capital privado; e, nos últimos anos, participação do 

Estado, atuando principalmente na Região Nordeste, através de transferências 

financeiras. 
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3. INSTRUMENTOS DA DINÂMICA INDUSTRIAL DA REGIÃO 

NORDESTE  

 

3.1 Incentivos Fiscais e Financeiros 

 

O desenvolvimento industrial está estritamente relacionado com os instrumentos 

de política econômica implementados. Dessa forma, os programas de iniciativa estadual 

voltados para o desenvolvimento industrial da Região Nordeste colocados em prática 

com maior ênfase a partir de 1990, influenciaram bastante a dinâmica industrial dessa 

região, principalmente através da política de incentivos fiscais.  

          Devido à ausência de programas voltados para o desenvolvimento industrial das 

regiões a partir da década de 90, por parte do governo Central, cada Estado passou a 

elaborar e utilizar estratégias de política industrial que melhor lhes beneficiasse. Dessa 

forma, muitos governos estaduais passaram a usar a política de incentivos fiscais para 

atrair investimentos produtivos e, então, impulsionar a dinâmica econômica local. Cada 

Estado desenvolveu um programa diferente, embora com objetivos iguais, ou seja, para 

atrair novas plantas industriais, sendo que estas utilizassem as matérias-primas e 

insumos locais (mão-de-obra barata, terrenos, treinamento e infraestrutura), 

explorassem os potenciais produtivos de cada estado e desenvolvessem um papel 

disseminador da dinâmica local através da geração de emprego e renda (CRUZ LIMA; 

RODRIGUES LIMA, 2010). Seguem alguns dos programas por Estado: 

 Sistema de Apoio à Indústria e ao Comércio Exterior do Estado 

doMaranhão – SINCOEX; 

 Lei de Incentivos Fiscais do Piauí – Lei n° 4.859, de 27 de Agosto de 

1996; 

 Fundo de Desenvolvimento Industrial do Ceará – FDI; 

 Programa de Apoio ao Desenvolvimento Industrial do Rio Grande do 

Norte– PROADI; 

 Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial da Paraíba – FAIN; 

 Programa de Desenvolvimento do Estado de Pernambuco – PRODEPE; 

 Programa de Desenvolvimento Integrado do Estado de Alagoas – 

PRODESIN; 
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 Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial – PSDI; 

 Programa de Desenvolvimento Industrial e de integração Econômica do 

Estado da Bahia – DESENVOLVE 

 

 Contudo, segundo Cruz Lima e Rodrigues Lima (2010), a iniciativa dos governos 

estaduais para promover o desenvolvimento regional através da concessão de incentivos 

fiscais, tem contribuído para a dinâmica industrial, como, por exemplo, aumentos do 

número de empregos, interiorização e diversificação relativa das atividades industriais. 

Porém, esse fator não pode ser considerado isoladamente, já que outros aspectos 

inerentes a cada região também têm influenciado, pois, os empreendimentos avaliam 

outros fatores para decidir onde instalar-se como: as áreas mais desenvolvidas de cada 

Estado que possam oferecer melhor infraestrutura de transporte, comunicações e 

financeira, além de trabalhadores com maiores níveis de qualificação, etc. Por isso, essa 

forma de atrair investimentos não é suficiente para assegurar uma dinâmica no longo 

prazo, sendo, portanto, necessário reconhecer que outros fatores exercem um papel 

bastante relevante.  

Para os defensores da política de atração de investimentos via incentivos fiscais, 

como por exemplo, Amaral Filho, essa política é uma forma de acelerar o crescimento 

das “regiões periféricas”, reduzir as desigualdades entre as regiões, além de funcionar 

como um instrumento para reduzir as falhas de mercado, funcionando, portanto, para 

atrair investimentos para áreas originalmente menos atrativas para o investimento 

privado (AMARAL FILHO; TEÓFILO ROCHA, 2004).  

No entanto, para tais defensores, essa política deve ser uma estratégia conjunta 

com fatores endógenos (função de produção da empresa, estruturas econômicas, sociais, 

políticas e institucionais de cada local) de cada Estado, a fim de reproduzir resultados 

mais eficazes, e levar alguns setores produtivos a se tornarem mais competitivos além 

do curto prazo. Com esses instrumentos endógenos, objetiva-se fortalecer a estrutura 

produtiva e as demais estruturas que interagem com o capital físico dentro do processo 

produtivo, como por exemplo, o capital humano, além daqueles que interagem 

indiretamente com esse fator. 

 Alguns Estados do Nordeste merecem destaque quanto à implementação de suas 

políticas industriais, como Ceará, Bahia e Pernambuco. 
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 O Ceará foi o Estado da Região Nordeste que se destacou como pioneiro, na 

década de 90, no uso intensivo de incentivos fiscais e financeiros como meio para atrair 

investimentos externos produtivos. Para que o Ceará pudesse obter um bom 

desempenho na atração das indústrias ele teve o apoio da Secretaria de 

Desenvolvimento do Estado (SDE), que trabalhou por mais de uma década juntamente 

com o apoio de outras secretarias, a fim de mobilizar os fatores que pudessem atrair as 

indústrias. Os principais foram: isenção fiscal, investimentos em galpões e 

infraestrutura e treinamento inicial da mão-de-obra. O longo período de atuação e 

esforço da SDE trouxe resultados bastante expressivos para o Estado quanto à atração 

de investimentos. Um dado que reflete a eficiência do trabalho realizado pode ser visto 

pelos 370 novos empreendimentos industriais que se instalaram entre janeiro de 1995 e 

agosto de 2003, o que refletiu diretamente na geração de empregos. Os principais 

setores contemplados com esses investimentos foram o calçadista, metal-mecânico, 

alimentício, têxtil e confecções (AMARAL FILHO; TEÓFILO ROCHA, 2004).  

Ao longo desse processo de atração de novas indústrias, via estímulo fiscal-

financeiro, os novos empreendimentos foram viabilizados, principalmente, por meio do 

Fundo de Desenvolvimento Industrial (FDI, criado durante o governo de Virgílio 

Távora pela Lei No 10.367, de 07 de Dezembro de 1979), cujo objetivo era conceder 

empréstimos equivalentes a certa porcentagem do ICMS recolhido pelas empresas 

atraídas, na condição delas reembolsá-los após certo período de carência. E, o governo 

do Estado foi tentando aperfeiçoar os mecanismos de fomento à industrialização por 

meio de investimentos na infraestrutura (construção do Complexo Portuário do Pecém, 

a ampliação do Aeroporto Internacional Pinto Martins, a construção do sistema de 

saneamento básico da cidade de Fortaleza, a construção do Açude do Castanhão, a 

interligação das bacias hidrográficas do Estado e a recuperação e ampliação do sistema 

rodoviário estadual) na qualificação da mão-de-obra (criação de centros formadores de 

técnicos de nível médio e tecnólogos de nível superior no interior do Estado, os 

CENTEC’s - Centros de Ensino Tecnológico) e, aperfeiçoando os programas de 

incentivos fiscais, mas sempre preservando a Lei dos incentivos criada em 1979, o FDI. 

 Segundo Amaral Filho e Teófilo Rocha (2004), nos últimos anos, a concessão de 

incentivos fiscal-financeiros tem sido orientada de forma a atrair empreendimentos, 

sendo que os mesmos passem a integrar e aumentar a competitividade entre os demais. 

Contudo, muito tem sido as tentativas para aperfeiçoar e complementar essa política de 
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atração industrial, fato que, o atual governo estadual vem desenvolvendo novas 

estratégias de políticas: medidas voltadas para o fortalecimento do sistema estadual de 

inovação e sua aproximação com o sistema produtivo local; desenvolvimento do 

empreendedorismo local e apoio a arranjos produtivos locais de médias e pequenas 

empresas - MPEs, fomento a empresas de base tecnológica e, também, animação das 

cadeias produtivas do Estado. 

No caso da Bahia, todo o processo de industrialização foi baseado nas 

intervenções federais, feitas por meio de incentivos fiscais e financeiros; pela realização 

de investimentos em infraestrutura e também pela participação acionária, sobretudo no 

setor petroquímico e, nos capitais externos. Entretanto, apesar de todos esses 

instrumentos utilizados, “Além da escassez de capital local, mesmo após os grandes 

investimentos estruturantes realizados, aparentemente não se desenvolveu na região 

uma capacitação empresarial capaz de liderar o processo de industrialização” 

(TEIXEIRA & GUERRA, 2000, p. 90 apud AMARAL FILHO; TEÓFILO ROCHA, 

2004, p. 14). 

  Na década de 90 foi realizada mais uma tentativa por meio da política industrial 

para alavancar o desenvolvimento do Estado da Bahia. No início da década, o governo 

criou, como política de atração de investimentos, o Programa de Promoção do 

Desenvolvimento da Bahia – PROBAHIA que subsidiava os juros de financiamentos, 

um percentual do ICMS para os novos empreendimentos que se instalassem no 

território Baiano. O resultado desse programa foi a expansão da base produtiva já 

existente no Estado, a implantação de novas plantas industriais e ampliação das 

existentes, principalmente no setor petroquímico, porém esses investimentos ficaram  

bastante concentrados nos polos já existentes. 

 Mesmo dando continuidade ao programa já implantado, o governo baiano 

resolveu priorizar alguns setores estratégicos criando outros programas, cujo objetivo 

era principalmente diversificar a estrutura industrial do Estado: o Programa Estadual de 

Desenvolvimento da Indústria de Transformação Plástica (BAHIAPLAST); o Programa 

de Incentivo à Transformação do Cobre (PROCOBRE); o Programa de Incentivo à 

Produção Têxtil e de Confecções (PROFIBRA); os programas de apoio ao Polo de 

informática, eletrônica e telecomunicações de Ilhéus.  Como resultado, os 

investimentosocorreram de forma menos concentrada, já que foi previamente planejado 

pelo próprio governo a fim de beneficiar outras áreas, como exemplo o semi-árido 



21 

 

Baiano. Além disso, muitas indústrias de bens de consumo foram instaladas, tais como: 

calçados, têxtil, confecções, alimentos e bebidas (AMARAL FILHO; TEÓFILO 

ROCHA, 2004). 

No final dos anos 90 o governo da Bahia revisou todos os programas já 

implantados e, partir de então, mudou o foco dos incentivos criados nos programas 

anteriores; em 2001, criou mais um programa de atração industrial, o Programa de 

Desenvolvimento Industrial e de Integração Econômica do Estado da Bahia – 

DESENVOLVE, cujo objetivo principal era diversificar a matriz industrial e 

agroindustrial da Bahia com a integração e verticalização das cadeias produtivas 

estratégicas do Estado. De acordo com esse novo programa, a forma de concessão de 

benefícios fiscais para as novas empresas que se instalassem seria definida de acordo 

com um índice de aderência do projeto à “matriz de desenvolvimento industrial” que 

levava em conta, entre outros fatores, a repercussão do projeto na geração de empregos 

diretos e indiretos, a contribuição para a integração e verticalização de cadeias 

produtivas. 

Em 2000, o governo conseguiu atrair um ótimo investimento para o crescimento 

da Bahia, a instalação da montadora de automóvel Ford em Camaçari. Além de ser um 

ótimo investimento e ter a capacidade de gerar por volta de 5.000 empregos diretos e 

qualificados no Estado, a instalação da Ford na Bahia abriu perspectivas para uma maior 

integração da indústria do estado em direção aos bens finais de consumo durável de alto 

valor agregado, diminuindo a forte concentração da indústria baiana em 

commoditiesintermediárias(AMARAL FILHO; TEÓFILO ROCHA, 2004). 

  Dentre os Estados da Região Nordeste que utilizaram fortemente a política de 

atração de investimentos produtivos por meio de incentivos fiscais, Pernambuco foi o 

que ingressou mais tarde na implantação dessa política.  Desde o início dos anos 90 o 

governo de Pernambuco procurou desenvolver programas voltados para atrair novos 

investimentos industriais externos, tanto através de incentivos fiscal-financeiros como 

por meio de investimentos em infraestrutura.  

Dessa forma, houve duas fases relevantes da atuação dessas políticas. Na primeira 

fase, durante os anos de 1991 a 1998 foi criado o Fundo Cresce Pernambuco 

(FUNCRESCE), pelo qual, o governo ofertava financiamentos subsidiados de parte do 

ICMS, disponibilizava terrenos e executava obras de infraestrutura. O objetivo era atrair 

novas indústrias e incentivar a ampliação e a modernização pelas já instaladas. A partir 
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de 1995 o governo criou outro programa de incentivo às indústrias, o Programa de 

Desenvolvimento de Pernambuco (PRODEPE), cujo objetivo era “a finalidade de 

fomentar o desenvolvimento industrial,especialmente em relação aos setores 

considerados relevantes e prioritários para a economiado Estado, mediante a 

concessão de financiamentos nos termos previsto nessa Lei”(AMARAL FILHO; 

TEÓFILO ROCHA, 2004). Contudo, esses programas não obtiveram muito sucesso. 

Durante a gestão de Jarbas Vasconcelos, que iniciou em 1999, foi implementada uma 

série de reformas: reforma administrativa com ajuste fiscal, controlando principalmente 

os gastos com pessoal e máquina administrativa. Logo após, ele retomou a execução de 

investimentos públicos (obras de infraestrutura: a duplicação da BR-232; a ampliação 

do Aeroporto Internacional dos Guararapes e do porto do Suape); implementou o 

Programa de Valorização do Servidor (PVS) e fez  uma reforma no programa de política 

industrial, o PRODEPE, que passa a ser conhecido como PRODEPE II. As principais 

inovações desse programa foram: 

  Incentivo a atividades não industriais pelo PRODEPE, dando estímulo ao 

comércio importador atacadista de mercadorias do exterior e às centrais de 

distribuições; 

 Passou a usar um novo mecanismo de incentivo fiscal, o do crédito presumido; 

 Realizou maior hierarquização dos incentivos, focando-os para “os 

agrupamentos industriais estruturados em cadeias produtivas formados por empresas 

localizadas no Estado”. O Governo passou a concentrar maior carga de incentivos para 

as cadeias da agroindústria (exceto a sucroalcooleira e de moagem de trigo), metal-

mecânica e de material de transporte, eletroeletrônica, farmoquímica, bebidas e minerais 

não metálicos (exceto cimento e cerâmica vermelha). 

Contudo, cabe destacar que a partir da análise dessas políticas, nos três Estados 

analisados, vê-se que elas vão além de atração de investimentos externos para seus 

estados, são também usadas como meio para recuperar a competitividade de setores e 

empresas locais (ROCHA, 2006, apud SILVA, 2010). Portanto, As políticas de 

incentivos fiscais têm diversos impactos sobre os Estados que as concedem: não criam 

apenas novas oportunidades de investimento e emprego, mas também a arrecadação 

estadual é afetada, além de prováveis custos envolvidos nos programas como a 

realização de obras de infraestrutura. 
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3.2 Transferências Financeiras 

 

A Região Nordeste tem ocupado a terceira posição na participação relativa no 

conjunto do Produto Interno Bruto Nacional (PIB), segundo o IBGE, permanecendo 

nessa posição durante o período de 1990 a 2010, com um percentual de 12% a 13%, 

sendo Bahia, Pernambuco e Ceará, respectivamente, os estados que contribuíram 

commaior peso para esse percentual. No entanto, de acordo com o IBGE, a renda 

agregada da região tem ultrapassado o produto interno bruto da mesma, o que significa 

existir outros elementos que compõem essa renda que não estão inseridos no PIB e 

estão implicando essa diferença.  

Sabe-se que, durante muitos anos, grandes quantidades de recursos financeiros 

foram enviadas para o Nordeste devido aos problemas historicamente conhecidos, como 

por exemplo, a seca. No entanto, em anos recentes, são verificadas volumosas 

transferências financeiras recebidas pela região sob duas formas: i) transferências de 

fundos governamentais, vindos do governo federal para estados e municípios; e ii) 

transferências de renda provenientes de programas sociais federais, como Bolsa-

Família, e de benefícios previdenciários. 

A Tabela 1 mostra o volume de transferências constitucionais que é uma parcela 

das receitas federais arrecadadas pela União e repassada aos Estados, ao Distrito Federal 

e aos Municípios. Isso se refere ao rateio da receita proveniente da arrecadação de 

impostos que, por sua vez, representa um mecanismo fundamental para amenizar as 

desigualdades regionais. Dentre as principais transferências da União para os Estados, o 

DF e os Municípios, previstas na Constituição, destacam-se: o Fundo de Participação 

dos Estados e do Distrito Federal (FPE); o Fundo de Participação dos Municípios 

(FPM); o Fundo de Compensação pela Exportação de Produtos Industrializados - 

FPEX; o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB; e o Imposto sobre a 

Propriedade Territorial Rural - ITR.  

         De acordo com a tabela 1 os fundos (FPE, IOF, IPI-EXP, FUNDEB, LC 87/96, 

LC87/96-1579, FEX, CIDE) transferidos pelo governo federal para os Estados do 

Nordeste apresenta um crescimento bastante expressivo com uma taxa de crescimento 

de 51% nos anos de 1997 a 2000 e 245% de 2000 para 2010. Analisando cada Estado 
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vê-se que alguns deles possuem uma dependência muito forte dessas transferências, 

mostrado pelo valor dos repasses, como Bahia, Ceará e Pernambuco. No período 

analisado, que dá aproximadamente duas décadas, as remessas para todos os Estados 

nordestinos só cresceram, principalmente nos já citados. 

 

Tabela 1 - Valor das Transferências para cada Estado e Total (NE): 1997-2010 

ESTADO 
VALOR* 

1997 2000 2010 

Alagoas 412.480.841,40 590.767.451,56 2.073.570.642,45 

Ceará 733.338.586,94 1.115.922.993,32 3.796.712.134,05 

Bahia  1.158.326.931,98 1.760.427.781,16 5.862.198.325,86 

Maranhão 745.441.374,45 1.086.122.952,71 3.705.467.199,37 

Paraíba  475.846.744,68 711.643.862,07 2.510.847.527,37 

Pernambuco  700.815.782,18 1.131.965.993,52 4.179.620.026,72 

Piauí 428.826.502,42 626.051.528,41 2.197.536.622,36 

Rio Grande do Norte 412.593.232,24 648.286.783,18 2.206.635.405,45 

Sergipe 409.361.679,75 612.797.733,78 2.046.048.854,01 

Nordeste 5.477.031.676,04 8.283.987.079,71 28.578.636.737,64 
*Fundos:FPE,IOF,IPI-EXP,FUNDEF,FUNDEB,LC87/96,LC87/96-1579,FEX, 

CIDE. 

Fonte:Tesouro Nacional.  
 

 

        A partir do volume dessas transferências pode-severificar a grande relevância no 

crescimento da Região Nordeste. Essas transferências podem ser oriundasdos pactos da 

“solidariedade regional” e da “coesão social”, mostrados anteriormente, juntamente com 

a melhoria das contas públicas e pela volta do crescimento econômico em nível 

nacional. 

          Além dessas transferências financeiras, tem-se outro volume que tem grande 

representatividade nos Estados do Nordeste.Como mostra a tabela 2, de um total de R$ 

19.336.202.954 pagos, em 2010, pelo sistema previdenciário para seus beneficiários, 

21,71% corresponde ao Nordeste, o que equivale a um total de R$ 4.197.477.582. Esse 

valor representa, em termos quantitativos, um total de 7.708.075 benefícios emitidos 

para toda a região do Nordeste, concentrando-se um maior volume na zona rural da 

região. 
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        Para Amaral Filho (2010) esse conjunto de transferências federais juntamente com 

a política de valorização do salário mínimo tem alavancado o crescimento do Nordeste 

nos últimos anos. Como a região apresenta o maior contingente de pobres do País, o 

maior número de pessoas ocupadas recebendo salário mínimo e uma das menores 

capacidades fiscais do País é de se esperar que a mesma tenha sido a maior beneficiário 

dos pactos “federativo” e “social” mencionados. 

 

3.3 Projetos Federais e Estaduais nos Estados do Nordeste 

 

        Na tentativa de alavancar a dinâmica industrial, os governos estaduais decidiram 

aplicar diversas medidas, como adoção de projetos, tanto de iniciativa estadual quanto 

federal. Dentre eles, podem-se destacar alguns, cujas ações são mais impactantes em 

cada Estado.  

        O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) criado pelo governo federal, em 

2007, tem foco direcionado a três eixos: i) Logística (rodovias, ferrovias, hidrovias, 

portos e aeroportos); Energia (geração e transmissão de energia elétrica, produção e 

refino de petróleo e gás natural, fontes alternativas e combustíveis renováveis); e, iii) 

Infraestrutura social e urbana (difusão de energia elétrica para a zona rural, saneamento 

básico, construção de moradias, metrôs e ampliação do acesso a recursos hídricos) 

(APOLINÁRIO, V. et al, 2011). 

       O programa objetiva, por meio da promoção de investimentos em setores de 

infraestrutura, eliminar gargalos e criar externalidades, estimular investimentos privados 

e reduzir as desigualdades regionais e sociais. Além disso, abrange ações para 

Tabela 2 - Benefícios Emitidos, Segundo As Grandes Regiões – Dezembro/2010 

GRANDES 

REGIÕES  

QUANTIDADE VALOR (R$) 

Total 
% do 

total 

Clientela 
Total 

% do 

total 

Clientela 

Urbana Rural Urbana Rural 

Brasil 28.141.263 100,00 19.763.710 8.377.553 19.336.202.954 100,00 15.469.082.461 3.867.120.492 

Norte 1.393.921 4,95 711.564 682.357 764.091.809 3,95 463.285.080 300.806.729 

Nordeste 7.708.075 27,39 3.676.962 4.031.113 4.197.477.582 21,71 2.388.467.455 1.809.010.127 

Sudeste 12.555.539 44,62 10.863.227 1.692.312 9.955.220.264 51,48 9.139.940.719 815.279.545 

Sul 4.981.205 17,70 3.476.012 1.505.193 3.465.625.555 17,92 2.742.783.445 722.842.110 

Centro-Oeste 1.502.523 5,34 1.035.945 466.578 953.787.744 4,93 734.605.763 219.181.982 

Fonte: Boletim Estatístico da 
Previdência Social. 
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ampliação do crédito, incentivos fiscais, aumento na qualidade do gasto público e 

melhoria da gestão governamental.  

          O PAC é considerado um importante instrumento de melhoria para as regiões 

brasileiras, principalmente para aquelas que se mostram em desvantagem. Sendo, 

portanto, um conjunto de ações que são bastante debatidas e que deveriam ser objeto de 

investimento contínuo ao longo do tempo, porém os resultados mostram que o estágio 

de execução das obras/ações se revela, em sua maior parte em obras, em fase de 

licitação ou ainda em ação preparatória, além disso, muitas dessas obras, mesmo tendo 

uma capacidade de beneficiar o país como um todo, em alguns estados não atende às 

suas reais necessidades, haja vista que não há uma interação antecipada para se 

descobrir as demandas de cada estado. Outro fator que é enfrentado, no decorrer da 

implantação dos projetos, se refere à descontinuidade da execução das obras quando há 

mudança dos gestores políticos e até mesmo dos formuladores de políticas 

        A Região Nordeste foi contemplada com investimentos totais bastante expressivos, 

sobretudo, na infraestrutura Social, Urbana e Energética, sendo ultrapassada apenas pela 

região Sudeste. Em relação aos Estados da região, alguns foram contemplados com um 

volume maior de investimentos, a maioria das obras não foi concluída e algumas ainda 

nem saíram do papel. Contudo, os objetivos do Programa de Aceleração do 

Crescimento são específicos por Estado e região, uma vez que o programa considera as 

diferentes características estaduais e regionais para aplicação dos recursos. 

          A partir das informações contidas na Nota Técnica 10 - Caracterização Dos 

Grandes Projetos Federais emPernambuco, desse total de investimentos R$ 31,7 

bilhões, foi destinada à Pernambuco, abrangendo ações em infraestrutura logística, 

infraestrutura energética e infraestrutura social e urbana.  Dos investimentos destinados 

à infraestrutura logística alguns setores foram priorizados: Estaleiro Atlântico-Sul (em 

Suape), Porto de Suape (ampliação, dragagem, acesso rodoferroviário), Porto do Recife 

(melhoramento), Petroquímica Suape, Refinaria Abreu e Lima, Ferrovia Nova 

Transnordestina (do porto de Suape até Trindade), Rodovias BR 232 - São 

Caetano/Arcoverde, BR 101 - PE/PB-PE/AL e contorno de recife, BR 408 - 

Camaragibe e Timbaúba, BR 104 - atravessa de Norte a Sul o Agreste Pernambucano e 

melhoramento do Aeroporto do Recife, todas em andamento. Na infraestrutura logística: 

Termoelétrica em Suape e Subestações de energia, petróleo e gás natural, todas em 
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Suape e ainda em licitação. E, na Infraestrutura social e urbana: Saneamento, Polo 

Farmacoquímico (Goiana), Transposição do Rio São Francisco e Habitação, todas, 

também em andamento. 

          De acordo com a Nota Técnica 10, Caracterização dos Grandes Projetos Federais 

no Ceará, para esse Estado,as diversas linhas de atuação foram em infraestrutura para 

melhorar a logística do Estado, como estradas, rodovias, ferrovias, etc.; em 

infraestrutura energética: instalação da refinaria, a ampliação da estrutura de 

distribuição do GNL (Gás Natural Liquefeito) ou a instalação de parques eólicos; 

Infraestrutura Social e Urbana, contendo as ações destinadas à ampliação dos recursos 

hídricos (açudes, barragens, adutoras, etc.), da estrutura urbana (metrô, saneamento, 

habitação), e ampliação dos sistemas de eletrificação e abastecimento das residências. 

        A logística é uma das áreas que mais desafia a economia cearense. Então, para 

atender essa demanda, 11 ações foram priorizadas, incluindo iniciativas como a 

construção do terminal de cargas e da nova torre de controle do Aeroporto Internacional 

Pinto Martins, apoiando o turismo interno, dragagem e aprofundamento do Porto de 

Fortaleza, duplicação e manutenção de rodovias como BR 020, 222 e 304, e a ferrovia 

Transnordestina (AMARAL FILHO, et al, 2010). Tudo isso para oferecer uma 

boalogística e facilitar o aumento da rentabilidade e decisões, por partes das empresas, 

para que consigam elevar suas competitividades.  

         Com o Investimento na Transnordestina, busca-se elevar a capacidade de 

escoamento agrícola para os portos do Pecém e Suape (PE), elevando, com isso, a 

eficiência logística do transporte de cargas. As açõesimplementadas no aeroporto de 

Fortaleza incluem a construção de vias de acesso, terminal de cargas e reforço do pátio 

de aeronaves e construção da nova torre de controle. Para as estradas, busca-se 

pavimentar, duplicar, restaurar e construir pelo Governo do Ceará, o equivalente a 30% 

de toda a malha viária do Ceará. Essas obras têm o objetivo de contribuir para o 

desenvolvimento sustentável e possibilitar a redução de distâncias e de custos de 

transportes de cargas e passageiros. Os projetos referentes às estradas são: a) BR 222 –

duplicação Caucaia – melhoramento do acesso ao Porto do Pecém; b) BR 020 – 

duplicação do Contorno de Fortaleza; c) BR 304 – duplicação da ponte sobre Rio 

Jaguaribe em Aracati/Ceará. O programa de dragagem e aprofundamento do acesso 

aquaviário do Porto de Fortaleza também está incluído no PAC (MOUTINHO GÓES, et 

al, 2101). 
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         Na área da Infraestrutura Social e Urbana, o PAC vem investindo no Ceará através 

do Programa Luz para Todos, da conclusão das obras do Metrô, que permitirá um novo 

perfil de transporte urbano para a capital; da recuperação das bacias dos rios 

Maranguapinho e Cocó; do esgotamento sanitário em municípios da região 

metropolitana de Fortaleza - RMF; da despoluição de praias; da ampliação do 

abastecimento d’água em Sobral e da urbanização de favelas na capital. Incluindo, 

também, ações do Eixão das águas e Transposição do Rio São Francisco. 

          De todos esses investimentos, como também foi mencionado no Estado de 

Pernambuco, a maioria está em andamento, poucos concluídos e outros ainda em 

licitação. 

           No Estado da Bahia, os investimentos do PAC que foram direcionados à 

infraestrutura logística foram distribuídos em rodovias, portos, aeroportos, ferrovias e 

marinha mercante. Uma parte dos recursos foram para melhoria do transporte 

rodoviário, englobando obras de sinalização, manutenção, construção, adequação, 

concessão e estudos e projetos de rodovias, entre outras e o restante destinou-se a 

melhorias dos transportes marítimo, ferroviário e aeroviário (FERREIRA JUNIOR, et 

al, 2010). 

          Para a infraestrutura energética, os investimentos destinam-se às melhorias dos 

transportes marítimo, ferroviário e aeroviário. Por sua vez, os recursos destinados para 

investimentos em infraestrutura social e urbana referem-se às ações na área de 

saneamento, que abrangem abastecimento de água, esgotamento sanitário, melhorias 

habitacionais, entre outras. Os investimentos em infraestrutura urbana são destinados à 

universalização do acesso a luz, através do Programa Luz para Todos, construção do 

metrô na cidade de Salvador e investimentos em recursos hídricos, através do Programa 

Água para Todos. Já os investimentos na área habitacional estão divididos em 

empréstimos para pessoa física e urbanização e produção habitacional. 

         Com relação aos investimentos em infraestrutura logística para o Estado da Bahia, 

os objetivos são incentivar o turismo e escoar a produção regional, através da ampliação 

da malha de transportes rodoviários, aeroviário, ferroviário e marítimo. Por sua vez, os 

objetivos dos investimentos em infraestrutura energética são garantir o fornecimento de 

energia para o Estado e desenvolver, ampliar e modernizar as atividades relacionadas ao 

petróleo na Bahia. Finalmente, os investimentos em infraestrutura social e urbana, 

divididos em saneamento, habitação e infraestrutura urbana, visam garantir a prestação 
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de serviços essenciais à sociedade, tendo, como foco, as camadas mais pobres da 

população. 

         Além do PAC, cabe destacar outras ações elaboradas pelos governos estaduais que 

apresentam grande impacto no crescimento de cada um. Analisando os principais 

Estados, em termos de crescimento, tem-se Ceará, Pernambuco e Bahia. 

        O governo cearense priorizou alguns setores de atuação, mas vale ressaltar somente 

alguns. Na área da educação, para ampliar o ensino superior, criou as faculdades de 

Tecnologia- CENTEC, localizadas em Juazeiro do Norte e Quixeramobim, além de 

ampliar esse Instituto em duas novas unidades, em Itapipoca e Iguatu, como também em 

outros municípios. O Instituto CENTEC é uma organização social, com sede em 

Fortaleza que presta serviços de educação tecnológica ao governo do Estado 

(SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR DO 

ESTADO DO CEARÁ - SECITECE). 

        Criou, também, o Programa Alfabetização na Idade Certa – PAIC, lançado em 

2007, com a meta de alfabetizar todas as crianças da rede pública de ensino até sete 

anos de idade, cujo objetivo é melhorar o ensino e a aprendizagem. Para isso, conta com 

investimentos provenientes dos Governos Federal e Estadual. Na prática, o programa 

oferece materiais pedagógicos aos alunos das séries atendidas na rede municipal e 

formação aos profissionais em alfabetização. O PAIC também leva aos municípios um 

programa de incentivo à leitura e a implantação de sistemas que avaliem as séries 

iniciais do ensino fundamental. As ações do Programa são distribuídas em cinco eixos 

definidos como prioritários: Avaliação Externa; Gestão da Educação Municipal; Gestão 

Pedagógica; Educação Infantil e Formação do Leitor (SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

DO ESTADO DO CEARÁ-SEDUC). 

       Na área de infraestrutrura, o governo priorizou uma série de ações: construção de 

novos aeroportos, tais como, Aracati, Camocim, Tauá juazeiro do norte, cariri e 

duplicação do aeroporto de fortaleza. O setor de transporte de passageiros também 

ganhou reforço com a Ferrovia Transnordestina, projeto do Governo Federal. Algumas 

obras, na infraestrutura hídrica, também receberam atenção, incluindo as obras da 

Integração de Bacias, a Transposição das Águas do Rio São Francisco, o Eixão das 

Águas (que levará água do açude Castanhão para o Pecém e garantirá o abastecimento 

da Região Metropolitana de Fortaleza) e, o Cinturão das Águas (SECRETARIA DA 

INFRAESTRUTURA DO CEARÁ - SEINFRA).  
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         Segundo a Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (ADECE), inclui-se 

como projeto estratégico a criação de infraestrutura própria de fibras ópticas, com o 

objetivo de prover acesso por banda larga nas principais cidades do Interior. O projeto  

Cinturão Digital será viabilizado com recursos do Governo do Estado e verba de  

emendas da bancada federal do Ceará. Com o projeto, a população tem acesso a 

serviços digitais, como internet, videoconferência, TV Digital, telefonia celular etc., 

ferramenta indispensável para o desenvolvimento econômico do Estado. O Cinturão 

Digital do Estado integrará outros projetos do Governo: o e-Jovem, a digitalização da 

TVC, o incentivo ao desenvolvimento tecnológico, a automatização de postos da 

Secretaria da Fazenda (SEFAZ) e o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), do 

Governo Federal. A iniciativa lança as bases para vários projetos de Educação a 

Distância, atração de novas empresas de base tecnológica, fornecimento de laboratórios 

e recursos computacionais para uso da população. 

         Outro projeto estruturante encontra-se no Complexo Portuário do Pecémque tem, 

como objetivo, viabilizar a operação de atividades portuárias e industriais integradas, 

imprescindíveis ao desenvolvimento de um complexo com características de Porto 

Industrial. Ele opera movimentando matérias primas siderúrgicas, produtos siderúrgicos 

acabados, fertilizantes e cereais em granel, contêineres e granéis líquidos e gasosos. O 

Porto tem, como missão, incrementar o transporte intermodal de cargas na região, pela 

oferta de infraestrutura, de programas, de sistemas e de parcerias que resultem em 

desenvolvimento socioeconômico para a população do Estado do Ceará. Tem-se 

também, a siderúrgica do grupo Vale do Rio Doce e da coreana DongKuk, a Companhia 

Siderúrgica do Ceará instalada no Pecém. Além da grande produção de aço gerada no 

estado, tem-se a geração de inúmeros empregos diretos (AGÊNCIA DE 

DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ -ADECE). 

         O governo do estado da Bahia também priorizou algumas ações capazes de 

alavancar o crescimento do mesmo. Na área da Ciência e Tecnologia criou o programa 

PROGREDIR, cujo objetivo era apoiar os Arranjos Produtivos Locais-APLs, que são 

aglomerações de empresas, localizadas em um mesmo território, que apresentam 

especialização produtiva e mantêm vínculos de articulação, interação, cooperação e 

aprendizagem entre si e com outras instituições locais como governo, associações 

empresariais, instituições de crédito, ensino e pesquisa. Os APLs beneficiados por esse 

programa foram: Tecnologia da Informação (Região Metropolitana do Salvador), 
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Transformação Plástica (RMS), Confecções (RMS e Feira de Santana), Fruticultura 

(Juazeiro e Vale do São Francisco), Cadeia de Fornecedores Automotivos (RMS, Feira 

de Santana e Recôncavo), Turismo (Zona do Cacau), Piscicultura (Paulo Afonso), 

Derivados da Cana-de-Açúcar (Chapada Diamantina), Caprinovinocultura (Senhor do 

Bonfim e Juazeiro) e Rochas Ornamentais (Ourolândia, Jacobina e Lauro de Freitas) e 

Sisal (Serrinha, Valente e outros municípios da região sisaleira do Estado). Outro 

programa foi o Empreende Bahia que teve, como objetivo, disseminar a cultura 

empreendedora no Estado visando à criação e melhoria dos empreendimentos de base 

tecnológica e o estimulo às ideias inovadoras, contribuindo, assim, para a qualificação 

dos empreendimentos do estado (SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E 

INOVAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA - SETIC). 

         No caso de Pernambuco, os programas priorizados foram: na área educacional, o 

PLANTEC, de iniciativa do governo federal em parceria com o governo estadual, que 

promoveu a articulação das ações de qualificação social e profissional do Brasil em 

conjunto com outras políticas e ações vinculadas ao emprego, trabalho, renda e 

educação (SECRETARIADO TRABALHO, QUALIFICAÇÃO E 

EMPREENDEDORISMO DE PERNAMBUCO - STQE).  

        Na área tecnológica, tem-se o Porto Digital que é um dos mais importantes polos 

de tecnologia do País, de referência internacional. Esse projeto inovador,  definido 

como o Arranjo Produtivo de Tecnologia da Informação e Comunicação, com foco no 

desenvolvimento de software é resultado de uma bem sucedida articulação de políticas 

públicas, envolvendo a iniciativa privada, as universidades e os governos. Além dele, 

tem o CESAR (Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife) que é um centro 

privado de inovação que cria produtos, serviços e empresas com base em TIC 

(Tecnologias da Informação e da Comunicação). Sua atuação passa por todo o processo 

de geração de inovação, indo da concepção até a execução de projetos, para empresas e 

indústrias de setores como telecomunicações, eletroeletrônicos, automação comercial, 

financeiro, mídia, energia, saúde e agronegócios. O CESAR é o único Centro Mundial 

de Excelência na Plataforma Java em toda a América Latina (SECRETARIA DA 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO).  
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4. APLICAÇÃO DO MODELO DIFERENCIAL-ESTRUTURAL PARA OS 

ESTADOS DO NORDESTE NO PERÍODO 1990-2010 

 

4.1 Base de Dados 

 

A variável tomada como medida para analisar o desempenho do setor industrial 

foi o emprego. Foram utilizados os dados de emprego formal da Indústria de 

Transformação de cada Estado da Região Nordeste, que foram retirados da Relação 

Anual de Informações Sociais (RAIS), durante o período de 1990 a 2010. Esses dados 

estão desagregados de acordo com a classificação dos subsetores de atividade da 

Indústria de Transformação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

que são: Produto Mineral Não Metálico; Indústria Metalúrgica; Indústria Mecânica; 

Elétrico e Comunicação; Material de Transporte; Madeira e Mobiliário; Papel e Gráfica; 

Borracha, Fumo, Couros; Indústria Química; Indústria Têxtil; Indústria de Calçados; e 

Alimentos e Bebidas. 

  A escolha da variável emprego se deve ao fato da uniformidade que proporciona 

para medir e comparar a distribuição das atividades econômicas ao longo do tempo e 

segundo os diferentes setores, além de ser uma variável que está disponível com 

regularidade, dando, portanto, confiabilidade, o que lhe confere vantagem. Porém, 

devido aos diferenciais de produtividade da mão-de-obra e das técnicas de produção 

utilizadas, seu uso pode limitar a validade do método utilizado (LODDER, 1974). Por 

isso, é a variável recomendada pelo modelo Diferencial-Estrutural, ressalvando as 

diferenças de produtividade. 

 Dessa forma, através do número de empregos formais gerados em cada Estado da 

Região Nordeste, será mostrado não só a heterogeneidade de cada Estado no que se 

refere a sua estrutura industrial, que é fundamental para alavancar o desenvolvimento, 

mas também serão identificados quais os fatores inerentes a cada um deles que, por sua 

vez, impulsionaram ou facilitaram o crescimento da geração de empregos. 
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4.2 O método Diferencial-Estrutural 

 

O método Estrutural-Diferencial tem, como objetivo,descrever o crescimento 

econômico de uma região baseado em sua estrutura produtiva, entretanto, é importante 

ressaltar que não é um método que procura explicar o crescimento regional, mas apenas 

analisar e identificar os componentes estruturais desse crescimento em função dos 

subsetores escolhidos. Dessa forma, é um método aplicado para fins descritivos, não 

apresentando nenhuma hipótese de comportamento entre as variáveis (ANDRADE; 

HADDAD, 1989). 

A utilização do método Estrutural-Diferencial permite identificar fatores que 

seapresentam de maneira uniforme em nível nacional e especificamente em uma região, 

assim como comparar os padrões de crescimento dos setores econômicos nas diferentes 

regiões. Dessa forma, ele indica os principais entraves ao desenvolvimento regional e 

sugere as possíveis decisões a serem tomadas para reduzir as desigualdades regionais. 

Além disso, esse método não considera os níveis de produtividade do trabalho ou as 

técnicas de produção nos diferentes estados. 

 De acordo com Andrade e Haddad (1989), esse método parte da base segundo a 

qual o crescimento do emprego se diferencia de setor para setor, assim como poderá ser 

maior em algumas regiões do que em outras. Dessa forma, uma região ou um Estado da 

federação poderá apresentar um ritmo de crescimento econômico maior do que a média 

do conjunto de regiões e, isso se deve à sua composição produtiva, ou seja, indica que 

na sua composição produtiva podem existir setores mais dinâmicos que estejam 

alavancando o crescimento ou pode ser que esse crescimento seja oriundo tanto de 

setores dinâmicos como lentos. 

A partir desse pressuposto, o crescimento do emprego regional vai depender de dois 

fatores: da variação líquida proporcional ou estrutural (VLP), que representa o montante 

(positivo ou negativo) de emprego que uma região poderá obter como resultado de sua 

composição industrial, ou seja, da participação relativa de setores dinâmicos e de setores 

de crescimento lento; e da variação diferencial ou regional (VLD), que indica o 

montante positivo ou negativo de emprego que a região j conseguirá porque a taxa de 

crescimento do emprego, em determinados setores, foi maior ou menor nesta região do 

que na média nacional (ANDRADE; HADDADE, 1989). 
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Assim, o dinamismo de uma região vai depender basicamente desses dois fatores: o 

estrutural, que reflete a composição industrial da região, concentrada em setores 

economicamente dinâmicos; e o diferencial, que reflete a especialização regional em 

determinados setores, dadas as vantagens comparativas que a região possui. 

 A diferença entre o valor da ocupação no fim de cada período e o valor que ele teria 

caso tivesse evoluído à taxa nacional de crescimento do emprego, que é a diferença 

entre o crescimento do emprego real e teórico representa o efeito total ou variação 

líquida total (VLT). Segundo Lodder (1974) uma diferença positiva indica um 

incremento relativo da ocupação regional frente à ocupação nacional e, uma diferença 

negativa representa uma perda de posição relativa. 

O método Diferencial-Estrutural nos permite identificar diferentes forças que atuam 

no crescimento regional. A variação estrutural nos indica que, no processo de 

desenvolvimento nacional, há alguns setores que crescem mais rapidamente que outros, 

e que diversos podem ser os fatores responsáveis por essas diferentes taxas de 

crescimento setorial ao nível nacional como, por exemplo, variações na estrutura da 

demanda, variações de produtividade, inovações tecnológicas e, etc. Então, uma região 

que é especializada nos setores mais dinâmicos da economia nacional irá atingir uma 

variação proporcional positiva em termos do nível de emprego. Portanto, uma variação 

estrutural positiva indica uma concentração da estrutura ocupacional da região em 

setores de alto dinamismo e uma variação negativa apresenta uma estrutura produtiva 

baseada em setores de crescimento mais lento, em termos nacionais, como agricultura, 

mineração, etc. 

 Por outro lado, uma região pode conseguir crescer mais rapidamente do que outras, 

caso consiga atrair uma quantidade crescente de atividades ou firmas, mesmo que estas 

pertençam a setores de crescimento lento ao nível nacional. E, esse resultado pode ser 

obtido através de forças de natureza locacional, como: variações nos custos de 

transporte, estímulos fiscais específicos para determinada região, diferenciais nos preços 

relativos de insumo entre regiões, de atividades econômicas que criam economias 

externas, de centros urbanos capazes de oferecer os mais diversos tipos de serviços e, 

etc. O resultado do efeito diferencial reflete esse conjunto de elementos que favorecem 

o crescimento regional que, por sua vez, mostra o quanto o grau de especialização é 

importante para explicar o crescimento de uma região e que, em alguns casos para que a 

região possa se desenvolver é preciso uma mudança em sua estrutura produtiva. 



35 

 

4.3 O Modelo: Equações 

 

         Para construir o modelo foi necessária uma matriz de informações referindo-se ao 

período base e ao ano considerado. Como neste trabalho serão analisados dois períodos 

base, tem-se uma matriz constituída pelo número de empregos formais da indústria de 

transformação tendo como período base ao ano de 1990 e o considerado o ano de 2000 

e, outra matriz com o mesmo indicador, mas com o período base o de 2000 e o período 

considerado o ano de 2010. Essa matriz será formada pelos diversos setores da indústria 

de transformação (linhas) e pelos Estados da região Nordeste (colunas). 

     Tem-se, então: 

Eij¹: emprego no fim do período no setor i, região j; 

Eijº: emprego no ano base no setor i, região j; 

αij: taxa de crescimento do emprego no setor i na região j; 

αit: taxa nacional de crescimento do emprego do setor i; 

αtt: taxa nacional de crescimento do emprego. 

αtt = Ett¹ : taxa nacional de crescimento do emprego 

        Ettº 

αit = Eij¹ : taxa nacional de crescimento do emprego no setor i 

         Eijº 

αij = Eij¹ : taxa de crescimento do setor i na região j 

       Eijº 

 

          Explicando esses efeitos, tem-se: 

 

VLTij = (Eij¹ - Eijº) -Eijº (αtt – 1)                                (1) 
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Ou seja, é a diferença entre a variação efetiva no emprego de i em j e a variação 

teórica do emprego, isto é, aquele que a indústria i teria na região caso crescesse à taxa 

nacional αtt; 

VLPij = Eijº (αit – αtt)                                                   (2) 

 

A variação proporcional ou estrutural corresponde ao montante adicional 

(positivo ou negativo) de emprego que uma região poderá obter como resultado da sua 

composição industrial. 

VLDij = Eijº (αij– αit)                                                     (3) 

 

A variação líquida diferencial corresponde ao montante (positivo ou negativo) 

de emprego que uma região j poderá obter em razão de uma maior ou menor 

participação no crescimento setorial em nível nacional. 

 Somando esses dois efeitos tem-se: 

 

                 VLTij = VLDij – VLPij                                                                               (4)                                                          

 

Que é a variação líquida total como resultado da diferença entre a variação 

líquida diferencial e a variação líquida estrutural. 

Por outro lado, segundo Lodder (1974), há algumas limitações de ordem 

metodológica que podem influenciar nos resultados. Uma delas é o número de regiões 

e/ou setores considerados, que de acordo com o grau de desagregação pode levar a 

resultados diversos. Outro ponto é a inexistência de relações de causa e efeito, 

decorrente da própria estrutura do modelo, considerado o principal entrave à aplicação 

para reflexões de política regional. Contudo, os resultados encontrados apresentam 

tendências e regularidades não podem ser usados para interpretações dinâmicas, logo, o 

modelo não é dinâmico.  
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4.4 Coeficiente de Reestruturação 

 

Para complementar a análise dos dados foiusada o Coeficiente de Reestruturação 

cujo objetivo é relacionar a estrutura do emprego em uma determinada região entre dois 

períodos (HADDAD, 1989). Através desse coeficiente pode-se avaliar o grau de 

especialização de cada estado que, por sua vez, ajuda a compreender o seu crescimento. 

Ele varia de zero a um, quando o coeficiente for igual a zero, significa que não houve 

modificações na composição setorial da região/estado e, quando for igual a um, que 

ocorreu uma reestruturação profunda na composição setorial da região/estado. 

 

 Tem-se: 

 

Eij: emprego no setor i do estado j; 

 

Ej= ∑ Eij: somatório do emprego de todos os setores i do estado j; 

 

eij = Eij: distribuição percentual do emprego do setor i no estado j. 

       ∑ Eij 

 

CRj =  ∑ (│еij¹ – еijº│) : coeficiente de reestruturação do estado j. 

                      2 
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5. RESULTADOS  

  

A partir dos dados de emprego formal da Indústria de Transformação (segundo 

os subsetores do IBGE), extraídos da RAIS, durante o período de 1990 a 2010, foi feita 

uma análise dividindo esse período em duas décadas.  

Antes de analisar os resultados, mostrados através do método Diferencial-

Estrutural, foram apresentadas informações sobre o tamanho do PIB de cada Estado da 

Região Nordeste e a participação relativa de cadaum em relação ao total do Nordeste, 

retirados do IBGE. Além disso, tem-se a quantidade de empregos formais por setor 

econômico e por cada Estado da região Nordeste, que por sua vez, evidencia 

desempenhos econômicos diferentes para os nove Estados que compõem a região 

Nordeste.  

A participação percentual do PIB nordestino no PIB nacional permaneceu 

praticamente no mesmo patamar ao longo dos anos 1990, 2000 e 2010 (12,86%, 13,1% 

e 13,5%) de acordo com o IBGE. A partir da tabela 3, pode-se analisar o desempenho 

econômico da Região Nordeste durante os anos 2000 e 2010. Vê-se que os estados da 

região que apresentaram maior participação nesse período foram Bahia, Pernambuco e 

Ceará, respectivamente. Isso mostra que a produção da Região Nordeste concentra-se, 

basicamente, nestes Estados, já que eles apresentaram os PIB’s mais expressivos 

durante a década referida. 
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Tabela 3 - Produto Interno Bruto - PIB do Nordeste e participação dos Estados: 2000 e 

2010 

Estados 

  

Valor corrente 

(1 000 000R$) 

Participação 

(%) 

Valor corrente 

(1 000 000R$) 

Participação 

(%) 

2000 2010 

Nordeste 144135 13,10 507502 13,50 

Maranhão 9207 0,80 45256 1,20 

Piauí 5330 0,50 22060 0,60 

Ceará 20800 1,90 77865 2,10 

Rio Grande do Norte 9293 0,80 32339 0,90 

Paraíba 9238 0,80 31947 0,80 

Pernambuco 29127 2,60 95187 2,50 

Alagoas 7023 0,60 24575 0,70 

Sergipe 5921 0,50 23932 0,60 

Bahia 48197 4,40 154340 4,10 

Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de Governo e 

 Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA 
  

 

Analisando a tabela 4, vê-se que em números absolutos, a Indústria de 

Transformação da Região Nordeste apresentou uma tendência variável de empregos 

formais gerados. Durante a primeira década (1990-2000), a geração de empregos 

formais foi negativa, apresentando um saldo negativo de 18.448 empregos. Analisando 

os Estados, nessa década praticamente todos avançaram em termos de crescimento do 

número de empregos gerados, somente Pernambuco e Sergipe apresentaram queda de 

80.836 e 2.434, respectivamente. A partir dos anos 2000, o crescimento da economia 

nordestina começa apresentar indicadores positivos, refletindo, portanto, no número de 

empregos formais gerados, reflexo, por exemplo, da expansão do crédito às empresas e 

às famílias, do aumento real do salário mínimo e, das políticas sociais de transferências 

de renda. De 2000 para 2010, a região apresentou uma geração de empregos positiva, 

inserindo mais 467.297 trabalhadores no mercado de trabalho formal. O mesmo ocorreu 

para os Estados, todos apresentaram tendência de crescimento, sendo os mais 

expressivos Pernambuco (88.147), Ceará (107.754) e Bahia (118.918). 
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Tabela 4 - Empregos Formais da Indústria de Transformação do Nordeste: 1990-2010 

Estados do Nordeste 
Empregos em Números Absolutos  

1990 2000 2010 

Maranhão 20.050 20.519 35.947 

Piauí 13.911 17.122 27.170 

Ceará 94.862 143.603 251.357 

Rio Grande do Norte 37.155 40.775 74.776 

Paraíba 40.330 45.045 74.918 

Pernambuco 209.911 129.075 217.222 

Alagoas 59.162 61.113 105.087 

Sergipe 24.757 22.323 41.477 

Bahia 103.457 105.572 224.490 

Nordeste 603.595 585.147 1.052.444 

Fonte: Elaboração própria, RAIS. 

  
 

Partindo para a análise dos subsetores que mais contribuíram para os resultados 

expressados pelos Estados da região Nordeste, vê-se que durante 1990 a 2010 os que 

geraram menos empregos para a região foram: Indústria de produtos alimentícios, 

bebidas e álcool etílico; Indústria da borracha, fumo, couro e, Ind. química de produtos 

farmacêuticos, veterinários, perfumaria. A partir do ano 2000 todos os subsetores do 

IBGE da Indústria de Transformação apresentaram tendência crescente na geração de 

empregos formais, fato que favoreceu bastante o crescimento econômico dos estados do 

Nordeste (TABELA 5). 
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Fonte: Elaboração própria, RAIS. 

 

 De acordo com a TABELA 6, os Estados que tiveram maior participação, em 

1990, na geração de emprego da região Nordeste foram Pernambuco (34,78%), Bahia 

(17,14%) e Ceará (15,72%), atingindo 209.911, 103.457 e 94.862 mil empregos formais 

nesses Estados, respectivamente. Durante a primeira década (1990 a 2000) a região 

Nordeste sofreu uma redução de 18.448 mil empregos formais em números absolutos. O 

Estado que mais contribuiu para essa queda foi Pernambuco colocando 80.836 mil 

pessoas fora do mercado de trabalho formal, o que equivale a uma queda de 38,51 %, 

apresentando-se o subsetor de Alimentos e Bebidas (-56.620) como o maior responsável 

por esse resultado. Por outro lado, tivemos, nesse período, no Estado do Ceará um 

crescimento de 48.741 mil empregos formais contribuindo fortemente os subsetores da 

Indústria Têxtil (13.477) e Indústria de Calçados (25.762). Os dados que se referem aos 

subsetores podem ser visualizados no ANEXO D.  

Ainda nesse período, tem-se uma perda considerável nos postos de trabalho formal 

na Região Nordeste, totalizando em mais de 18 mil. Pode-se perceber que o maior 

crescimento percentual de empregos formais ocorreu no Ceará, mais de 50% do total e 

que os subsetores que mais contribuíram para a geração de novos postos de trabalho, em 

relação a maioria dos estados, foram os setores tradicionais: indústria têxtil, de calçados 

e de alimentos e bebidas. 

Tabela 5 - Empregos Formais da Indústria de Transformação do Nordeste por 

Subsetor: 1990 - 2010 

Subsetores do IBGE 1990 2000 2010 

01-Indústria de produtos minerais não metálicos 36.684 43.160 78.185 

02-Indústria metalúrgica 28.520 25.859 58.422 

03-Indústria mecânica 11.279 7.761 24.900 

04-Indústria do material elétrico e de comunicações 11.211 8.066 12.004 

05-Indústria do material de transporte 3.936 5.148 22.557 

06-Indústria da madeira e do mobiliário 22.301 22.982 34.270 

07-Indústria do papel, papelão, editorial e gráfica 27.213 24.511 41.429 

08-Ind. da borracha, fumo, couros, peles, similares, 

ind.diversas 26.037 15.643 28.654 

09-Ind. química de produtos farmacêuticos, veter. 54.539 46.646 106.913 

10-Indústria têxtil do vestuário e artefatos de tecidos 110.066 120.159 180.597 

11-Indústria de calçados 7.297 48.292 125.601 

12-Indústria de produtos alimentícios, bebidas e álcool 264.512 216.920 338.912 

Total 603.595 585.147 1.052.444 
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           Analisando o segundo período que vai de 2000 a 2010, observa-se que 

Pernambuco (18,86%), Ceará (23,06%) e Bahia (25,45%) concentraram o maior número 

de empregos formais de toda a Região Nordeste, apresentando os três juntos 67,37 % do 

total nessa segunda década. Ao contrário da década anterior, todos os Estados 

apresentaram crescimento na geração de empregos formais, tendo como destaque Ceará, 

Bahia e Pernambuco,atingindo um percentual de crescimento de 75,04 %, 112,64 % e 

68,29% respectivamente. Os subsetores do IBGE que mais geraram empregos nessa 

segunda década foram: no Ceará (Indústria calçadista e Têxtil), na Bahia (Indústria de 

Calçados e Alimentos e Bebidas) e em Pernambuco (Alimentos e Bebidas e Indústria 

Química) permanecendo, portanto, os subsetores tradicionais, com exceção da indústria 

química (ANEXO E). 

 

 

 

 

 

Tabela 6 - O Crescimento do Emprego Total nos Estados do Nordeste: 1990 - 2000 

Estados 

Participação % 

no Emprego 

TotalRegional 

em 1990 

Acréscimo 

Absoluto no 

Emprego 

Estadualentre 

1990 e 2000 

Acréscimo % 

no Emprego 

Estadualentre 

1990 e 2000 

Participação % 

Estadual no 

EmpregoRegio

nal entre 1990 e 

2000 

Maranhão 3,32 469 2,34 -2,54 

Piauí 2,30 3.211 23,08 -17,41 

Ceará 15,72 48.741 51,38 -264,21 

Rio Grande do Norte 6,16 3.620 9,74 -19,62 

Paraíba 6,68 4.715 11,69 -25,56 

Pernambuco 34,78 -80.836 -38,51 438,18 

Alagoas 9,80 1.951 3,30 -10,58 

Sergipe 4,10 -2.434 -9,83 13,19 

Bahia 17,14 2.115 2,04 -11,46 

Nordeste 100,00 -18.448 -3,06 100,00 

Fonte: Elaboração própria, RAIS 1990/2000. 
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 O método Diferencial-Estrutural foi aplicado em dois períodos, o primeiro de 

1990 a 2000 e o segundo de 2000 a 2010. Os resultados mostram padrões diferentes de 

comportamento em cada período analisado. 

De acordo com a tabela 8, no primeiro período, a variação líquida total que é a 

diferença entre a variação efetiva do emprego no fim do período (2000) e a quantidade 

de empregos que cada região teria conseguido, caso crescesse à taxa nacional de 

ocupação, foi negativa para Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia.  

O resultado negativo da variação líquida total do Estado de Pernambuco se deve 

a ambas as variações terem se mostrado negativas, ou seja, ele não conseguiu se 

especializar em nenhuma atividade produtiva que pudesse alavancar a sua produção e, 

consequentemente, gerar mais postos de trabalho formal. Além disso, não possuía uma 

estrutura produtiva com crescimento dinâmico em termos nacionais.  

O resultado negativo de Alagoas e Bahia se deve à força negativa da variação 

líquida estrutural que foi bem maior que a variação líquida diferencial positiva. Já 

Sergipe, apresentou uma variação líquida diferencial negativa, determinando o resultado 

da variação líquida total.  

Tabela 7 - O Crescimento do Emprego Total nos Estados do Nordeste: 2000 - 2010 

Estados 

Participação % 

no Emprego 

TotalRegional 

em 2000 

Acréscimo 

Absolutono 

Emprego 

Estadualentre

2000 e 2010 

Acréscimo % 

no Emprego 

Estadualentre 

2000 e 2010 

Participação %  

Estadual no 

Emprego 

Regional entre 

2000 e 2010 

Maranhão 3,51 15.428 75,19 3,30 

Piauí 2,93 10.048 58,68 2,15 

Ceará 24,54 107.754 75,04 23,06 

Rio Grande do Norte 6,97 34.001 83,39 7,28 

Paraíba 7,70 29.873 66,32 6,39 

Pernambuco 22,06 88.147 68,29 18,86 

Alagoas 10,44 43.974 71,96 9,41 

Sergipe 3,81 19.154 85,80 4,10 

Bahia 18,04 118.918 112,64 25,45 

Nordeste 100,00 467.297 79,86 100,00 

Fonte: Elaboração própria, RAIS 2000/2010. 
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Os Estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba 

apresentaram um considerável padrão de crescimento do emprego formal, o que 

determinou uma variação líquida total positiva. Com exceção do primeiro, todos os 

outros estados apresentaram variação diferencial e estrutural positivas, mesmo que em 

intensidades de atuação diferentes em cada um deles. Isso significa que a geração de 

emprego formal do Ceará e Paraíba foi determinada tanto por eles apresentarem uma 

estrutura produtiva concentrada em setores dinâmicos (setores onde a taxa de 

crescimento do emprego é alta) em relação ao nível nacional e por apresentarem 

vantagens locacionais capazes de absorver os setores de atividade econômica. Já o 

resultado positivo do Piauí e Rio grande do Norte sofreu mais influência dos aspectos 

inerentes a eles, que os conferiram uma vantagem comparativa maior. Maranhão, 

Pernambuco, Alagoas e Bahia apresentaram variação estrutural negativa, mostrando que 

a estrutura produtiva desses estados se concentrou em setores de crescimento lento em 

termos nacionais. Por outro lado, os outros cinco estados apresentaram essa variação 

positiva indicando, portanto, que a estrutura produtiva deles se baseia em setores cujo 

crescimento é dinâmico em relação ao crescimento nacional.  

A variação diferencial desse período, mostra que apenas Pernambuco e Sergipe 

não conseguiram atrair setores, independentemente de serem lentos ou dinâmicos, a fim 

de que pudessem se especializar em determinados setores econômicos. Isso mostra que 

esses estados não apresentaram forças locacionais suficientes para atrair setores 

econômicos e gerar mais emprego, tornando esse resultado positivo.  
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Tabela 8 - Padrões Estaduais de Crescimento do Emprego Total no Nordeste:2000/1990 

Estados 

Variação Líquida 

Total 

Variação Líquida 

Diferencial 

Variação Líquida 

Estrutural 

(VLT) (VLD) (VLE) 

Maranhão 141,32 1.081,80 -940,48 

Piauí 3.818,77 3.636,17 182,60 

Ceará 58.662,78 51.640,32 7.022,46 

Rio Grande do Norte 4.816,41 4.755,59 60,82 

Paraíba 12.672,12 5.947,63 6.724,49 

Pernambuco -76.055,71 -74.420,38 -1.635,33 

Alagoas -3.699,24 3.759,20 -7.458,44 

Sergipe -85,63 -1.677,34 1.591,70 

Bahia -270,81 5.277,01 -5.547,83 

Fonte: Elaboração Própria, RAIS 2000/1990.   

     

 

            No segundo período analisado, a maioria dos estados apresentou uma variação 

líquida total negativa. Dentre esses Estados, Pernambuco foi quem apresentou o pior 

resultado negativo, ou seja, quem gerou menos emprego no período de 2000 a 2010. 

Esse resultado reflete tanto a variação diferencial quanto a estrutural, o que significa que 

Pernambuco não detinha, nesse período, uma estrutura produtiva concentrada em 

setores dinâmicos em relação ao nível nacional e nem de condições locais que pudessem 

atrair setores de atividade econômica e gerar mais emprego formal. Os Estados do Piauí 

e Alagoas também apresentaram resultados semelhantes ao de Pernambuco, porém não 

com a mesma intensidade das variações (TABELA 9). 

            Por outro lado, Bahia apresentou uma expressiva variação líquida positiva como 

resultado das variações estruturais e diferenciais, sendo que as vantagens locacionais 

foram bem mais presentes nesse estado do que a estrutura produtiva e, por sua vez, 

geraram mais empregos formais no período de 2000 a 2010. O setor que mais contribuiu 

com o valor positivo da VLD foi a Indústria de calçados, apresentando-se, portanto 

como setor mais dinâmico desse estado (ANEXO I). Já para o valor da VLE foi o setor 

da Indústria química de produtos farmacêuticos, veterinários e perfumaria, que se 

apresentou, portanto como setor mais dinâmico desse estado (ANEXO L). 

           Percebe-se que, na primeira década analisada as vantagens locacionais 

(incentivos fiscais, mão-de-obra barata, proximidade de grandes centros de distribuição 

e consumo, clima, dentre outros) atuaram com maior força influenciando a geração de 
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empregos formais, apenas dois estados não conseguiram apresentar o mesmo 

desempenho. Os subsetores atraídos por essas vantagens variaram bastante de estado 

para estado. A indústria de calçados, por exemplo, gerou mais emprego formal no Ceará 

e na Bahia; a indústria de alimentos e bebidas na maioria dos estados (Piauí, Ceará, 

Alagoas, Sergipe e Bahia); a indústria têxtil da mesma forma, porém em alguns estados 

diferentes (Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Bahia). Dessa forma, pode-se ver que 

os Estados que se especializaram, ou tiveram condições específicas para atrair mais 

setores foram os que geraram mais empregos. Outros, como Pernambuco, apresentaram 

condições locacionais menos relevantes que, por sua vez, acabaram se especializando 

em poucos setores, que não foram suficientes para alavancar a geração do emprego 

formal. 

           Já na segunda década, a geração de emprego foi mais influenciada pela estrutura 

produtiva de cada estado do que por suas vantagens locacionais, fato que se observa 

através da variação líquida diferencial, que nesse período, apresentou uma geração de 

emprego negativa nos seis dos nove estados da região. 

 

Tabela 9 - Padrões Estaduais de Crescimento do Emprego Total no Nordeste: 2010/2000 

Estados 

Variação Líquida 

Total 

Variação Líquida 

Diferencial 

Variação Líquida 

Estrutural 

(VLT) (VLD) (VLE) 

Maranhão 378 -958 1.336 

Piauí -4.765 -3.626 -1.139 

Ceará 3.187 -6.927 10.114 

Rio Grande do Norte -3.048 1.438 -4.486 

Paraíba -4.194 -6.100 1.906 

Pernambuco -22.967 -14.932 -8.035 

Alagoas -16.181 -4.831 -11.351 

Sergipe -117 1.327 -1.444 

Bahia 47.709 34.608 13.100 

Fonte: Elaboração Própria, RAIS 2010/2000.         

 

            De acordo com a tabela 10, a taxa nacional de crescimento do emprego no País, 

no período de 1990 a 2000 foi de 0,8, e os setores que atingiram uma taxa superior a 

essa média são aqueles considerados dinâmicos em termos nacionais: Indústria da 

madeira e do mobiliário, Indústria de calçados, Indústria de produtos alimentícios, 
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bebidas e álcool etílico, Indústria do papel, papelão, editorial e gráfica e Ind. química de 

produtos farmacêuticos, veterinários, perfumaria.  

TABELA 10 - Taxa Nacional de Crescimento do Emprego no País por Setor (αᵼ ᵼ ): 

2000/1990 

Subsetores do IBGE 
Taxa de 

Crescimento 

01-Indústria de produtos minerais não metálicos 0,881 

02-Indústria metalúrgica 0,846 

03-Indústria mecânica 0,756 

04-Indústria do material elétrico e de comunicações 0,584 

05-Indústria do material de transporte 0,785 

06-Indústria da madeira e do mobiliário 1,162 

07-Indústria do papel, papelão, editorial e gráfica 0,969 

08-Ind. da borracha, fumo, couros, peles, similares, ind. diversas 0,597 

09-Ind. química de produtos farmacêuticos, veterinários, perfumaria 0,991 

10-Indústria têxtil do vestuário e artefatos de tecidos 0,844 

11-Indústria de calçados 1,061 

12-Indústria de produtos alimentícios, bebidas e álcool etílico 1,085 

Total 0,894 

Fonte: Elaboração própria, 2000/1990 RAIS. 

   

            Já no segundo período da pesquisa, vê-se que a taxa nacional de crescimento do 

emprego no País atingiu um valor superior ao do primeiro período analisado, com uma 

taxa média de 1,6 (TABELA 11). Nesse caso, alguns dos setores, antes considerados 

dinâmicos, em termos nacionais, saíram dessa categoria, como: Indústria da madeira e 

do mobiliário, Indústria de calçados e Indústria do papel, papelão, editorial e gráfica. 

Outros setores fortaleceram-se frente a esses setores: Indústria mecânica e Indústria do 

material de transporte. Apenas os setores Indústria de produtos alimentícios, bebidas e 

álcool etílico e Ind. química de produtos farmacêuticos, veterinários, perfumaria 

continuaram durante as duas décadas referidas como setores dinâmicos em termos 

nacionais.  
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TABELA 11 - Taxa Nacional de Crescimento do Emprego no País por Setor (αᵼ ᵼ ): 

2010/2000 

Subsetores do IBGE 
Taxa de 

Crescimento 

01-Indústria de produtos minerais não metálicos 1,500 

03-Indústria metalúrgica 1,653 

03-Indústria mecânica 2,034 

04-Indústria do material elétrico e de comunicações 1,468 

05-Indústria do material de transporte 1,967 

06-Indústria da madeira e do mobiliário 1,182 

07-Indústria do papel, papelão, editorial e gráfica 1,316 

08-Ind. da borracha, fumo, couros, peles, similares, ind. diversas 1,482 

09-Ind. química de produtos farmacêuticos, veterinários, perfumaria 1,771 

10-Indústria têxtil do vestuário e artefatos de tecidos 1,477 

11-Indústria de calçados 1,451 

12-Indústria de produtos alimentícios, bebidas e álcool etílico 1,784 

Total 1,614 

Fonte: Elaboração própria, 2010/2000 RAIS. 

   

          Os resultados obtidos através do Coeficiente de Reestruturação mostram que as 

mudanças na estrutura ocupacional dos estados da região Nordeste não foram tão 

consideráveis na primeira década analisada (TABELA 12). Pois, nenhum dos setores 

atingiu o coeficiente igual a um, o que por sua vez mostra que houve mudanças na 

estrutura produtiva dos setores, porém foram poucas, não atingindo uma reestruturação 

total das atividades. 

  Nesse período, os Estados que apresentaram maior modificação setorial foram: 

Sergipe (0,3061), Paraíba (0,2286) e Rio Grande do Norte (0,1944). As maiores 

mudanças se deram nos setores Indústria de produtos alimentícios, bebidas e álcool 

etílico (0,08789), e Indústria têxtil do vestuário e artefatos de tecidos (0,07935) no 

estado de Sergipe; Indústria de produtos alimentícios, bebidas e álcool etílico (0,07564) 

e Indústria de calçados (0,07160) na Paraíba; e, Indústria de produtos alimentícios, 

bebidas e álcool etílico (0,07929) e Indústria têxtil do vestuário e artefatos de tecidos 

(0,05861) no Rio Grande do Norte, de acordo com o anexo O. 
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          Já no período de 2000 a 2010 as maiores mudanças na estrutura setorial 

ocorreram nos estados de Sergipe (0,2352), Maranhão (0,2231), e Bahia (0,1602) 

respectivamente. Apesar de outros estados terem entrado para a liderança dentre os que 

tiveram maiores alterações na estrutura setorial, a intensidade dessas mudanças foram 

bem menores, como pode ser visto nos valores dos coeficientes desses estados. 

Partindo para a análise setorial vê-se que os setores da Indústria de produtos 

alimentícios, bebidas e álcool etílico (0,07065), Indústria da madeira e do mobiliário 

(0,06461) e Indústria de calçados (0,04807) são os que apresentaram maiores mudanças 

dentre todos os setores nos Estados mencionados (ANEXO P). 

 

Tabela 12 – Coeficiente de Reestruturação dos Estados do Nordeste para os anos 1990 e 2000 

Estados Coeficiente de Reestruturação 

 Maranhão 0,1309 

 Piauí 0,1009 

 Ceará 0,1745 

 Rio Grande do Norte 0,1944 

 Paraíba 0,2286 

 Pernambuco 0,0863 

 Alagoas 0,0635 

 Sergipe 0,3061 

 Bahia 0,1588 

Fonte: Elaboração Própria, RAIS 2000/1990 

   

Tabela 13 – Coeficiente de Reestruturação dos Estados do Nordeste para os anos 2000 e 2010 

Estados Coeficiente de Reestruturação 

 Maranhão 0,2231 

 Piauí 0,1038 

Ceará 0,1081 

 Rio Grande do Norte 0,0847 

 Paraíba 0,1331 

 Pernambuco 0,0788 

 Alagoas 0,0468 

 Sergipe 0,2352 

 Bahia 0,1602 

Fonte: Elaboração Própria, Rais2010/2000 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

         A partir do estudo feito em busca de verificar o dinamismo industrial da economia 

nordestina durante os anos de 1990 a 2010, vê-se que diversos fatores apresentam-se 

como indicadores responsáveis: incentivos fiscais oferecidos pelos governos estaduais 

afim de atrair investimentos produtivos, transferências financeiras do governo federal 

para os estaduais e projetos tanto federal quanto estadual nos diversos Estados da 

Região. 

         A política de atração de novas plantas industriais, via incentivo fiscal-financeiro, 

ganhou força a partir da década de 1990 quando muitos Estados deixaram de ser 

assistidos por políticas federais que buscasse atrair investimentos nesse sentido. Esse 

tipo de política apesar de favorecer o crescimento econômico das regiões, 

principalmente da Região Nordeste, tem o poder de atrair outros empreendimentos 

(serviços e comércio), além daqueles cujos incentivos são direcionados. Gerar inúmeros 

empregos formais e diversificar a pauta produtiva dos Estados deve ser praticadaem 

conjunto com outros fatores endógenos a cada local, a fim de que essa dinâmica 

também permaneça no longo prazo, o que vale ressaltar que ela deve ser vista apenas 

como meio de produzir o crescimento econômico e não como fim. No caso dos Estados 

do Nordeste analisados, esse tipo de política apresenta resultados bastante relevantes 

como, por exemplo,a geração de empregos diretos. Contudo, percebe-se que a junção 

com outras ações (trabalho em conjunto com outros programas) governamentais são 

imprescindíveis para esse resultado, mostrando, portanto, que essa política vai além da 

atração de investimentos externos. 

        No que se refere às transferências financeiras, vê-se que os Estados da Região 

Nordeste têm se beneficiado com os volumosos recursos financeiros que são enviados 

do governo federal para os estados dessa região, através das transferências 

constitucionais; de programas sociais federais; e dos benefícios emitidos pela 

previdência social. As transferências constitucionais apresentaramcrescimento bastante 

expressivo ao longo do período considerado (1997 a 2010), principalmente nos Estados 

da Bahia, Ceará e Pernambuco.  Os benefícios emitidos pela previdência social no ano 

de 2010, também mostra o quantoa região se beneficiou, apresentando-se como a 

segunda região mais beneficiada. Tudoisso têm contribuído muito para o aumento da 
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renda das famílias nordestinas, dado que o PIB da região apresenta-se menor que a 

renda agregada da mesma, sendo resultado principalmente dos pactos “federativo” e 

“social”. 

      Os projetos Federais e Estaduais nos Estados do Nordeste têm contribuído bastante 

para alavancar a dinâmica industrial dos mesmos, já que são ações capazes de gerar 

grandes impactos na estrutura econômica de cada estado. Isso pode ser visto através dos 

mais impactantes como, por exemplo, no caso de projetos federais, o PAC, cujas ações 

são voltadas para investimento em setores de Logística, Energia e Infraestrutura social e 

urbana. No entanto, não se podem mencionar os resultados definitivos desse projeto, já 

que muitas das ações planejadas ainda estão em andamento e outrasem fase de licitação. 

No caso de projetos de iniciativa Estadual, como os destacados nos estados do Ceará, 

Bahia e Pernambuco também são de grande relevância para cada um deles. Contudo, 

muitos desses programas/projetos não têm dado resultados mais eficientes, dado que 

alguns deles são encarados apenas como projetos de governo e não como projetos de 

Estado, ou seja, como ações indispensáveis para o crescimento dos Estados. 

       A partir dos resultados encontrados no desempenho econômico dos Estados do 

Nordeste, vê-se que a participação percentual dosPIBs dos Estados do Nordeste na 

referida região tem crescido ao longo dos anos 2000 e 2010, apresentado com maior 

participação nesse resultado os Estados da Bahia, Pernambuco e Ceará, 

respectivamente. Com relação ao número de empregos formais gerados pela Indústria 

de Transformação observa-se que a economia nordestina apresentou sinais de 

recuperação a partir do ano 2000, cuja geração de postos de trabalho formais passa 

apresentar tendência crescente, na qual os setores com melhor desempenho, nas duas 

décadas analisadas (1990 a 2010) foram Indústria de produtos alimentícios, bebidas e 

álcool etílico; Indústria têxtil do vestuário e artefatos de tecidos; Ind. química de 

produtos farmacêuticos, veterinários, perfumaria; e, Indústria de Calçados (2000 a 

2010). 

         Através do método Diferencial-Estrutural conclui-se que no primeiro período 

analisado (1990 a 2000), os Estados mais dinâmicos foram Ceará e Paraíba, 

contribuindo mais fortemente para esse resultado as vantagens locacionais, no caso do 

Ceará, e a própria estrutura produtiva na Paraíba. Tendo como principal propulsor desse 
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resultado a Indústria Calçadista e a Têxtil nesses Estados, ou seja, esses setores 

apresentaram-se como dinâmicos. 

       No segundo período, os Estados mais dinâmicos em termos de geração de 

empregos foram Bahia e Ceará, cujo resultado reflete a sua própria estrutura produtiva, 

no caso do Ceará; já o Estado da Bahia foi mais dinâmico devido às suas vantagens 

locacionais, vista pelo resultado da variação líquida diferencial, mesmo tendo em sua 

estrutura produtiva grande contribuição. Em termos de setores, percebe-se que os mais 

dinâmicos foram Indústria química e Indústria de calçados na Bahia e indústria de 

calçados no Ceará.      

         De acordo com o coeficiente de reestruturação, constatou-se que os estados 

nordestinos não apresentaram mudanças significativas nas suas estruturas produtivas 

durante os dois períodos analisados, ou seja, durante esse tempo nenhum estado atingiu 

o nível máximo de mudança estrutural. Sergipe (0,3061 e 0,2352) foi quem apresentou 

o maior nível de reestruturação nos dois períodos analisados, e maior mudança na 

composição setorial se deu no setor de produtos alimentícios, bebidas e álcool etílico. 

         A partir dos resultados do método diferencial-estrutural vê-se  que a política de 

incentivos fiscais juntamente com as transferências financeiras e as políticas de 

iniciativas federal e estadual, conseguiram atrair indústrias; gerar mais postos de 

emprego formal; contribuíram para a dinâmica industrial da Região Nordeste e, 

consequentemente para o seu crescimento econômico. Vale ressaltar, que os estados da 

região que mais contribuíram para esse dinamismo (Ceará, Paraíba e Bahia) são os que 

se apresentaram especializados em setores mais intensivos em mão-de-obra. Portanto, o 

dinamismo observado na Região Nordeste no período considerado refere-se à geração 

de empregos formais.   
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Anexo A - Matriz de Informações para o Ano Base 1990 ( Empregos Formais )  

Subsetores do IBGE  Maranhão  Piauí   Ceará 
 Rio Grande 

do Norte 
 Paraíba  Pernambuco 

 

Alagoas 
 Sergipe  Bahia Total 

Prod. Mineral Não Metálico 1.582 1.592 6.296 2.505 2.857 9.094 1.409 2.125 9.224 36.684 

Indústria Metalúrgica 4.154 212 5.427 377 1.399 7.731 719 571 7.930 28.520 

Indústria Mecânica 485 272 1.568 637 219 3.543 706 111 3.738 11.279 

Elétrico e Comunic 33 30 1.378 81 457 7.343 186 89 1.614 11.211 

Material de Transporte 37 109 745 205 98 1.542 54 323 823 3.936 

Madeira e Mobiliário 3.815 1.156 3.361 949 814 3.629 723 544 7.310 22.301 

Papel e Gráf 2.104 801 3.715 813 1.806 9.304 608 711 7.351 27.213 

Borracha, Fumo, Couros 246 538 4.939 734 3.649 4.022 1.622 4.107 6.180 26.037 

Indústria Química 1.376 1.373 5.228 2.713 1.981 12.439 2.386 802 26.241 54.539 

Indústria Têxtil 783 4.296 35.008 11.744 7.880 27.570 2.993 9.922 9.870 110.066 

Indústria Calçados 0 44 1.525 222 1.709 3.053 27 406 311 7.297 

Alimentos e Bebidas 5.435 3.488 25.672 16.175 17.461 120.641 47.729 5.046 22.865 264.512 

Total 20.050 13.911 94.862 37.155 40.330 209.911 59.162 24.757 103.457 603.595 

Fonte: Relação Anual de Informações Sociais, 1990. 
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Anexo B - Matriz de Informações para o Ano Base 2000 ( Empregos Formais )  

Subsetores do IBGE Maranhão Piauí Ceará 
Rio Grande 

do Norte 
Paraíba Pernambuco Alagoas Sergipe Bahia Total 

Prod. Mineral Não Metálico 3.048 2.781 7.186 4.039 4.085 9.252 1.002 2.875 8.892 43.160 

Indústria Metalúrgica 4.149 868 5.502 571 1.154 5.624 531 706 6.754 25.859 

Indústria Mecânica 36 103 2.364 741 220 1.549 196 88 2.464 7.761 

Elétrico e Comunic 39 81 1.321 6 430 4.890 38 114 1.147 8.066 

Material de Transporte 403 115 1.211 187 119 1.259 185 279 1.390 5.148 

Madeira e Mobiliário 4.162 1.345 4.955 1.057 825 3.868 544 977 5.249 22.982 

Papel e Gráf 1.728 1.018 4.336 1.414 2.166 6.032 791 718 6.308 24.511 

Borracha, Fumo, Couros 493 672 3.894 566 1.377 2.130 1.351 437 4.723 15.643 

Indústria Química 1.781 1.499 6.162 1.876 2.025 11.444 1.662 1.486 18.711 46.646 

Indústria Têxtil 532 4.083 48.485 17.668 11.597 16.999 1.895 5.404 13.496 120.159 

Indústria Calçados 14 51 27.287 1.365 8.359 2.007 94 765 8.350 48.292 

Alimentos e Bebidas 4.134 4.506 30.900 11.285 12.688 64.021 52.824 8.474 28.088 216.920 

Total 20.519 17.122 143.603 40.775 45.045 129.075 61.113 22.323 105.572 585.147 

Fonte: Relação Anual de Informações Sociais, 2000. 
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Anexo C - Matriz de Informações para o Ano Base 2010 ( Empregos Formais )  

Subsetores do IBGE Maranhão Piauí Ceará 
Rio Grande 

do Norte 
Paraíba Pernambuco Alagoas Sergipe Bahia Total 

Prod. Mineral Não Metálico 7.331 4.671 12.041 7.198 7.103 16.057 1.707 4.444 17.633 78.185 

Indústria Metalúrgica 5.031 1.591 14.425 3.084 2.528 11.826 1.216 1.305 17.416 58.422 

Indústria Mecânica 1.464 385 4.683 1.232 1.174 4.595 1.096 1.437 8.834 24.900 

Elétrico e Comunic 191 126 1.895 248 300 4.664 61 169 4.350 12.004 

Material de Transporte 480 1.164 4.193 413 147 7.391 204 536 8.029 22.557 

Madeira e Mobiliário 2.646 1.700 8.066 1.944 2.092 6.536 817 1.868 8.601 34.270 

Papel e Gráf 2.117 1.113 8.359 2.129 3.742 9.936 1.227 1.510 11.296 41.429 

Borracha, Fumo, Couros 1.245 865 7.706 762 2.279 3.288 469 1.238 10.802 28.654 

Indústria Química 5.329 2.838 13.090 7.422 10.752 26.252 6.718 6.075 28.437 106.913 

Indústria Têxtil 1.216 4.800 71.006 31.840 13.324 26.686 1.292 7.092 23.341 180.597 

Indústria Calçados 36 92 63.562 779 13.744 2.003 129 5.919 39.337 125.601 

Alimentos e Bebidas 8.861 7.825 42.331 17.725 17.733 97.988 90.151 9.884 46.414 338.912 

Total 35.947 27.170 251.357 74.776 74.918 217.222 105.087 41.477 224.490 1.052.444 

Fonte: Relação Anual de Informações Sociais, 2010. 
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Anexo D - Crescimento do Emprego Regional ( ∆E"іј )/1990 e 2000 

Subsetores do IBGE Maranhão Piauí Ceará 
Rio Grande 

do Norte 
Paraíba Pernambuco Alagoas Sergipe Bahia Total 

Prod. Mineral Não Metálico 1.466 1.189 890 1.534 1.228 158 -407 750 -332 6.476 

Indústria Metalúrgica -5 656 75 194 -245 -2.107 -188 135 -1.176 -2.661 

Indústria Mecânica -449 -169 796 104 1 -1.994 -510 -23 -1.274 -3.518 

Elétrico e Comunic 6 51 -57 -75 -27 -2.453 -148 25 -467 -3.145 

Material de Transporte 366 6 466 -18 21 -283 131 -44 567 1.212 

Madeira e Mobiliário 347 189 1.594 108 11 239 -179 433 -2.061 681 

Papel e Gráf -376 217 621 601 360 -3.272 183 7 -1.043 -2.702 

Borracha, Fumo, Couros 247 134 -1.045 -168 -2.272 -1.892 -271 -3.670 -1.457 -10.394 

Indústria Química 405 126 934 -837 44 -995 -724 684 -7.530 -7.893 

Indústria Têxtil -251 -213 13.477 5.924 3.717 -10.571 -1.098 -4.518 3.626 10.093 

Indústria Calçados 14 7 25.762 1.143 6.650 -1.046 67 359 8.039 40.995 

Alimentos e Bebidas -1.301 1.018 5.228 -4.890 -4.773 -56.620 5.095 3.428 5.223 -47.592 

Total 469 3.211 48.741 3.620 4.715 -80.836 1.951 -2.434 2.115 -18.448 

Fonte: Elaboração própria, 2000/1990. 
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Anexo E - Crescimento do Emprego Regional ( ∆E"іј )/2000 e 2010 

Subsetores do IBGE Maranhão Piauí Ceará 
Rio Grande 

do Norte 
Paraíba Pernambuco Alagoas Sergipe Bahia Total 

Prod. Mineral Não Metálico 4.283 1.890 4.855 3.159 3.018 6.805 705 1.569 8.741 35.025 

Indústria Metalúrgica 882 723 8.923 2.513 1.374 6.202 685 599 10.662 32.563 

Indústria Mecânica 1.428 282 2.319 491 954 3.046 900 1.349 6.370 17.139 

Elétrico e Comunic 152 45 574 242 -130 -226 23 55 3.203 3.938 

Material de Transporte 77 1.049 2.982 226 28 6.132 19 257 6.639 17.409 

Madeira e Mobiliário -1.516 355 3.111 887 1.267 2.668 273 891 3.352 11.288 

Papel e Gráf 389 95 4.023 715 1.576 3.904 436 792 4.988 16.918 

Borracha, Fumo, Couros 752 193 3.812 196 902 1.158 -882 801 6.079 13.011 

Indústria Química 3.548 1.339 6.928 5.546 8.727 14.808 5.056 4.589 9.726 60.267 

Indústria Têxtil 684 717 22.521 14.172 1.727 9.687 -603 1.688 9.845 60.438 

Indústria Calçados 22 41 36.275 -586 5.385 -4 35 5.154 30.987 77.309 

Alimentos e Bebidas 4.727 3.319 11.431 6.440 5.045 33.967 37.327 1.410 18.326 121.992 

Total 15.428 10.048 107.754 34.001 29.873 88.147 43.974 19.154 118.918 467.297 

Fonte: Elaboração própria, 2010/2000. 
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Anexo F - Taxa de Crescimento do Emprego do Setor i no Estado j ( αіј ) 

Subsetores do IBGE Maranhão Piauí Ceará 
Rio Grande 

do Norte 
Paraíba Pernambuco Alagoas Sergipe Bahia Total 

Prod. Mineral Não Metálico 1,93 1,75 1,14 1,61 1,43 1,02 0,71 1,35 0,96 1,18 

Indústria Metalúrgica 1 4,09 1,01 1,51 0,82 0,73 0,74 1,24 0,85 0,91 

Indústria Mecânica 0,07 0,38 1,51 1,16 1 0,44 0,28 0,79 0,66 0,69 

Elétrico e Comunic 1,18 2,7 0,96 0,07 0,94 0,67 0,2 1,28 0,71 0,72 

Material de Transporte 10,89 1,06 1,63 0,91 1,21 0,82 3,43 0,86 1,69 1,31 

Madeira e Mobiliário 1,09 1,16 1,47 1,11 1,01 1,07 0,75 1,8 0,72 1,03 

Papel e Gráf 0,82 1,27 1,17 1,74 1,2 0,65 1,3 1,01 0,86 0,9 

Borracha, Fumo, Couros 2 1,25 0,79 0,77 0,38 0,53 0,83 0,11 0,76 0,6 

Indústria Química 1,29 1,09 1,18 0,69 1,02 0,92 0,7 1,85 0,71 0,86 

Indústria Têxtil 0,68 0,95 1,38 1,5 1,47 0,62 0,63 0,54 1,37 1,09 

Indústria Calçados 0 1,16 17,89 6,15 4,89 0,66 3,48 1,88 26,85 6,62 

Alimentos e Bebidas 0,76 1,29 1,2 0,7 0,73 0,53 1,11 1,68 1,23 0,82 

Total 1,02 1,23 1,51 1,1 1,12 0,61 1,03 0,9 1,02 0,97 

Fonte: Elaboração própria, 2000/1990. 
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Anexo G - Taxa de Crescimento do Emprego do Setor i no Estado j ( αіј ) 

Subsetores do IBGE Maranhão Piauí Ceará 
Rio Grande 

do Norte 
Paraíba Pernambuco Alagoas Sergipe Bahia Total 

Prod. Mineral Não Metálico 2,41 1,68 1,68 1,78 1,74 1,74 1,70 1,55 1,98 1,81 

Indústria Metalúrgica 1,21 1,83 2,62 5,40 2,19 2,10 2,29 1,85 2,58 2,26 

Indústria Mecânica 40,67 3,74 1,98 1,66 5,34 2,97 5,59 16,33 3,59 3,21 

Elétrico e Comunic 4,90 1,56 1,43 41,33 0,70 0,95 1,61 1,48 3,79 1,49 

Material de Transporte 1,19 10,12 3,46 2,21 1,24 5,87 1,10 1,92 5,78 4,38 

Madeira e Mobiliário 0,64 1,26 1,63 1,84 2,54 1,69 1,50 1,91 1,64 1,49 

Papel e Gráf 1,23 1,09 1,93 1,51 1,73 1,65 1,55 2,10 1,79 1,69 

Borracha, Fumo, Couros 2,53 1,29 1,98 1,35 1,66 1,54 0,35 2,83 2,29 1,83 

Indústria Química 2,99 1,89 2,12 3,96 5,31 2,29 4,04 4,09 1,52 2,29 

Indústria Têxtil 2,29 1,18 1,46 1,80 1,15 1,57 0,68 1,31 1,73 1,50 

Indústria Calçados 2,57 1,80 2,33 0,57 1,64 1,00 1,37 7,74 4,71 2,60 

Alimentos e Bebidas 2,14 1,74 1,37 1,57 1,40 1,53 1,71 1,17 1,65 1,56 

Total 1,75 1,59 1,75 1,83 1,66 1,68 1,72 1,86 2,13 1,80 

Fonte: Elaboração própria, 2010/2000. 
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Anexo H: Variação Líquida Diferencial dos Estados do Nordeste por setor: 1990 - 2000 

Subsetores do IBGE  Maranhão  Piauí   Ceará 
 Rio Grande 

do Norte 
 Paraíba  Pernambuco  Alagoas  Sergipe  Bahia 

Prod. Mineral Não Metálico 1.186,72 907,96 -221,46 1.091,78 723,64 -1.447,41 -655,74 374,86 -1.960,36 

Indústria Metalúrgica 382,58 675,78 581,36 229,18 -114,47 -1.385,67 -120,92 188,28 -436,11 

Indústria Mecânica -297,73 -84,16 1.285,07 302,68 69,31 -888,91 -289,79 11,62 -108,09 

Elétrico e Comunic 15,26 59,42 329,57 -52,28 101,20 -393,08 -95,82 49,97 -14,23 

Material de Transporte 354,61 -27,56 236,59 -81,13 -9,18 -757,82 114,37 -143,46 313,58 

Madeira e Mobiliário 230,50 153,70 1.491,37 79,02 -13,86 128,18 -201,08 416,39 -2.284,22 

Papel e Gráf -167,09 296,53 989,87 681,72 539,32 -2.348,20 243,37 77,60 -313,11 

Borracha, Fumo, Couros 345,20 348,77 926,65 125,01 -815,32 -286,41 376,50 -2.030,48 1.010,06 

Indústria Química 604,14 324,70 1.690,61 -444,37 330,69 805,20 -378,69 800,07 -3.732,35 

Indústria Têxtil -322,80 -606,94 10.266,78 4.847,08 2.994,41 -13.099,16 -1.372,46 -5.427,84 2.720,93 

Indústria Calçados 0,00 -240,19 17.194,46 -104,21 -2.951,27 -18.197,94 -84,69 -1.921,93 6.291,78 

Alimentos e Bebidas -323,11 1.645,57 9.847,00 -1.979,73 -1.631,35 -34.913,81 13.682,58 4.335,90 9.336,96 

Total 1.081,80 3.636,17 51.640,32 4.755,59 5.947,63 -74.420,38 3.759,20 -1.677,34 5.277,01 

Fonte: Elaboração própria, RAIS 2000/1990.                   
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Anexo I: Variação Líquida Diferencial dos Estados do Nordeste por setor: 2000 - 2010 

Subsetores do IBGE  Maranhão  Piauí   Ceará 
 Rio Grande 

do Norte 
 Paraíba  Pernambuco  Alagoas  Sergipe  Bahia 

Prod. Mineral Não Metálico 1.809,50 -366,82 -976,55 -118,71 -297,04 -703,14 -108,14 -764,11 1.525,01 

Indústria Metalúrgica -4.342,64 -370,03 1.994,59 1.793,97 -79,18 -880,03 16,34 -290,03 2.157,01 

Indústria Mecânica 1.348,50 54,54 -2.901,54 -1.145,39 468,16 -374,73 467,16 1.154,67 928,63 

Elétrico e Comunic 132,96 5,45 -70,94 239,07 -339,94 -2.613,41 4,45 -0,66 2.643,01 

Material de Transporte -1.285,83 660,10 -1.113,24 -406,38 -374,42 1.874,44 -606,61 -686,49 1.938,43 

Madeira e Mobiliário -3.560,24 -305,62 677,27 367,84 861,79 768,17 5,81 411,13 773,86 

Papel e Gráf -803,70 -607,64 1.030,20 -260,97 80,98 -259,41 -109,96 296,42 634,09 

Borracha, Fumo, Couros 341,95 -365,93 573,18 -274,77 -243,31 -613,62 -2.005,69 437,53 2.150,66 

Indústria Química 1.246,93 -597,72 -1.033,35 3.122,19 6.110,68 22,26 2.908,68 2.669,08 -14.448,76 

Indústria Têxtil 416,41 -1.336,68 -1.866,16 5.285,29 -4.106,10 1.136,78 -1.556,15 -1.030,12 3.056,73 

Indústria Calçados -0,41 -40,64 -7.407,82 -2.771,18 -7.996,64 -3.216,94 -115,48 3.929,34 17.619,77 

Alimentos e Bebidas 2.402,11 784,90 -5.946,62 93,51 -2.090,51 -2.037,29 7.619,71 -3.355,63 2.529,80 

Total -958,42 -3.625,59 -6.927,01 1.438,18 -6.099,83 -14.931,99 -4.830,70 1.326,91 34.608,45 

Fonte: Elaboração própria, RAIS 2010/2000.                   
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Anexo J: Variação Líquida Estrutural dos Estados do Nordeste por Setor: 1990 - 2000 

Subsetores do IBGE  Maranhão  Piauí   Ceará 
 Rio Grande 

do Norte 
 Paraíba  Pernambuco  Alagoas  Sergipe  Bahia 

Prod. Mineral Não Metálico 327,63 329,70 1.303,89 518,78 591,68 1.883,35 291,80 440,08 1.910,27 

Indústria Metalúrgica -260,62 -13,30 -340,49 -23,65 -87,77 -485,04 -45,11 -35,82 -497,52 

Indústria Mecânica -136,45 -76,53 -441,15 -179,22 -61,61 -996,80 -198,63 -31,23 -1.051,66 

Elétrico e Comunic -8,25 -7,50 -344,45 -20,25 -114,23 -1.835,49 -46,49 -22,25 -403,44 

Material de Transporte 12,52 36,90 252,18 69,39 33,17 521,95 18,28 109,33 278,58 

Madeira e Mobiliário 233,10 70,63 205,36 57,98 49,74 221,73 44,18 33,24 446,64 

Papel e Gráf -144,60 -55,05 -255,32 -55,88 -124,12 -639,44 -41,79 -48,87 -505,21 

Borracha, Fumo, Couros -90,68 -198,33 -1.820,70 -270,58 -1.345,16 -1.482,66 -597,93 -1.513,99 -2.278,18 

Indústria Química -157,08 -156,74 -596,82 -309,71 -226,15 -1.420,02 -272,38 -91,56 -2.995,64 

Indústria Têxtil 95,73 525,24 4.280,19 1.435,86 963,43 3.370,79 365,93 1.213,09 1.206,74 

Indústria Calçados 0,00 248,54 8.614,15 1.253,99 9.653,50 17.245,25 152,51 2.293,34 1.756,72 

Alimentos e Bebidas -811,77 -520,97 -3.834,38 -2.415,90 -2.607,98 -18.018,97 -7.128,82 -753,67 -3.415,12 

Total -940,48 182,60 7.022,46 60,82 6.724,49 -1.635,33 -7.458,44 1.591,70 -5.547,83 

Fonte: Elaboração própria, RAIS 2000/1990.                   
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Anexo L: Variação Líquida Estrutural dos Estados do Nordeste por Setor: 2000 - 2010 

Subsetores do IBGE  Maranhão  Piauí   Ceará 

 Rio 

Grande do 

Norte 

 Paraíba  Pernambuco  Alagoas  Sergipe  Bahia 

Prod. Mineral Não Metálico 39,37 35,92 92,83 52,17 52,77 119,51 12,94 37,14 114,86 

Indústria Metalúrgica 1.911,26 399,85 2.534,52 263,03 531,60 2.590,72 244,61 325,22 3.111,26 

Indústria Mecânica 50,75 145,20 3.332,65 1.044,63 310,15 2.183,71 276,31 124,06 3.473,63 

Elétrico e Comunic -12,10 -25,14 -410,01 -1,86 -133,46 -1.517,74 -11,79 -35,38 -356,00 

Material de Transporte 1.040,99 297,06 3.128,14 483,04 307,39 3.252,13 477,87 720,69 3.590,51 

Madeira e Mobiliário -1.279,53 -413,49 -1.523,32 -324,95 -253,63 -1.189,14 -167,24 -300,36 -1.613,70 

Papel e Gráf -187,28 -110,33 -469,92 -153,24 -234,74 -653,73 -85,73 -77,81 -683,64 

Borracha, Fumo, Couros 16,34 22,28 129,08 18,76 45,65 70,61 44,78 14,49 156,56 

Indústria Química 878,76 739,62 3.040,39 925,64 999,16 5.646,59 820,05 733,21 9.232,20 

Indústria Têxtil -157,27 -1.206,99 -14.332,85 -5.222,91 -3.428,24 -5.025,14 -560,19 -1.597,50 -3.989,61 

Indústria Calçados 11,23 40,92 21.891,49 1.095,10 6.706,16 1.610,15 75,41 613,73 6.698,94 

Alimentos e Bebidas -976,51 -1.064,39 -7.299,05 -2.665,69 -2.997,10 -15.122,73 -12.477,83 -2.001,69 -6.634,81 

Total 1.336,02 -1.139,49 10.113,95 -4.486,29 1.905,69 -8.035,07 -11.350,80 -1.444,21 13.100,20 

Fonte: Elaboração própria, RAIS 2010/2000.                   
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Anexo M - Variação Líquida Total dos Estados do Nordeste por Setor: 1990 e 2000 

Subsetores do IBGE  Maranhão  Piauí   Ceará 
 Rio Grande 

do Norte 
 Paraíba  Pernambuco  Alagoas  Sergipe  Bahia 

  Prod. Mineral Não Metálico 1.514,35 1.237,66 1.082,43 1.610,56 1.315,32 435,94 -363,94 814,95 -50,08 

  Indústria Metalúrgica 121,96 662,48 240,87 205,52 -202,24 -1.870,71 -166,02 152,45 -933,63 

  Indústria Mecânica -434,18 -160,69 843,92 123,47 7,69 -1.885,71 -488,42 -19,61 -1.159,75 

  Elétrico e Comunic 7,01 51,92 -14,88 -72,52 -13,03 -2.228,57 -142,32 27,72 -417,67 

  Material de Transporte 367,13 9,33 488,77 -11,73 24,00 -235,87 132,65 -34,13 592,15 

  Madeira e Mobiliário 463,60 224,33 1.696,72 137,00 35,88 349,92 -156,90 449,63 -1.837,58 

  Papel e Gráf -311,69 241,48 734,54 625,85 415,20 -2.987,64 201,58 28,73 -818,33 

  Borracha, Fumo, Couros 254,52 150,44 -894,05 -145,57 -2.160,47 -1.769,07 -221,43 -3.544,48 -1.268,12 

  Indústria Química 447,06 167,96 1.093,79 -754,08 104,55 -614,82 -651,08 708,51 -6.727,98 

  Indústria Têxtil -227,07 -81,70 14.546,97 6.282,94 3.957,84 -9.728,36 -1.006,52 -4.214,75 3.927,66 

  Indústria Calçados 0,00 8,34 25.808,61 1.149,79 6.702,23 -952,69 67,83 371,41 8.048,51 

  Alimentos e Bebidas -1.134,89 1.124,61 6.012,63 -4.395,63 -4.239,33 -52.932,78 6.553,77 3.582,22 5.921,84 

  Total 141,32 3.818,77 58.662,78 4.816,41 12.672,12 -76.055,71 -3.699,24 -85,63 -270,81 

  Fonte: Elaboração própria, RAIS 2000/1990. 
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Anexo N - Variação Líquida Total dos Estados do Nordeste por Setor: 2000 e 2010 

Subsetores do IBGE  Maranhão  Piauí   Ceará 

 Rio 

Grande 

do Norte 

 Paraíba  Pernambuco  Alagoas  Sergipe  Bahia 

  Prod. Mineral Não Metálico 1.848,87 -330,90 -883,72 -66,54 -244,27 -583,63 -95,19 -726,97 1.639,87 

  Indústria Metalúrgica -2.431,38 29,82 4.529,12 2.057,00 452,42 1.710,69 260,94 35,19 5.268,27 

  Indústria Mecânica 1.399,25 199,74 431,12 -100,76 778,31 1.808,97 743,47 1.278,72 4.402,26 

  Elétrico e Comunic 120,85 -19,69 -480,95 237,21 -473,40 -4.131,14 -7,35 -36,04 2.287,01 

  Material de Transporte -244,83 957,16 2.014,90 76,66 -67,03 5.126,57 -128,74 34,19 5.528,95 

  Madeira e Mobiliário -4.839,76 -719,11 -846,05 42,88 608,16 -420,98 -161,44 110,77 -839,84 

  Papel e Gráf -990,98 -717,97 560,28 -414,22 -153,76 -913,14 -195,69 218,61 -49,55 

  Borracha, Fumo, Couros 358,29 -343,66 702,26 -256,01 -197,67 -543,01 -1.960,91 452,01 2.307,22 

  Indústria Química 2.125,70 141,90 2.007,04 4.047,83 7.109,84 5.668,85 3.728,73 3.402,28 -5.216,56 

  Indústria Têxtil 259,15 -2.543,67 -16.199,01 62,38 -7.534,34 -3.888,36 -2.116,34 -2.627,62 -932,87 

  Indústria Calçados 10,82 0,27 14.483,67 -1.676,09 -1.290,48 -1.606,79 -40,07 4.543,07 24.318,71 

  Alimentos e Bebidas 1.425,60 -279,48 -13.245,67 -2.572,17 -5.087,61 -17.160,02 -4.858,12 -5.357,32 -4.105,01 

  Total 377,60 -4.765,08 3.186,94 -3.048,11 -4.194,14 -22.967,06 -16.181,50 -117,30 47.708,65 

  Fonte: Elaboração própria, RAIS 2010/2000. 
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Anexo O: Coeficiente de Reestruturação por Setores de Atividade Econômica para os Estados do Nordeste (1990 e 2000) 

Subsetores do IBGE  Maranhão  Piauí   Ceará 
 Rio Grande 

do Norte 
 Paraíba  Pernambuco  Alagoas  Sergipe  Bahia 

Prod. Mineral Não Metálico 0,03482 0,02399 -0,00816 0,01582 0,00992 0,01418 -0,00371 0,02148 -0,00247 

Indústria Metalúrgica -0,00249 0,01773 -0,00945 0,00193 -0,00453 0,00337 -0,00173 0,00428 -0,00634 

Indústria Mecânica -0,01122 -0,00677 -0,00003 0,00051 -0,00027 -0,00244 -0,00436 -0,00027 -0,00640 

Elétrico e Comunic 0,00013 0,00129 -0,00266 -0,00102 -0,00089 0,00145 -0,00126 0,00076 -0,00237 

Material de Transporte 0,00890 -0,00056 0,00029 -0,00047 0,00011 0,00120 0,00106 -0,00027 0,00261 

Madeira e Mobiliário 0,00628 -0,00227 -0,00046 0,00019 -0,00093 0,00634 -0,00166 0,01090 -0,01047 

Papel e Gráf -0,01036 0,00094 -0,00448 0,00640 0,00165 0,00120 0,00133 0,00172 -0,00565 

Borracha, Fumo, Couros 0,00588 0,00029 -0,01247 -0,00294 -0,02995 -0,00133 -0,00265 -0,07316 -0,00750 

Indústria Química 0,00908 -0,00558 -0,00610 -0,01350 -0,00208 0,01470 -0,00657 0,01709 -0,03820 

Indústria Têxtil -0,00656 -0,03518 -0,01570 0,05861 0,03103 0,00018 -0,00979 -0,07935 0,01622 

Indústria Calçados 0,00034 -0,00009 0,08697 0,01375 0,07160 0,00050 0,00054 0,00894 0,03804 

Alimentos e Bebidas -0,03480 0,00622 -0,02772 -0,07929 -0,07564 -0,03936 0,02881 0,08789 0,02252 
Fonte: Elaboração própria, RAIS 

2000/1990.                   
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Anexo P: Coeficiente de Reestruturação por Setores de Atividade Econômica para os Estados do Nordeste (2000 e 2010) 

Subsetores do IBGE  Maranhão  Piauí   Ceará 
 Rio Grande 

do Norte 
 Paraíba  Pernambuco  Alagoas  Sergipe  Bahia 

Prod. Mineral Não Metálico 0,02770 0,00475 -0,00107 -0,00140 0,00206 0,00112 -0,00008 -0,01082 -0,00284 

Indústria Metalúrgica -0,03112 0,00393 0,00954 0,01362 0,00406 0,00544 0,00144 -0,00008 0,00680 

Indústria Mecânica 0,01949 0,00408 0,00108 -0,00085 0,00539 0,00458 0,00361 0,01535 0,00801 

Elétrico e Comunic 0,00171 -0,00005 -0,00083 0,00158 -0,00277 -0,00821 -0,00002 -0,00052 0,00426 

Material de Transporte -0,00314 0,01806 0,00412 0,00047 -0,00034 0,01214 -0,00054 0,00021 0,01130 

Madeira e Mobiliário -0,06461 -0,00799 -0,00121 0,00004 0,00480 0,00006 -0,00056 0,00064 -0,00570 

Papel e Gráf -0,01266 -0,00925 0,00153 -0,00310 0,00093 -0,00050 -0,00063 0,00212 -0,00472 

Borracha, Fumo, Couros 0,00530 -0,00371 0,00177 -0,00185 -0,00007 -0,00068 -0,00882 0,00514 0,00169 

Indústria Química 0,03072 0,00845 0,00458 0,02662 0,04928 0,01610 0,01837 0,03995 -0,02528 

Indústria Têxtil 0,00395 -0,03090 -0,02757 -0,00375 -0,03980 -0,00442 -0,00936 -0,03555 -0,01193 

Indústria Calçados 0,00016 0,00020 0,03143 -0,01153 -0,00106 -0,00316 -0,00016 0,05422 0,04807 

Alimentos e Bebidas 0,02251 0,01242 -0,02338 -0,01986 -0,02249 -0,02245 -0,00325 -0,07065 -0,02965 

Fonte: Elaboração própria, RAIS 2010/2000.                   


