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RESUMO 

 

Este trabalho procura mostrar a realidade da desigualdade de renda dos municípios cearenses 

e suas respectivas regiões no ano de 2012. Para observar o grau de simetria/assimetria da 

distribuição de renda o trabalho utilizou os dados de PIB per capita extraídos da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) do ano de 2012 e a metodologia utilizada pelo 

Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE) para subdividir os 184 

municípios cearenses em 8 Macrorregiões de Planejamento. No trabalho calculou-se o Índice 

de Simetria (IS) da distribuição de renda para níveis de Brasil, Nordeste, Ceará e suas 

Macrorregiões de Planejamento, além de fazer uma análise desse indicador para os quartis dos 

municípios cearenses. Com isso, os resultados obtidos mostraram que no ano de 2012 havia 

um alto índice de assimetria da distribuição de renda no Ceará, com poucos municípios 

concentrando grande parte da renda e muitos municípios ficando com pouco, ajudando a 

explicar a pobreza na região. Verificou-se a mesma realidade tanto para a região Nordeste 

quanto para o Brasil. Em termos de Macrorregião cearense viu-se que algumas chegaram a 

apresentar resultados bem mais satisfatórios com relação ao Índice de Simetria apresentado 

pelas demais regiões de análise. Esse estudo possibilita uma abordagem regional podendo ser 

usado como subsidio para o planejamento de políticas públicas mais efetivas que busquem 

melhorar a qualidade de vida da população cearense. 

 

 

Palavras-chaves: Desigualdade de Renda. PIB per capita. Macrorregiões de Planejamento. 

Índice de Simetria (IS). 



 

 

ABSTRACT 

 

This work aims to show the reality of income inequality of Ceará municipalities and their 

respective regions in 2012. To observe the degree of symmetry / asymmetry income 

distribution of work used the GDP per capita data extracted from the National Sample Survey 

household (PNAD) of 2012 and the methodology used by the Institute of Economic Research 

and Strategy of Ceará (IPECE) to subdivide the 184 municipalities in Ceará 8 Macroregions 

Planning. At work we calculated the Symmetry Index (SI) of the income distribution to levels 

of Brazil, Northeast, Ceará and its Macroregions Planning, in addition to an analysis of this 

indicator for the quartiles of Ceará municipalities. Thus, the results showed that in 2012 there 

was a high asymmetry index of income distribution in Ceará, with few cities concentrating 

much of the income and many municipalities running low, helping to explain poverty in the 

region. It is the same reality for both the Northeast and for Brazil. In terms of macro-region 

Ceará it was seen that some even provide much more satisfactory results with respect to the 

Symmetry Index analysis presented by other regions. This study provides a regional approach 

can be used as a subsidy for the planning of more effective public policies that seek to 

improve the quality of life of Ceará population.  

Key Words: Income inequality. GDP per capita. Macro-planning. Symmetry Index (SI). 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos o Brasil vem experimentando uma redução da desigualdade de 

renda, no entanto o nível de concentração de renda ainda prevalece bastante elevado, levando 

a uma mobilidade social baixa e proporcionando uma má distribuição de oportunidades de 

inclusão social e econômica, configurando-se como um dos principais problemas enfrentados 

pelo país.  

Neste sentido, vários trabalhos buscaram mostrar os determinantes da disparidade 

de renda, alguns chegando à conclusão de que os principais fatores que justificavam o elevado 

grau de concentração de renda estavam relacionados ao sexo, raça, região de moradia, idade e 

escolaridade. Aliás, muito destes trabalhos evidenciam que os investimentos em capital 

humano, principalmente em educação, impulsionam o desenvolvimento a outros estágios, 

pois além de possibilitar o aumento da produtividade, favorece uma maior igualdade ao passo 

que propicia uma melhor distribuição e favorece a mobilidade social (WANG, 2001; 

OLIVEIRA, 2004; PESSOA et al., 2007).  

Historicamente o Ceará foi um estado que sempre apresentou uma grande 

concentração da renda, tanto em relação aos seus próprios municípios quanto ao restante do 

Brasil. Nesse sentido, alguns autores buscaram mostrar as evidências sobre a existência de 

crescimento econômico atrelado ao aumento da desigualdade da distribuição dos benefícios 

deste crescimento no estado. No Ceará, Silva (2006), verificou que o capital humano possuía 

retorno superior ao capital físico, em relação à taxa de crescimento econômico, encontrando 

evidências de que este crescimento econômico, nos municípios cearenses, foi acompanhado 

por um aumento da desigualdade de renda e um crescimento na intensidade de pobreza, 

afetando negativamente o crescimento econômico, muito provavelmente, pela redução do 

número de consumidores potenciais no mercado (SILVA, 2006).  

Assim como o Brasil, o Estado do Ceará possui divisões desiguais de rendas e 

oportunidades entre as suas diversas regiões. Uma problemática que envolve essa questão é 

saber se esta situação vivida pelo estado está necessariamente ligada à dotação de recursos 

naturais. Poucos estudos procuraram mostrar os fatores determinantes das desigualdades de 

desenvolvimento entre as regiões cearenses. Portanto, acredita-se que a desigualdade de renda 

no estado do Ceará está sendo determinada principalmente pelas desigualdades regionais 

existentes. 
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Uma pesquisa interessante foi feita por Kuznets (1955) que investigou as 

mudanças de longo prazo na distribuição pessoal de renda. Para isso, o autor buscou analisar 

as tendências evolutivas da desigualdade de renda, atribuindo como hipótese uma relação 

entre desigualdade e crescimento no formato de U invertido. Ou seja, no estágio inicial das 

economias, crescimento e desigualdade são baixos, pois existe pouco a ser distribuído e 

quando o crescimento econômico acelera e a economia passa para um estágio mais 

desenvolvido, as desigualdades aumentam, diminuindo somente quando uma fase mais 

avançada do processo de desenvolvimento for alcançada.  

Vários autores utilizaram o processo de convergência absoluta para verificar a 

relação entre o crescimento econômico e a desigualdade de renda. Para eles, nas economias 

pouco desenvolvidas as taxas de crescimento tenderiam a convergir e se igualar as taxas de 

economias mais ricas, baseando-se na suposição de que tanto os países ricos como os pobres 

possuíam idênticas tecnologias, preferências, instituições políticas e outras características 

econômicas. Na verdade, buscaram mostrar que estas economias convergiriam para um 

mesmo nível de estado estacionário, e que, apenas temporariamente, estariam em estágios 

distintos de seu crescimento potencial.  

Este trabalho está organizado da seguinte forma: além desta seção introdutória; a 

segunda seção busca tratar do referencial teórico sobre a desigualdade de renda no Brasil e no 

Ceará; A terceira seção apresenta a abordagem metodológica empregada para cumprir os 

objetivos deste trabalho. A quarta analisa os resultados, para em seguida serem apresentadas 

as principais conclusões. 
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1.1 Objetivo geral 

 

A pesquisa tem como objetivo geral analisar os padrões de simetria/assimetria 

associados à apropriação de renda no estado do Ceará para o ano de 2012. 

 

1.2 Objetivos específicos 

 

Especificamente o trabalho objetiva: 

A – verificar o grau de simetria/assimetria associado à apropriação de renda no 

estado do Ceará a partir do PIB per capita cearense no ano de 2012; 

B – analisar os componentes da desigualdade de renda no Ceará em 2012 e o 

comportamento do PIB per capita das macrorregiões cearenses; 

C – verificar a hipótese de que a desigualdade de renda é um fator determinante 

para a desigualdade regional no estado do Ceará; 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

O passado colonial e escravocrata é o ponto de partida da concentrada distribuição 

de riqueza e da renda no Brasil. A posse da terra desde o início da colonização 

caracterizou-se pelo elevado grau de concentração, pela violência na expropriação 

de terras ocupadas e pelas dificuldades enfrentadas pelos novos ocupantes para 

legalizarem suas propriedades, mesmo após a Lei de Terras de 1850. Essa base do 

poder econômico, não única, mas inicial, e persistente até as primeiras décadas do 

século XX, refletiu-se em uma estrutura de poder político concentrado, autoritário e 

paternalista que se manteve de forma persistente no País até a segunda Grande 

Guerra, recortado por breves períodos de maior participação (Cacciamali, 2002). 

 

Faz-se necessário compreender que o nível de bem-estar de uma sociedade é 

dependente da forma como a distribuição dos recursos disponíveis é feita. Nesse sentido, a 

distribuição de renda aparece com um papel de destaque. Pois, se existissem mercados 

perfeitos, para todos os tipos de recursos, o nível de bem estar social seria determinado apenas 

pela distribuição de renda.   

As primeiras pesquisas econômicas sobre desigualdade de renda no Brasil, com 

dados representativos da população do país, começaram a aparecer no final da década de 60 

com a publicação do Censo Demográfico de 1960, e no início da década de 1970, com a 

publicação do Censo Demográfico de 1970, quando foi possível a comparação de ambos os 

resultados. Diante desse fato, trabalhos destinados a discutir e analisar o tema tornaram-se 

mais constantes. Como exemplo, podemos observar os trabalhos de Hoffmann e Duarte 

(1972), Fishlow (1972) e Langoni (1973), que puderam fazer uma análise com dados cada vez 

mais recentes e com maior disponibilidade de informações.  

Nesse período houve um crescimento de duas linhas básicas de pensamento. 

Alguns estudiosos concentravam suas pesquisas nos efeitos nefastos das políticas econômicas 

do governo militar sobre a renda. Nesse sentido, os trabalhos de Fishlow (1972, 1973), 

Hoffmann e Duarte (1972), Bacha e Taylor (1980) buscavam mostrar elementos da 

concentração pessoal da renda no Brasil e os modelos de segmentação do mercado de 

trabalho, apontando fatores estruturais e de política econômica como os principais 

fomentadores da desigualdade de renda. Por outro lado, Langoni (1973), Branco (1979) e 

Senna (1976) baseavam-se em um modelo que conectava a curva de U-invertido de Kuznets à 

Teoria do Capital Humano (TCH), de modo que o acelerado crescimento econômico em um 

país, de renda per capita relativamente baixa, e a mudança da estrutura econômica de agrária 
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para industrial teriam desencadeado efeitos concentradores da renda. Eles focavam a 

distribuição pessoal da renda com um olhar mais específico sobre o mercado de trabalho.  

Langoni (1973), em seu trabalho, identificou ainda que as mudanças na 

composição da força de trabalho, por região, setor econômico, sexo e distribuição de 

escolaridade, durante o período de forte crescimento econômico, na década de 70, foram 

cruciais para explicar o alto grau de desigualdade. Isto porque, a forte demanda por mão-de-

obra qualificada fez com que houvesse uma disparidade nos salários dos trabalhadores mais 

qualificados em detrimento aos demais. 

 

“A importância da educação ficou evidente, não só para as diferenças observadas de 

renda em cada ano, mas também para o aumento de desigualdade durante o período. 

Os coeficientes desta variável (...) são os de maior magnitude e de maior 

significância entre todas as variáveis incluídas na regressão.” (Langoni, 1973, 

p.208). 
 

No entendimento de Fishlow (1972), o aumento da desigualdade era explicado 

principalmente pelas mudanças nas rendas relativas, tendo o nível de escolaridade um papel 

menos determinante. Nesse sentido, a origem das diferenças de renda estava ligada ao sistema 

intervencionista no mercado de trabalho pelo governo militar, fazendo com que houvesse uma 

apropriação maior da renda por parte dos trabalhadores que estavam inseridos no topo da 

hierarquia ocupacional e salarial. Portanto, o autor conclui que a educação não seria a 

principal causa, porém não nega sua influencia na concentração de renda. 

Hoffmann e Duarte (1972) e Hoffmann (1973) tinham uma linha de pensamento 

semelhante à de Fishlow (1972), acreditando que os elementos de política econômica de 

distribuição funcional da renda, sobre o mercado de trabalho, propiciaram um aumento da 

concentração de renda com o aumento das diferenças salariais. Tais diferenças foram 

influenciadas, principalmente, por uma política de reajuste salarial abaixo da inflação e da 

eliminação da lei de estabilidade em 1966. Esta, por sua vez, levou a um forte movimento na 

rotatividade da mão-de-obra, prejudicando as classes de trabalhadores com menores 

qualificações. Além disso, as reivindicações por maiores salários foram fortemente reprimidas 

e as atuações dos sindicatos ficaram cada vez mais reduzidas. Tavares (1969) e Bacha (1975) 

buscaram mostra que as diferenças salariais estavam fortemente ligadas ao comportamento 

hierárquico das empresas, dado que e os trabalhadores de escolaridade mais elevada 

(executivos) possuíam a vantagem de prospectar salários relativamente mais altos, pois as 

empresas ao qual trabalhavam estavam apresentando uma expansão significativa nos lucros. 
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2.1 Década de 1970 

  

Na década de 1970, o Brasil ganhou notoriedade por enfrentar um crescimento da 

desigualdade em uma década e acabou sendo reconhecido como um dos países com as 

maiores desigualdades sociais do mundo. Aliás, nesse período houve o surgimento da “Teoria 

do Bolo”. Tal teoria buscava mostrar que primeiro deveria haver um crescimento econômico, 

para que depois pudesse haver uma distribuição da renda, porém acreditava-se que tal 

crescimento acarretaria em maiores níveis de concentração desta. Isto pôde ser evidenciado no 

mercado de trabalho, onde o aumento relativo da demanda de mão de obra mais qualificada, 

em detrimento aos sem qualificação, fez com que houvesse um crescimento no diferencial de 

salários que acabou impactando negativamente na distribuição de renda no período.  

No final desta década, começaram a aparecer os primeiros sinais de esgotamento 

do modelo de desenvolvimento instituído pelo regime militar, iniciando a crise do clico de 

acumulação conhecido como “milagre econômico”. Com isso, houve um agravamento das 

condições de vida da população, principalmente pela crescente inflação, pela deterioração do 

valor real dos salários, aumento do desemprego e elevação da dívida interna e externa.  

Posteriormente, a economia passou a ter um crescimento econômico mais suave e 

o aumento dos investimentos privados em educação fez com que houvesse uma expansão da 

oferta de mão de obra qualificada, contribuindo para redução da desigualdade. 

Hoffmann e Kageyama (1985), usando o índice de Gini para os anos 70, 

mostraram que o aumento na quantidade de membros trabalhando dentro de uma família e a 

redução do tamanho médio desta, aliado ao menor grau de desigualdade da Região Sudeste, 

fez com que houvesse uma estagnação da renda familiar para o Brasil nessa década. Já 

quando levaram em consideração os indicadores de rendimento familiar per capita 

perceberam que ocorreu uma pequena redução no nível de desigualdade.  

 

2.2 Décadas de 1980 e 1990 

 

A situação econômica fez com que a década de 1980 fosse de anos conturbados. 

Nesse período o país viu um aumento da desigualdade, devido, principalmente, a estagnação 
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da renda e aos efeitos devastadores da inflação forte sobre as classes de renda mais baixas, 

incapazes de proteger adequadamente o poder de compra de seus rendimentos Bonelli e 

Ramos (1994). Além disso, a concentração de renda também foi bastante influenciada pela 

desigualdade da escolaridade. 

Conforme o Gráfico 1, a concentração de renda se acentuou ao longo da década de 

80. Neste período observou-se uma elevada instabilidade econômica e institucional, além de 

uma elevada taxa de inflação e aumento do déficit público. Tais fatores contribuíram para que 

o país enfrentasse profundas recessões, com aumento do desemprego e desorganização do 

mercado de trabalho. Pelo gráfico, percebe-se que os 10% mais ricos detinham, em 1981, 21,4 

vezes a renda dos 40% mais pobres e que esse número alcançou seu topo em 1989 com uma 

diferença de 30 vezes. É importante observar que a partir dos anos 2000 os 10% mais ricos 

passaram a ter menor parcela da renda, em favor dos 40% mais pobres. 

 

 

Gráfico 1 - Razão entre a renda dos 10% mais ricos e a dos 40% mais pobres no 

Brasil (1981-2012). 

 
Fonte: IPEADATA (2014) - Série calculada a partir das respostas à Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (Pnad/IBGE) 

 

No início da década de 80, o segundo choque do petróleo e a alta dos juros 

influenciada pela politica monetária dos Estados Unidos fizeram com que a politica 

econômica brasileira, no intuito de gerar divisas, fosse voltada para o estímulo à estrutura 

produtiva focada na exportação. Os objetivos foram alcançados, porém o déficit público e a 

inflação disparam, chegando esta última a taxas de três dígitos. 

Ao longo desse período os índices que mediam o nível desigualdade de renda 
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mostraram uma realidade desanimadora. As camadas superiores da sociedade puderam ser 

beneficiadas com transferências de renda causadas pela indexação de preços da economia e, 

no mercado de trabalho, com a instabilidade e a perda de produtividade da economia 

brasileira, crescendo o número de ocupados em atividades de baixa produtividade e baixos 

salários. Somada a esses fatores, as camadas inferiores de renda sofreram ainda com as 

políticas restritivas do Estado que hesitaram em implantar políticas que propiciassem a 

redistribuição de rendimentos, tais como educação, saúde e habitação. 

Cacciamali (2002) afirma que em meados de 1994 finalmente a estabilidade dos 

preços é alcançada e a inflação para de crescer, isto possibilitou com que as famílias mais 

pobres pudessem ter ampliado o seus poderes de compra. Além disso, com a abertura 

econômica, a redução das margens de lucro, o aumento de mecanismos que facilitaram o 

crédito direto ao consumidor e a redução dos preços de produtos industrializados, também 

contribuíram para uma melhora das condições de vida dos brasileiros. Porém, esse processo 

de abertura implicou ganhos de produtividade que acabaram propiciando um aumento das 

taxas de desemprego e de subemprego. Graças a isso, o que pôde ser observado é que não 

houve uma mudança significativa nos padrões de apropriação de renda dos grupos mais 

pobres. Nesse sentido, a sobrevalorização cambial, imposta pelo Plano Real até o fim do ano 

de 1998, vem a inibir o nível de atividade econômica doméstica porque o incentivo às 

importações leva a substituir peças e componentes, ou porque alguns segmentos transformam-

se em importadores, ou ainda porque se cria um bloqueio adicional aos setores exportadores.  

No final da década de 90 o mercado de trabalho, especialmente o formal, passou 

por um momento debilitado, pois as taxas de crescimento econômico se tornavam cada vez 

menos expressivas. Nesse caso, o governo brasileiro tentava impulsionar as exportações 

adotando um sistema de câmbio flutuante após 1999, e a consequente desvalorização do Real. 

Além disso, houve uma elevação das taxas de juros para tentar atrair capitais financeiros e 

manter os níveis de reservas internacionais. Porém, estas medidas não impulsionam as 

exportações em nível suficiente para elevar de forma substancial o crescimento econômico e 

as altas taxas de juros acabaram inibindo as atividades domésticas em geral, principalmente 

aquelas ligadas às micro e pequenas empresas.  

No inicio da última década do século passado, houve um crescimento no número 

de trabalhos que buscaram evidenciar o alto grau de concentração de renda no Brasil, 

constataram que a diferença de escolaridade foi o principal fator de ampliação da 

desigualdade de renda. Indicaram que o Brasil é um dos países do mundo com maior grau de 
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desigualdade em educação, assim como apresenta elevada sensibilidade dos salários ao nível 

educacional do trabalhador. Por exemplo, o trabalho de Reis e Barros (1991) evidenciou que 

50% da desigualdade de rendimento eram provenientes da educação e da idade, concluindo 

que 40% da desigualdade seria extinta se as diferenças educacionais deixassem de existir. 

 Hoffman (2000) e Barros (1995) em seus trabalhos concluíram, respectivamente, 

que a cada ano de escolaridade adicional haveria uma tendência a elevarem-se os níveis 

salariais dos trabalhadores entre 11% e aproximadamente 15%. Além disso, este último autor 

mostrou no seu trabalho que a desigualdade salarial seria reduzida de 35 a 50% se fossem 

eliminadas as diferenças de salário por nível educacional, tudo o mais permanecendo 

constante.  

Barros (2000) mostrou em seu estudo sobre o tema da pobreza que cerca de 34%  

da população brasileira, no início da década, vivia em famílias com renda inferior à linha de 

pobreza. Nesse sentido, ele acrescenta que o Plano Real possibilitou resultados sustentados ao 

manter este novo patamar, inferior aos níveis deflagrados após Plano Cruzado, e também 

durante a década de 1970, quando este valor alcança 40% em 1977, ainda que essa aparente 

evolução do bem-estar não tenha reduzido o grau de desigualdade, de distribuição de renda. 

Ramos e Vieira (2001), a partir de cálculos do índice de Theil-T, chegaram à 

conclusão que durante os anos 1980 e 1990 as diferenças de qualificação dos trabalhadores 

eram as principais responsáveis pela diferença de rendimento àquela época, sendo o sexo e a 

raça irrelevantes para tal desigualdade. 

Para provar a importância que a educação tinha na redução da desigualdade, 

Ferreira (2000), mostrou que o mercado de trabalho fazia com que a desigualdade educacional 

fosse transformada em desigualdade de renda através de sua própria segmentação e da 

discriminação empregatícia. 

Ramos e Vieira (2001) sintetizam bem o que ocorreu no período: 

 

“(...) enquanto a década de 80 foi caracterizada por sucessivas 

elevações da desigualdade de rendimentos, com algumas elevações 

bruscas como as ocorridas em 1983 e 1989, a década de 90, apesar de 

ter experimentado progressos e retrocessos, chegou ao seu final na 

mesma situação em que começou. Quando se considera o período 

como um todo, ou seja, quando se compara 1981 com 1999, a 

conclusão é que a desigualdade de rendimentos, após uma série de 

oscilações, também permaneceu relativamente inalterada, em um nível 

bastante elevado. (RAMOS e VIEIRA, 2001, p.6)” 
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2.3 A recente queda da desigualdade de renda no Brasil 

 

Os trabalhos mais recentes sobre desigualdade de renda apontaram como foi o 

processo de redução da desigualdade nos primeiros anos do século XXI. Nesse sentido, 

Barros, Foguel e Ulyssea (2006) mostraram que na primeira década do ano 2000 o país 

experimentou uma melhoria no capital humano e que uma parcela significativa da redução da 

desigualdade de renda foi devido às reduções nos diferenciais de remuneração por nível 

educacional. 

Para Soares (2006) a política social do Estado, através de programas de 

transferências de renda, e as mudanças no mercado de trabalho foram cruciais para a redução 

da desigualdade de renda, ainda que não se trate de processo sustentável de reduzir 

desigualdades. Porém, tais programas de transferência de renda, principalmente o Bolsa 

Família, segundo o autor, não foram os principais contribuintes para a citada a redução da 

desigualdade. Ele acreditava que a desconcentração dos rendimentos do trabalho se 

caracterizava como o principal responsável por essa redução, pois contribuiu com três quartos 

da queda no coeficiente de Gini - o mercado de trabalho impactou a concentração de renda 

pelas vias: (i) o aumento do salário mínimo entre os anos 1994 e 2004, que é importante no 

mercado de trabalho informal, no qual a presença do salário mínimo é forte; (ii) mudanças na 

demanda por trabalho, aumentando a demanda por trabalho não qualificado o que proporciona 

maior igualdade da distribuição dos rendimentos do trabalho; (iii) transformações na oferta de 

trabalho, “sendo que a melhoria no sistema educacional teriam causado uma oferta maior de 

trabalho qualificado, levando à redução da desigualdade mediante um efeito-preço, isto é, ao 

aumentar a oferta de mão-de-obra qualificada aumenta mais do que a procura, isso leva a uma 

queda do preço da mão-de-obra qualificada” (SOARES, 2006b, p.98). 

No trabalho do IPEA (2010b) é enfatizado que a melhora na distribuição dos 

rendimentos provenientes do trabalho foi um dos principais motivos da queda da desigualdade 

de renda no Brasil, de tal maneira que a renda do trabalho ao longo da primeira década do 

século XXI foi consideravelmente pró-pobre, já que trabalhadores com menores salários 

apresentaram um crescimento acima da média, em outras palavras, os 50% mais pobres 

tiveram um crescimento médio dos salários maior que os 50% mais ricos. 

Assim sendo, os autores verificaram que entre os anos 2001 e 2007, metade da 

queda na disparidade da renda do trabalho e 1/3 da queda na desigualdade em renda per 
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capita foi decorrente da redução da desigualdade educacional da força de trabalho associado 

ao declínio da sensibilidade da remuneração do trabalho à escolaridade. Mostram ainda que a 

redução nas diversas formas de discriminação e segmentação investigadas explicaria 1/5 da 

queda na desigualdade em remuneração do trabalho e 9% da queda em renda per capita no 

país. 

 

2.4 Desigualdade de renda no Ceará 

 

Historicamente o Nordeste é considerado uma região onde os níveis de 

desigualdade de renda são notórios e aguçados, por isso sempre tem sido alvo de grandes 

ações por parte de políticas governamentais, em virtude da região não conseguir reduzir a 

distância da renda per capita em relação às outras regiões mais desenvolvidas, mesmo nos 

períodos de alto crescimento da economia nacional (MONTEIRO NETO, 1997). Contudo, 

nos últimos 10 anos, percebe-se uma evidente estabilização dos indicadores de desigualdades 

na região (CAVALCANTE, 2003). 

Em seu trabalho SILVEIRA NETO e AZZONI (2004) procuram mostrar que a 

distribuição do PIB per capita no Estado do Ceará no início da década de 2000, apresentava 

um alto grau de concentração, sendo o quinto com menor PIB per capita mensal do país. Tais 

autores evidenciaram que a participação do Estado no número de pobres do Nordeste tinha 

aumentado de 15,98% em 1992 para 16,08% em 1999. 

BARRETO et al (2001), utilizando o Índice de Gini mostrou que o índice no no 

Ceará teve uma ligeira redução (ou tendência à desconcentração), indo de 0,5851 em 1970 

para 0,5815 em 1999. Apesar de que nos anos de 1980 e 1991, esse índice esteve superior ao 

ano de 1970. Este autor conclui que nos anos 1970, 1980 e 1991, o Estado liderou o ranking 

dos maiores índices de concentração de renda entre os 9 estados nordestinos. Já em 1999, o 

Estado chegaria a ocupar a 6ª colocação, em decorrência do aumento da concentração nos 

estados do Piauí, Sergipe e Paraíba. 

Finalmente, MONTEIRO NETO (1997) concluiu que, as políticas 

governamentais, como criação de incentivos fiscais e alguns investimentos em infraestrutura, 

foram insuficientes para que o Estado conseguisse reduzir a desigualdade de renda per capita, 

assim como os estados do Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte e Paraíba. 
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3 METODOLOGIA 

 

O Ceará está localizado na Região Nordeste do Brasil, com uma área de 

aproximadamente 146.817 quilômetros quadrados. Da área total do Estado, 95% encontra-se 

situada no semiárido nordestino, região esta, caracterizada por irregulares precipitações 

pluviométricas do ponto de vista temporal e espacial e, frequentemente, atingidas pelas secas ( 

IPECE, 2005). 

O Estado do Ceará é dividido em 8 Macrorregiões de Planejamento criadas pela 

lei nº 12.896 do ano de 1999, composto por municípios com mesmas características de relevo 

e clima. As macrorregiões são: 

1. Região Metropolitana de Fortaleza (RMF): municípios de Aquiraz, Cascavel, 

Caucaia, Chorozinho, Eusébio, Fortaleza, Guaiúba, Horizonte, Itaitinga, 

Maracanaú, Maranguape, Pacajus, Pacatuba, Pindoretama e São Gonçalo do 

Amarante; 

2. Macrorregião do Cariri/Centro Sul: municípios de Abaiara , Acopiara, 

Altaneira, Antonina do Norte , Araripe , Assaré , Aurora , Baixio , Barbalha , 

Barro , Brejo Santo , Campos Sales , Caririaçu , Cariús , Catarina , Cedro , Crato , 

Farias Brito , Granjeiro, Icó , Iguatu , Ipaumirim, Jardim, Jati, Juazeiro do Norte , 

Jucás, Lavras da Mangabeira, Mauriti , Milagres, Missão Velha, Nova Olinda , 

Orós, Penaforte, Porteiras, Potengi , Quixelô, Saboeiro, Salitre, Santana do Cariri , 

Tarrafas , Umari  e Várzea Alegre; 

3. Macrorregião de Sobral/Ibiapina: municípios de Alcântaras, Cariré, Carnaubal , 

Coreaú , Croatá , Forquilha, Frecheirinha, Graça, Groaíras , Guaraciaba do Norte, 

Hidrolândia, Ibiapina , Ipu , Irauçuba, Massapê, Meruoca , Moraújo, Mucambo, 

Pacujá, Pires Ferreira, Reriutaba, Santana do Acaraú, São Benedito, Senador Sá, 

Sobral, Tianguá, Ubajara, Varjota e Viçosa do Ceará; 

4. Macrorregião do Litoral Oeste: municípios de Acaraú, Amontada, Apuiarés, 

Barroquinha , Bela Cruz, Camocim, Chaval, Cruz, Granja, Itapagé, Itapipoca, 

Itarema, Jijoca de Jericoacoara, Marco, Martinópole, Miraíma, Morrinhos, 

Paracuru, Paraipaba, Pentecoste, São Luís do Curu, Tejuçuoca, Trairi, Tururu, 

Umirim, Uruburetama e Uruoca; 
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5. Macrorregião do Sertão dos Inhamuns: municípios de Aiuaba, Ararendá, 

Arneiroz, Catunda, Crateús, Independência, Ipaporanga, Ipueiras, Monsenhor 

Tabosa, Nova Russas, Novo Oriente, Parambu, Poranga, Quiterianópolis, Tamboril 

e Tauá; 

6. Macrorregião do Sertão Central: munícipios de Banabuiú, Boa Viagem, 

Canindé , Caridade, Choró, Deputado Irapuan Pinheiro , General Sampaio, 

Ibaretama, Ibicuitinga, Itatira , Madalena, Milhã, Mombaça, Paramoti, Pedra 

Branca, Piquet Carneiro, Quixadá , Quixeramobim, Santa Quitéria, Senador 

Pompeu e Solonópole; 

7. Macrorregião de Baturité: municípios de Acarape, Aracoiaba, Aratuba, Barreira, 

Baturité, Capistrano, Guaramiranga, Itapiúna, Mulungu, Ocara, Pacoti, Palmácia e 

Redenção; 

8. Macrorregião do Litoral Leste/Jaguaribe: municípios de Alto Santo, Aracati , 

Beberibe, Ererê, Fortim, Icapuí, Iracema, Itaiçaba , Jaguaretama, Jaguaribara, 

Jaguaribe , Jaguaruana, Limoeiro do Norte, Morada Nova , Palhano, Pereiro, 

Potiretama, Quixeré , Russas , São João do Jaguaribe e Tabuleiro do Norte; 

 

3.1 Fonte de dados 

A pesquisa utiliza as informações publicadas pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) que aferem os PIB totais e per capita do Brasil, da região 

Nordeste, do estado do Ceará e das suas macrorregiões para o ano de 2012. A metodologia 

aqui trabalhada foi retirada do trabalho de Lemos (2009). 

No intuito de medir os níveis de desigualdade na distribuição de renda nas 

macrorregiões do estado do Ceará em 2012, a pesquisa contabilizou todos os municípios cujos 

PIB per capita são inferiores a média do PIB per capita da respectiva macrorregião. Estes, 

então, são somados e comparados aos PIB totais das suas macrorregiões. Com isso, foi 

possível encontrar a participação de cada município de menor PIB médio na renda total de 

cada macrorregião, sendo obtidos da seguinte forma: 

Definem-se: 

 dos municípios cujos PIB per capita são menores 

do que o PIB da macrorregião, conforme o caso; 

 = PIB da macrorregião; 
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Define-se o Índice Parcial de Simetria associado à renda como . 

 

 

 

 

 

Analisando a formula (1), verifica-se que o Índice Parcial de Simetria da 

apropriação da renda, atingiria o seu valor máximo quando a distribuição fosse totalmente 

simétrica, ou seja, este índice seria igual a 50%, indicando que o PIB per capita da 

macrorregião seria igual ao PIB mediano e que, portanto, metade desse PIB estaria abaixo da 

mediana e a outra metade acima. À medida que este valor tende para próximo de zero, sugere 

uma menor apropriação da renda por parte desses municípios de PIB per capita abaixo das 

respectivas médias, numa perspectiva agregada. No entanto, à medida que tende para 50%, 

sinaliza uma maior participação dos municípios de menor PIB médio na renda total. 

Depois desse processo, parte-se para a análise das populações desses municípios 

de PIB per capita menores do que as médias. Em seguida, relacionam-se essas populações às 

populações totais e obtêm-se percentuais que sinalizam as participações das populações 

desses municípios na apropriação da renda gerada em termos globais. Assim, define-se o 

Índice Parcial de Simetria associado à população ( ) que tem a seguinte Equação: 

 

  

 

 

 

Na equação (2)  define a população total da macrorregião que vive 

nos municípios cujos PIB per capita são inferiores às respectivas médias;  define a 

população total. 

De forma análoga ao Índice Parcial de Simetria da renda, este índice também 

varia de zero a 50%. Sendo o seu valor superior um indicativo de perfeita simetria, e o valor 

mais próximo de zero indicativo de elevado grau de assimetria na distribuição da população 

em termos de apropriação da renda. 

Em seguida, estima-se o Índice de Simetria de apropriação da renda (IS) que é 

obtido pela seguinte equação: 
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Numa situação de perfeita simetria na apropriação da renda, em que 50% da 

população dos municípios de menor PIB per capita apropriem-se de 50% do PIB total da 

macrorregião, o IS assumiria valor máximo, que seria igual a um (1). À medida que o valor de 

IS diminui e tende para zero, a apropriação da renda tende a ser menos simétrica ou mais 

assimétrica. 
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4. RESULTADOS 

Esta seção apresentará os resultados dos indicadores de desigualdades de renda no 

Estado do Ceará, como previsto na metodologia. Inicialmente, apresentaremos e analisaremos 

as relações existentes entre Rendas Per capita do Estado considerando os municípios, e 

seguidamente as macrorregiões.  

 

4.1 Relação entre PIB Per capita dos Munícipios do Estado do Ceará 

 

A Tabela 1 mostra o desempenho do PIB per capita dos municípios cearenses. 

Nesta, o município de São Gonçalo do Amarante foi o que apresentou maior valor, com R$ 

31,9 mil. Este resultado pode estar diretamente ligado ao fato do município possuir uma 

população pequena, e deter uma quantidade considerável de indústrias que se instalaram nos 

últimos anos, além de se beneficiar de um forte incremento de indústrias atraídas por 

incentivos fiscais do Governo do Estado e com o aumento do Porto do Pecém. Nesta mesma 

situação podem ser enquadrados os municípios de Eusébio e Maracanaú, com PIB per capita 

de R$29,3 mil e R$22,4 mil, respectivamente, ocupando a segunda e terceira posição.  

Tabela 1 - Os quinze maiores e os quinze menores PIB per capita do Ceará – 2012. 

Ranking 
Maiores 

Ranking 
Menores 

Municípios PIB per capita (R$) Municípios PIB per capita (R$) 

1 
São Gonçalo do 

Amarante 
31.895,99 1 Graça 3.901,48 

2 Eusébio 29.327,45 2 Itatira 3.880,34 

3 Maracanaú 22.445,12 3 Quixelô 3.873,00 

4 Fortaleza 17.359,53 4 
Pires 

Ferreira 
3.869,94 

5 Horizonte 16.083,43 5 Mombaça 3.864,31 

6 Aracati 13.245,88 6 Palmácia 3.825,95 

7 Sobral 12.750,83 7 Caridade 3.825,40 

8 Aquiraz 12.560,94 8 Cariús 3.818,97 

9 Paracuru 12.284,12 9 Tejuçuoca 3.783,55 

10 Icapuí 11.900,99 10 Granja 3.742,16 

11 Caucaia 10.881,38 11 Aiuaba 3.739,05 

12 Pacajus 9.296,96 12 Martinópole 3.664,93 

13 Juazeiro do Norte 9.210,68 13 Abaiara 3.635,15 

14 Iguatu 8.978,46 14 Poranga 3.495,84 

15 Camocim 8.971,11 15 Catarina 3.311,80 
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Ainda na Tabela 1 verificam-se os quinze municípios com menores PIB per 

capita. Estes além de possuírem economias relativamente pequenas, detêm uma quantidade 

razoável de habitantes, o que leva a terem PIB per capita menores. Além disso, suas 

economias, na maioria das vezes, são dependentes do setor de Serviços, amparadas, 

sobretudo, nas atividades ligadas a Administração Pública (APU), como é o caso de Catarina, 

que lidera o grupo de municípios com menor PIB per capita, com um PIB total de R$ 63,7 

milhões e uma população de 19.228 habitantes, resultando no valor do per capita de R$ 

3.311,80. 

Um fato importante a se observar é que dentre os municípios com maiores PIB 

per capita a maioria compõe a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).  

 

4.2 Relação entre PIB Per capita das Macrorregiões do Estado do Ceará 

 

Para fazer a avaliação da apropriação da renda nos municípios cearenses em 2012, 

foram utilizadas as informações construídas neste estudo a partir dos dados brutos publicados 

pelo IBGE acerca dos PIB totais e médios dos municípios. Através das evidências 

apresentadas na Tabela 2, depreende-se que o PIB per capita do Ceará em 2012 foi de R$ 

10.473,12. Contudo, este PIB médio apresenta uma distribuição bastante assimétrica, como se 

demonstrará mais na frente neste estudo. Na Tabela 2, observa-se que a sua amplitude de 

variação é muito grande. De fato, o PIB per capita no Ceará em 2012 variou de R$ 3.311,80 

no município de Catarina, que fica na macrorregião do Cariri/ Centro Sul, ao valor extremo de 

R$ 31.895,99 em São Gonçalo do Amarante, município que fica no na macrorregião da 

Região Metropolitana de Fortaleza. Destas evidências, depreende-se que, no PIB per capita 

de São Gonçalo do Amarante, caberiam 9,63 PIB médios de Catarina, o que é uma 

demonstração da grande disparidade deste indicador no estado e que também sugere que ele é 

de pouca utilidade para aferir níveis de bem-estar econômico. 

Quando se leva a análise para região Nordeste, observa-se que a maior disparidade 

entre o maior e o menor PIB médio está entre Bacuri no Maranhão e Ipojuca no estado de 

Pernambuco. O PIB per capita do primeiro assumiu a magnitude de R$ 2.727,16 em 2012. 

No outro extremo, o município que tem o maior PIB da região possuiu um PIB per capita de 

R$ 138.273,00 . Isso fez com que a relação entre o maior e o menor PIB per capita no 

Nordeste em 2012 assumisse a magnitude de 50,70. 

Fonte: Elaboração do autor a partir de dados da PNAD/IBGE 2012.  
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Em termos de Brasil, percebe-se que o PIB per capita foi, em 2012, de R$ 

22.645,86. O que esse número não mostra é a grande disparidade existente entre os 

municípios que compõe seu território. Para se ter uma ideia o município de maior PIB per 

capita, Presidente Kennedy no estado do Espirito Santo, possui 188 vezes o PIB per capita do 

município de menor número, Curralinhos no estado do Pará. 

Voltando a análise para as macrorregiões do estado do Ceará percebe-se que na 

Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) o PIB per capita em 2012 era o maior das 

macrorregiões e assumia a magnitude de R$ 16.111,70. Nesta macrorregião, também se 

encontrava a maior amplitude em termos de PIB per capita. Em 2012, a relação entre o maior 

PIB per capita, São Gonçalo do Amarante, e o menor PIB per capita, Guaiúba, era de 7,37. 

Sendo o PIB per capita deste último de R$ 4.330,02 em 2012. 

Na Macrorregião Litoral Oeste, o PIB per capita em 2012 foi de R$ 6.308,76. Em 

torno deste valor, gravitaram valores que assumiram o máximo no município de Paracuru, 

cujo PIB médio em 2012 era de R$ 12.284,12 e um mínimo de R$ 3.664,93, que foi o PIB 

médio de Martinópole. Assim, nesta macro, a relação entre o maior e o menor PIB per capita 

assumiu a magnitude de 3,35. 

Na Macrorregião de Sobral/Ibiapina, a amplitude do PIB per capita variou de R$ 

3.869,94, no município de Pires Ferreira, a um máximo de R$ 12.750,83, observado no 

município de Sobral. Com isso, a relação entre o maior e o menor PIB médio, em 2012, foi de 

3,29. O PIB per capita dessa macro foi de R$ 6.852,35.  

Na Macrorregião Litoral Leste/ Jaguaribe, o PIB per capita assumiu a magnitude 

de R$ 7.785,61. Nesta o PIB per capita oscilou de R$ 4.497,53 para o município de Pereiro a 

um máximo de R$ 13.245,88 para o município de Aracati. Portanto, a relação entre o maior 

PIB per capita e o menor PIB per capita nesta Macrorregião era de 2,95 em 2012.  

Dentre as Macrorregiões cearenses, a menor amplitude de PIB per capita foi 

encontrada na Macrorregião do Sertão dos Inhamuns. Nesta, se encontrava o município de 

Poranga com menor PIB médio, e o município de Crateús com o maior. A relação entre o 

maior e o menor PIB médio dessa macro era de apenas 1,60. Próximo desse valor, com 

magnitude de 1,97, se encontrava a Macrorregião de Baturité, seguida pela Macrorregião do 

Sertão Central e a Macrorregião do Cariri/ Centro Sul, com a relação entre maior PIB per 

capita e menor PIB per capita da ordem de 1,98 e 2,78, respectivamente. 

A Macrorregião cearense com o menor PIB per capita em 2012 era a 

Macrorregião de Baturité cujo valor era de R$ 4.757,56. Esse valor representava 45,4% da 
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média cearense e apenas 29,5% do PIB per capita da Região Metropolitana de Fortaleza, que 

era o maior do estado naquele ano. 

 

 

4.3 A realidade da apropriação de renda nas macrorregiões cearenses 

 

Na Tabela 3, apresentam-se as proporções de municípios das Macrorregiões do 

Ceará cujos PIB per capita eram menores do que a respectiva média do estado em 2012. Além 

disso, é feita uma pequena abordagem para o Brasil e para Região Nordeste. Na segunda 

coluna da Tabela 3, mostram-se os totais dos municípios das Macrorregiões do estado. Estes, 

por sua vez, quando possuírem PIB per capita menores do que as respectivas médias serão 

apresentados na terceira coluna. Na quarta coluna, mostram-se os percentuais de municípios 

com PIB médios abaixo das médias do estado. Na quinta e na sexta colunas da Tabela 3, 

respectivamente, apresentam-se as estimativas realizadas no estudo para o montante do PIB 

acumulado pelos municípios de PIB per capita abaixo da média e a população que vivia 

Tabela 2 - Caracterização do PIB per capita das Macrorregiões do Ceará – 2012. 

Macrorregiões 

PIB per 

capita em 

2012 (R$) 

Maior PIB 

per capita 

em 2012 

(R$) 

Menor 

PIB per 

capita 

em 2012 

(R$) 

Relação 

Maior 

PIB per 

capita / 

Menor 

PIB per 

capita 

Município 

com Maior 

PIB per 

capita em 

2012 

Município com 

Menor PIB per 

capita em 2012 

Brasil 22.645,86 511.967,24 2.720,32 188,20 
Presidente 

Kennedy - ES 
Curralinho - PA 

Nordeste 11.044,59 138.273,00 2.727,16 50,70 Ipojuca - PE Bacuri - MA 

Ceará 10.473,12 31.895,99 3.311,80 9,63 
São Gonçalo 

do Amarante 
Catarina 

RMF 16.111,70 31.895,99 4.330,02 7,37 São Gonçalo do 

Amarante 

Guaiúba 

MR Litoral Oeste 6.308,76 12.284,12 3.664,93 3,35 Paracuru Martinópole 

MR Sobral/Ibiapina 6.852,35 12.750,83 3.869,94 3,29 Sobral Pires Ferreira 

MR do Litoral Leste / 

Jaguaribe 

7.785,61 13.245,88 4.497,53 2,95 Aracati  Pereiro 

MR Cariri/ Centro Sul 6.234,53 9.210,68 3.311,80 2,78 Juazeiro do 

Norte  

Catarina  

MR do Sertão Central 5.247,85 7.572,10 3.825,40 1,98 Quixadá  Caridade 

MR Baturité 4.757,56 7.518,60 3.825,95 1,97 Guaramiranga Palmácia 

MR Sertão dos Inhamuns 4.813,08 5.600,92 3.495,84 1,60 Crateús Poranga 

Fonte: Elaboração do autor a partir de dados da PNAD/IBGE 2012.  
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nestes municípios em 2012. Na ultima coluna da Tabela 3, apresenta-se o Índice de Simetria 

de apropriação da renda. 

Na Tabela 3, observa-se que 94,02%, ou 173, dos 184 municípios contabilizados 

para o Ceará em 2012 pelo IBGE, tinham PIB per capita que estavam abaixo da média do 

estado naquele ano. Ou seja, apenas 11 municípios cearenses tinham PIB per capita que 

superavam a média estadual em 2012. 

Na região Nordeste, em 2012, 91,64% dos seus municípios possuíam PIB per 

capita abaixo da média regional. O trabalho de Lemos (2009) mostrou que tal condição 

poderia ser explicada pela extrema dependência da maioria dos municípios, que sobreviviam 

de transferências do Governo Federal. Apontando como fator agravador a emancipação de 

alguns destes municípios, pois, para este autor, tais medidas vieram para atender demandas de 

famílias que queriam o poder local na forma de prefeitos, vereadores, secretários municipais e 

outros cargos do que pelo interesse da maioria das populações que passaram a fazer parte dos 

novos municípios criados a partir da emancipação de distritos. 

No Brasil, o montante de municípios com PIB per capita abaixo da média do país 

assumiu um percentual de 84,78%, ou um total de 4718 municípios em 2012.  

Observando a Tabela 3, percebe-se que a macrorregião do Cariri/ Centro Sul 

detinha 90,48%, ou 38, dos seus 42 municípios com PIB médio menor que a média, 

apresentando a pior situação dentre as macrorregiões para esse indicador. Em seguida vem a 

macrorregião de Sobral/Ibiapina, com percentual de municípios com PIB per capita abaixo da 

média representando 89,66% do total, ou 26 dos seus 29 municípios. Litoral Leste/ Jaguaribe 

(80,95%); Região Metropolitana de Fortaleza (66,67%); Sertão Central (71,43%); Sertão dos 

Inhamuns (68,75%) e Litoral Oeste (66,67%) seguem como as macrorregiões com maiores 

concentrações relativas de municípios com PIB per capita abaixo da média das respectivas 

macrorregiões. Finalmente, Baturité é a macrorregião cearense que apresenta o menor 

percentual de municípios com PIB per capita abaixo da média, 46,15%, ou 6 municípios. 

Na quinta coluna da Tabela 3, apresentam-se os percentuais de apropriação do por 

parte dos municípios cujos PIB per capita estão abaixo das respectivas médias brasileira, 

nordestina, cearense e, principalmente, das macrorregiões. Com efeito, nos 84,78% dos 

municípios brasileiros cujos PIB per capita estavam abaixo da média brasileira em 2012, 

ficaram apenas 32,88% do PIB global do país naquele ano. Na região Nordeste, os municípios 

de menores PIB (abaixo da média regional) apropriaram-se de apenas 33,84% da riqueza total 

da região em 2012. A realidade do estado do Ceará não era distinta, apropriação do PIB por 
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parte das populações que sobreviviam nos municípios cujos PIB per capita estavam abaixo da 

média representou apenas 32,78% do PIB cearense.  

 

 

Ainda na quinta coluna, pode-se fazer a leitura por macrorregiões do estado do 

Ceará dos percentuais de apropriação do PIB por parte daqueles municípios em que a renda 

média estava abaixo da média da macrorregião. Observa-se que, na Região Metropolitana de 

Fortaleza, está a menor participação da população que vive nos municípios com menor PIB 

em relação ao PIB total da macrorregião (14,39%). Seguem as macrorregiões do Baturité 

(35,80%), do Litoral Oeste (36,05%) e Sertão Central (40,06%). 

Por outro lado, as macrorregiões cearenses em que a participação no PIB total por 

parte dos municípios de PIB per capita abaixo da média das respectivas macrorregiões e que 

apresentaram as melhores performances nessa participação foram: Litoral Leste / Jaguaribe 

(53,85%); Sobral/ Ibiapina (47,15%); Sertão dos Inhamuns (46,84%) e Cariri/ Centro Sul 

(43,89%). 

Através da sexta coluna da Tabela 3, pode-se analisar os percentuais das 

populações que viviam nos municípios cujos PIB per capita estavam abaixo das respectivas 

Tabela 3 - Caracterização do PIB per capita das Macrorregiões do Ceará - 2012. 

Macrorregiões 
Total de 

Municípios 

Municípios 

Com PIB 

médio 

menor que 

a média 

Municípios 

Com PIB 

médio 

menor que a 

média (%) 

PIB dos 

Municípios 

com PIB 

médio 

Menor que 

a Média / 

PIB Total 

(%) 

População 

Cujo PIB 

médio 

Está 

Abaixo da 

Média / 

População 

Total (%) 

Relação: PIB 

Total de 

Municípios 

com Menor 

Renda / 

População de 

PIB médio de 

Menor Renda 

(IS) 

Brasil 5565 4718 84,78% 32,88% 61,19% 0,54 

Nordeste 1794 1644 91,64% 33,84% 60,50% 0,56 

Ceará 184 173 94,02% 32,78% 58,28% 0,56 

RMF 15 11 73,33% 14,39% 24,15% 0,60 

MR Sobral/Ibiapina 29 26 89,66% 47,15% 67,00% 0,70 

MR Cariri/ Centro Sul 42 38 90,48% 43,89% 60,58% 0,72 

MR Litoral Oeste 27 18 66,67% 36,05% 47,43% 0,76 

MR do Sertão Central 21 15 71,43% 40,06% 49,13% 0,82 

MR do Litoral Leste / 

Jaguaribe 

21 17 80,95% 53,85% 65,98% 0,82 

MR Baturité 13 6 46,15% 35,80% 41,30% 0,87 

MR Sertão dos Inhamuns 16 11 68,75% 46,84% 53,08% 0,88 

Fonte: Elaboração do autor a partir de dados da PNAD/IBGE 2012. 
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médias do Brasil, da região Nordeste, do Ceará e das macrorregiões deste. Com isso, 

observou-se que 61,19% da população brasileira vivia em 2012 em municípios cujo PIB per 

capita estava abaixo da média brasileira daquele ano. Já para a região Nordeste e o estado do 

Ceará, este percentual foi, respectivamente, de 60,50% e 58,28%.  

Ainda na sexta coluna, quando se leva em consideração as macrorregiões 

cearenses, observa-se que as maiores concentrações de populações em municípios de menores 

PIB per capita estavam nas macrorregiões de Sobral/ Ibiapina (67,00%), Litoral Leste/ 

Jaguaribe (65,98%), Cariri/ Centro Sul (60,58%), Sertão dos Inhamuns (53,08%), e Sertão 

Central (49,13%). Observa-se que estas macrorregiões, além de possuírem pequenos PIB 

médios, possuem grandes contingentes populacional vivendo em municípios com PIB médio 

abaixo da média da região. Segundo Lemos (2009) isto pode explicar o ciclo da pobreza, pois 

PIB per capita baixo seria consequência de uma maior frequência da população com renda 

baixa. 

As macrorregiões cearenses que apresentaram as menores concentrações de 

populações em municípios de menores PIB per capita em 2012 foram: Região Metropolitana 

de Fortaleza (24,15%), Baturité (41,30%) e Litoral Leste (47,43%). 

Ainda na Tabela 3, verifica-se na última coluna a relação entre o PIB dos 

municípios cujos PIB per capita estavam abaixo das respectivas médias brasileira, da região 

Nordeste, do estado do Ceará e das macrorregiões cearenses e os percentuais das populações 

que detinham esse PIB em 2012, possibilitando a medição do grau de simetria ou assimetria 

da apropriação de renda. Este é o Índice de Simetria (IS) que foi criado por Lemos (2009) e 

usado neste estudo. 

Assim como no trabalho de Lemos (2009), que mediu a apropriação da renda no 

Brasil para o ano de 2005, verificou-se pelo IS que havia, em 2012, uma forte desigualdade 

aferida por este indicador. O IS estimado para o Brasil em 2012 foi de 0,54, mesmo valor 

apresentado por Lemos (2009), mostrando que depois de sete anos não houve melhorias nesse 

indicador para o Brasil. É importante observar que a população brasileira que vivia nos 

municípios de PIB per capita menor do que a média brasileira era de 61,19%. Este percentual 

de população dos municípios de menor renda per capita do Brasil apropriou-se de apenas 

32,88% do PIB total do País em 2012, como se viu na coluna 5 da Tabela 3. A  região 

Nordeste apresentou em 2012 um IS = 0,56, mesmo valor encontrado para o estado do Ceará.  

Quando parte-se para análise das macrorregiões cearenses verifica-se que as 

melhores performances em termos de simetria na distribuição do PIB eram: Sertão dos 
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Inhamuns (0,88); Baturité (0,87); Litoral Leste/ Jaguaribe (0,82) e Sertão Central (0,82). As 

macrorregiões com as piores performances em termos do Índice de Simetria foram: Região 

Metropolitana de Fortaleza (0,60); Sobral/ Ibiapina (0,70); Cariri/ Centro Sul (0,72) e Litoral 

Oeste (0,76). Fica evidente o grau de desigualdade na apropriação da renda e da riqueza no 

Brasil, na região Nordeste e no estado do Ceará. Também é importante observar a magnitude 

da assimetria e na distribuição da renda na Região Metropolitana de Fortaleza, que ficou 

muito aquém das demais macrorregiões cearenses. 

Nesta etapa é usada a mesma metodologia que vinha sendo utilizada no trabalho, 

mudando-se apenas os grupos de análise. Nesta é feita hierarquização em ordem decrescente 

dos 184 municípios cearenses, de acordo com as magnitudes dos referidos PIB per capita 

agregados. Os municípios serão divididos em quartis. No primeiro quartil ficarão os 46 

municípios com maiores PIB per capita; no segundo, ficarão os 46 seguintes e assim por 

diante. No último quartil ficarão os municípios de menores PIB per capita agregados do 

Ceará em 2012.  

 

4.4 A realidade da apropriação de renda nos municípios cearenses: análise dos quartis. 

 

Analisando-se a Tabela 4 e a Tabela 5 percebe-se a grande disparidade de 

apropriação de renda existente entre o primeiro quartil e os demais. Em relação ao PIB per 

capita o primeiro quartil possui uma renda média de R$13,6 mil, ou seja, 2,6 vezes maior do 

que o segundo quartil, que possui apenas R$5,3 mil. Essa diferença é ainda maior quando se 

observa os 46 municípios que compõe o primeiro quartil. Neste, a diferença entre o município 

que tem o maior PIB per capita, São Gonçalo do Amarante (R$31,9 mil), e o que possui o 

menor, Penaforte (R$5,9 mil), é da ordem de 5,41 vezes. Além disso, 41 dos 46 municípios 

(89,13%) possuíam PIB per capita menor do que a média. Estes, por sua vez, detinham 

apenas 31,83% do PIB global de todo o quartil e possuíam 49,04% da população do quartil. 

Sendo assim, o primeiro quartil dos municípios cearenses em 2012 possuía um Índice de 

Simetria (IS) de apenas 0,65, sendo o pior resultado para todos os quartis analisados naquele 

ano. 
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Tabela 4 – Análise do PIB per capita do Ceará por quartis – 2012. 

QUARTIS 

PIB per 

capita em 

2012 (R$) 

Maior PIB 

per capita 

em 2012 

(R$) 

Menor 

PIB per 

capita 

em 2012 

(R$) 

Relação 

Maior 

PIB per 

capita / 

Menor 

PIB per 

capita 

Município com 

Maior PIB per 

capita em 2012 

Município 

com Menor 

PIB per 

capita em 

2012 

1º QUARTIL 13.563,14 31.895,99 5898,09 5,41 

São Gonçalo do 

Amarante Penaforte 

2° QUARTIL 5.279,51 5.745,33 4757,53 1,21 

Guaraciaba do 

Norte Catunda 

3° QUARTIL 4.520,43 4.753,35 4286,09 1,11 Cedro Altaneira 

4° QUARTIL 3.980,38 4.281,62 3311,80 1,29 Cariré Catarina 

Fonte: Elaboração do autor a partir de dados da PNAD/IBGE 2012. 

 

Nos demais quartis pode-se observar que havia uma maior igualdade na 

distribuição da renda dado que a diferença entre o município de maior e o menor PIB per 

capita era mínima, chegando a ser da ordem de 1,11 no 3° quartil. Além disso, verificou-se 

que estes possuíam um alto Índice de Simetria, com IS próximos de 1, ou seja, com uma 

apropriação de renda quase perfeita. Porém, apesar de tal igualdade, os valores do PIB per 

capita dos municípios que compunham esses quartis possuíam valores muito aquém dos 

apresentados pelo Brasil (R$ 22,6 mil), Nordeste (R$11,0 mil) e do próprio Ceará (R$10,5 

mil). 

 

Tabela 5– Análise do PIB per capita do Ceará por quartis – 2012. 

QUARTIS 
Total de 

Municípios 

Municípios 

Com PIB 

médio 

menor que 

a média 

Municípios 

Com PIB 

médio 

menor que 

a média 

(%) 

PIB dos 

Municípios 

com PIB 

médio Menor 

que a Média 

/ PIB Total 

(%) 

População 

Cujo PIB 

médio Está 

Abaixo da 

Média / 

População 

Total (%) 

Relação: PIB 

Total de 

Municípios 

com Menor 

Renda / 

População de 

PIB médio de 

Menor Renda 

(IS) 

1º QUARTIL 46 41 89,13% 31,83% 49,04% 0,65 

2° QUARTIL 46 28 60,87% 48,07% 50,89% 0,94 

3° QUARTIL 46 25 54,35% 50,80% 52,00% 0,98 

4° QUARTIL 46 20 43,48% 39,86% 41,75% 0,95 

Fonte: Elaboração do autor a partir de dados da PNAD/IBGE 2012.  
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5 CONCLUSÃO 

 

Este trabalho procurou analisar os níveis de assimetria/simetria da distribuição de 

renda nas macrorregiões do Ceará. Das evidências encontradas na pesquisa, constata-se mais 

uma vez a grande assimetria de apropriação e distribuição do PIB global e per capita no 

estado do Ceará. Observa-se que a grande maioria dos municípios cearenses tem PIB per 

capita abaixo da média do Estado. Além disso, existe uma grande amplitude de variação do 

PIB per capita no Ceará. De fato, a relação entre o maior e o menor PIB médio é de 9,63. Esta 

situação também pode ser observada em relação à região Nordeste e ao Brasil, porém com 

amplitudes bem maiores. Já as Macrorregiões cearenses, com exceção da RMF, apresentaram 

amplitudes relativamente baixas. 

Os resultados da pesquisa, ao sinalizarem que, no Ceará, dos 184 municípios 

contabilizados pelo IBGE em 2012, em 173 ou 94,02% tinham PIB per capita menor do que a 

média estadual, mostram claramente que a grande maioria desses municípios não se sustentam 

economicamente e sobrevivem de transferências do governo federal nas diferentes formas, 

principalmente o bolsa família. O mesmo caso se estende para a Região Nordeste e para o 

Brasil com, respectivamente, 91,64% e 84,78%. Esta situação grave está ligada a 

permissividade da legislação brasileira para a emancipação de distritos e transformá-los em 

municípios. Essas “emancipações” no geral não trouxeram benefícios para as populações dos 

novos municípios, a conferir por este resultado mostrado na pesquisa. 

Quando se estima o Índice de Simetria neste trabalho, observa-se que as 

desigualdades na apropriação da renda se manifestam tanto de forma nacional, como regional, 

estadual e intraestadual (macrorregiões). Com efeito, a região Nordeste e o estado cearense 

apresentam níveis de PIB per capita bem menores que o do Brasil. Em nível de macrorregião 

cearense o resultado é bem pior, dado que todas as macrorregiões, exceto a RMF, possuíam 

resultados de PIB médio aquém dos apresentados no Estado. As macrorregiões de RMF e 

Sobral/Ibiapaba , juntamente com a macrorregião Cariri/ Centro Sul, apresentaram os menores 

Índices de Simetria do estado do Ceará: 0,60, 0,70 e 0,72, numa escala em que a proximidade 

de um significa melhor distribuição e a proximidade de zero implica pior distribuição. 

 No geral, os resultados obtidos mostraram que no ano de 2012 havia um alto 

índice de assimetria da distribuição de renda no Ceará, com poucos municípios concentrando 

grande parte da renda e muitos municípios ficando com pouco, ajudando a explicar a pobreza 

na região. Verificou-se a mesma realidade tanto para a região Nordeste quanto para o Brasil. 
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Em termos de Macrorregião cearense viu-se que algumas chegaram a apresentar resultados 

bem mais satisfatórios com relação ao Índice de Simetria apresentado pelas demais regiões de 

análise.  



38 

 

REFERÊNCIAS 

BACHA, E. L., TAYLOR, L. Brazilian income distribution in the 1960s: acts, model results, 

and the controversy. In: TAYLOR, L. et alii (eds.). Models of growth and distribution for 

Brazil. Oxford: Oxford University Press, p. 296-342, 1980. 

 

BACHA, E. E TAYLOR, L., Brazilian income distribution in the sixties: facts, model, results 

and controversy, Journal of Development Economics, n.3. 

 

BARRETO, F. A.F.D.; JORGE NETO, P. de M; TEBALDI, E.. Desigualdade de Renda e 

Crescimento Econômico no Nordeste Brasileiro. Revista Econômica do Nordeste, 

FORTALEZA, V.32, n. p 842-859. Novembro, 2001. 

 

BARROS, R.P. ET ALLI. Os determinantes da desigualdade no Brasil. Texto para 

discussão n. 377, 60 p. Rio de Janeiro: IPEA, 1995. 

 

BARROS, R.P. ET ALLI, “A estabilidade inaceitável: desigualdade e pobreza no Brasil”. IN: 

HENRIQUES, R. (Organizador), Desigualdade e pobreza no Brasil, Rio de Janeiro: IPEA, 

2000. 

 

BARROS, R. P.; FOGUEL, M. N., ULYSSEA, G. Sobre a Recente Queda da Desigualdade 

de Renda no Brasil. In: BARROS R. P., FOGUEL, M. N., ULYSSEA, G. (org). 

Desigualdade de renda no Brasil : uma análise da queda recente. – Brasília: IPEA, Nota 

técnica 2006. v.1. 

 

BONELLI, R., RAMOS, L. Income distribution in Brazil: an evolution of long-term trends 

and changes in inequality since the mid 1970’s. Estudos Sociais e do Trabalho, Rio de 

Janeiro: IPEA, v.1, 1994. 

 

BRANCO, R. C. C. Crescimento acelerado e o mercado de trabalho: a experiência 

brasileira. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1979. 

 

CACCIAMALI, M. Distribuição de renda no Brasil: persistência do elevado grau de 

desigualdade. In: PINHO, Diva Benevides; VASCONCELLOS, Marco Antonio Sandoval de 

(Org.). Manual de economia. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, v. 1, p. 406-422. 

 

CAVALCANTE, L. R. M. T.. Desigualdades regionais no Brasil: uma análise do período 1985 

– 1999. Revista Econômica do Nordeste, Fortaleza, v.34 n. 3, jul-set, p.466-481, 2003. 

 

FERREIRA, Francisco H. G. Os determinantes da desigualdade de renda no Brasil: luta 

de classe ou heterogeneidade educacional? Rio de Janeiro: PUC - Departamento de 

Economia, 2000. (Texto para Discussão, n°. 415). 

 

FISHLOW, Albert. Brazilian Size Distribution of Income. American Economic Review, 

v.62, n.2, p. 391- 402, 1972. 

 

_______________. Distribuição de renda no Brasil: um novo exame. Dados, Rio de Janeiro, 

v.11, p. 10- 80, 1973. 

 



39 

 

 

HOFFMANN, Rodolfo & DUARTE, João Carlos. A distribuição da renda no Brasil. Revista 

de Administração de Empresas, v. 12, n. 2, p. 46-66, jun. 1972. 

 

HOFFMANN, Rodolfo. Considerações sobre a evolução recente da distribuição da renda no 

Brasil. Revista de Administração de Empresas, v. 13, n. 4, p. 7-17, dez. 1973. 

 

HOFFMANN, R. & KAGEYAMA, A distribuição de renda no Brasil, entre famílias entre 

pessoas, em 1970 e 1980. Trabalho para discussão interna, São Paulo, IPE-USP, n. 4/85, 

1985. 

 

HOFFMANN R. “Considerações sobre a evolução recente da distribuição de renda no Brasil. 

Revista de Administração de Empresas, v.13, n.4, Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 1973. 

“ Mensuração da desigualdade e da pobreza no Brasil”. In: HENRIQUES, R. (Organizador), 

Desigualdade e pobreza no Brasil, Rio de Janeiro: IPEA, 2000. 

 

IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad). 2012. Disponível em: 

<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/pibmunicipios/2012/default_base.shtm> . 

Acesso em: 01/11/2015. 

 

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. A Evolução Recente dos 

Rendimentos do Trabalho e o Papel do Salário Mínimo - Comunicado do IPEA, nº49-

Brasília, maio de 2010b. Disponível em: 

<http://www.IPEA.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=1787> 

Acesso em: 15/10/2015. 

 

IPECE. Instituto de Pesquisa e Estratégica Econômica do Ceará. O Ceará em Números. 

2005. 

 

IPECE. Anuário Estatístico do Ceará 2014. 2014. Disponível em: 

<http://www2.ipece.ce.gov.br/publicacoes/anuario/anuario2014/territorio/tabelas/Tabela%201

.3.6.xls> Acesso em: 01/11/2015. 

 

KUZNETS, Simon. Economic Growth and Income Inequality. American Economic Review, 

v. 45, p. 1-28, 1955. 

 

LANGONI, Carlos Geraldo. Distribuição da renda e desenvolvimento econômico do 

Brasil. Rio de Janeiro, Editora Expressão e Cultura, 1973. 

 

LEMOS, J.J.S. Assimetria na escolaridade induz desigualdades na distribuição de renda 

no Brasil. Revista Econômica do Nordeste, V. 40, Nº3 p.619-638., jun/set 2009. 

 

MONTEIRO NETO, A.. Desigualdades Setoriais e Crescimento ao PIB no Nordeste: Uma 

Análise do Período 1970/1995, Texto para Discussão n 0 481 Brasília: IPEA, Maio de 1997. 

 

OLIVEIRA, C. Crescimento econômico das cidades nordestinas: um enfoque da nova 

geografia econômica. Revista Econômica do Nordeste. Fortaleza: v.3, 2004.  

 

PESSOA, S.; FERREIRA, P.C.; OLIVEIRA, L.G. Por que o Brasil não Precisa de Política 

Industrial. Ensaios Econômicos. Rio de Janeiro: EPGE, n. 644, Mar, 2007. 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/pibmunicipios/2012/default_base.shtm
http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=1787
http://www2.ipece.ce.gov.br/publicacoes/anuario/anuario2014/territorio/tabelas/Tabela%201.3.6.xls
http://www2.ipece.ce.gov.br/publicacoes/anuario/anuario2014/territorio/tabelas/Tabela%201.3.6.xls


40 

 

 

RAMOS, Lauro; VIEIRA Maria Lucia. Desigualdade de rendimentos no Brasil nas 

décadas de 80 e 90: evolução e principais determinantes. Rio de Janeiro: IPEA, Texto para 

Discussão, n. 803, 2001. 

 

REIS, J. G. A.,BARROS, R. P. Wage inequality and the distribution of education: a study of 

the evolution of regional differences in inequality in Metropolitan Brazil. Journal of 

Development Economics, v. 36, p. 117-43, 1991. 

 

SENNA, J. J. Escolaridade, experiência no trabalho e salários no Brasil. Revista Brasileira 

de Economia 30(2). 1976. 

 

SILVA, A.M.A.; RESENDE, G.M. Crescimento econômico comparado dos municípios 

alagoanos e mineiros: uma análise especial. Brasília: IPEA, 2006. 31 p. (Texto para 

discussão, 1162). 

 

SILVEIRA NETO, R. ; AZZONI, C. Disparidades regionais de renda no Brasil: qual o papel 

das amenidades? In: ENCONTRO REGIONAL DE ECONOMIA - ANPEC NORDESTE, 9, 

2004, Fortaleza, Ceará. Anais... Fortaleza: ANPEC NORDESTE, 2004. 

 

SOARES, S.S.D.. Distribuição de renda no Brasil de 1976 a 2004 com ênfase no período 

entre 2001 e 2004. Texto para Discussão, n. 1.166,.Brasília: IPEA, 2006. 

 

TAVARES, M.C., Características da distribuição de renda no Brasil, Santiago de Chile: 

CEPAL/ILPES, 1969. 

 

WANG YAN. Melhorando a distribuição de oportunidades. In.: THOMAS, Vinod ET AL. A 

qualidade do crescimento. Tradução Élcio Fernandes. São Paulo: UNESP, 2001. cap. 3 p.51-

58. 

 


