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RESUMO 

 

As diversas transformações que ocorreram na dinâmica produtiva nas últimas quatro 

décadas reacenderam o debate sobre a importância do componente local no contexto 

sócio produtivo. Isso se dá por meio de aglomerações produtivas, localizadas e 

especializadas.  Ações de apoio a essas aglomerações produtivas localizadas tem sido 

um instrumento de estratégia de desenvolvimento regional, por meio de políticas que 

exploram suas vantagens competitivas, seja pela proximidade geográfica entre 

empresas, seja pelas interações entre os agentes produtivos e sociais. Este trabalho 

busca contribuir para revelação de localidades e setores potencialmente alvo de políticas 

de desenvolvimento regional ao identificar e mapear as aglomerações de dez subsetores 

da indústria de transformação do estado do Ceará. Verificou-se uma elevada 

concentração da economia cearense, tanto setorial na Indústria Têxtil, do vestuário e 

artigos de tecido, de Calçados e de Alimentos e bebidas, quanto territorial na 

mesorregião Metropolitana de Fortaleza. Além disso, observou-se a ocorrência de 

municípios que apresentaram elevado grau de especialização produtiva sem possuir 

densidade de atividade e municípios que retrataram grande densidade de atividade sem 

possuir grau de especialização significativo. Por meio dessas situações, mostra-se 

necessário a utilização dos dois indicadores na metodologia para obter uma análise mais 

completa e real da distribuição espacial da Indústria de Transformação cearense.  

Palavras-chave: Aglomerações produtivas localizadas. Indústria de Transformação. 

Ceará. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The various changes that occurred in the productive dynamics in the last four decades 

has reignited the debate about the importance of local component in the socio 

productive context. This is achieved through productive, localized and specialized 

agglomerations. Actions in support of these clusters has been a regional development 

strategy instrument, through policies that exploit its competitive advantages, either by 

geographic proximity between companies, or by interactions between the productive 

and social agents. This work seeks to contribute to development of potential target 

locations and sectors of regional development policies to identify and map the 

settlements of ten sub-sectors of the manufacturing industry in the state of Ceará. There 

was a high concentration of these economy, both in the sector of Textile, Shoes and 

Food and Beverages, as in the Metropolitan region. In addition, it observed the 

occurrence of cities that showed a high degree of productive specialization without 

having productive density and cities that portrayed great productive density without 

having significant degree of productive specialization. Through these situations, show 

that it is necessary apply the two indicators used in the methodology for a more 

complete and real analysis of the spatial distribution of Ceará Manufacturing Industry. 

 

Keywords: Located productive agglomerations, Manufacturing Industry, Ceará. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As discussões sobre a importância de fatores locacionais como estratégia 

competitiva ressurgiram nas décadas de 1980 e 1990 alimentadas pela experiência das 

aglomerações produtivas situadas no norte e nordeste da Itália, sob a forma dos 

chamados “distritos industriais”. Com as alterações na dinâmica de produção, impactada 

pela globalização e a abertura comercial, observou-se que o componente local era 

relevante nesse novo modelo de organização industrial.  

As características que propiciaram o sucesso das diversas formas de 

aglomerações reveladas nesse período, além da proximidade geográfica já mencionada, 

foi a presença de ações conjuntas dos atores locais, incluindo agentes econômicos, 

políticos e sociais, para a realização da atividade produtiva. A união dessas duas 

características foi responsável por ter gerado vantagens competitivas e suscitar o 

desenvolvimento econômico dos locais e regiões dentro das quais tais aglomerações se 

encontravam.  

Dessa maneira, o trabalho busca contribuir para a revelação de aglomerações 

produtivas nos segmentos da indústria de transformação no estado do Ceará, esperando 

que isso possa suscitar o interesse de investidores privados bem como ações 

governamentais voltadas para o desenvolvimento produtivo e espacial. Assim, o trabalho 

é dividido em quatro seções além desta introdução. A seção 2 se dedica a uma revisão da 

literatura a fim de capturar principais conceitos, componentes e benefícios e vantagens 

apresentadas pelas aglomerações produtivas. 

A seção 3 consiste na apresentação do contexto no qual a indústria de 

transformação se insere e na metodologia do trabalho. A identificação de aglomerações 

industrias especializadas e territorialmente concentradas se baseou na composição de 

dois indicadores, o Quociente Locacional e a Densidade de Atividade, e teve como 

variáveis número de trabalhadores e estabelecimetos formais dos municípios estudados, 

extraídos da base de dados secundários da Caged-MTE.  

A seção 4 se dedica aos resultados de concentração produtiva dos 

municípios cearenses por subsetor da indústria de transformação, os quais são 

apresentados por meio de quadros e do mapeamento dos municípios que possuíram 

certo grau de especialização produtiva, seguido da seleção dos principais destaques por 

subsetor. Por fim, para fechar o trabalho, são apresentadas as considerações finais.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Enquadramento teórico e histórico dos estudos sobre aglomerações industriais 

 

O interesse por aglomerações industriais surgiu em nível internacional nas 

décadas de 1980 e 1990 graças ás mudanças na estrutura produtiva que afloravam no 

período pós-guerra (KELLER, 2008). O exemplo que provocou a retomada de estudos 

acadêmicos sobre aglomerações foi o sucesso econômico das pequenas e médias 

empresas da região da Terceira Itália, chamados de distritos industriais, que fizeram 

renascer o questionamento da viabilidade econômica de firmas de médio e pequeno 

porte. 

 

2.1.1. Contribuições teóricas de Marshall 

 

A primeira abordagem sobre esse sistema produtivo foi feita por Alfred 

Marshall em Principles of Economics ([1890] 1982). O autor foi o primeiro a observar e 

a dedicar um capítulo aos ganhos de eficiência de concentrações espaciais de firmas 

especializadas. Marshall (1920) chamou a atenção para as vantagens econômicas que a 

coexistência de firmas envolvidas em atividades similares poderia gerar. Essas 

vantagens foram chamadas por ele de economias externas, as quais se fundamentavam 

na divisão do trabalho e na consequente especialização das firmas. 

As vantagens dos distritos industriais, segundo o autor, consistiam nas 

externalidades marshallianas que poderiam envolver tanto fatores pecuniários como 

tecnológicos. Uma das externalidades pecuniárias refere-se à capacidade que as 

aglomerações possuem de atrair fornecedores especializados a se estabelecerem na 

região. Isso ocorreria pela grande demanda gerada pelas aglomerações produtivas. A 

proximidade de insumos é uma importante vantagem competitiva pois permite 

promover ganhos de escala e redução relativa de preços. Esse processo também 

incentiva o aumento da divisão do trabalho entre os produtores que viabiliza a oferta de 

produtos de demandas específicas, além do alcance de escalas de produção maiores. 

Outras duas externalidades derivam das características da mão de obra nas 

regiões de aglomeração produtiva. A primeira externalidade possui caráter tecnológico e 

se baseia na apropriação de conhecimento local cumulativo, conhecido como processo 

de aprendizado no sistema produtivo. Refere-se à existência de acúmulo regional de 



16 

 

conhecimento sobre as atividades desenvolvidas decorrentes de transbordamentos de 

informações (spillovers). Os transbordamentos são função do nível de relações sociais e 

produtivas, formais e informais no ambiente. O resultado se refletiria na facilidade da 

circulação de informações e conhecimentos, de maneira que “os segredos da profissão 

deixam de ser segredos e, por assim dizer, ficam soltos no ar, de forma que as crianças 

absorvem inconscientemente grande número deles” (MARSHALL, 1982, p. 234-235). 

A última externalidade possui caráter pecuniário e trata da formação de um 

mercado constante de mão de obra especializada nos distritos. A especialização 

derivaria da contínua apropriação desses conhecimentos acumulados no ambiente sobre 

as atividades desenvolvidas na região. Dessa maneira, as indústrias locais obtêm ganhos 

com redução do tempo de procura de trabalhadores e minimização dos custos com 

treinamento. 

 

2.1.2. Teorias com ênfase em fatores de aglomeração 

 

Posteriormente à elaboração da teoria sobre economias externas, alguns 

autores, como Perroux, Myrdal e Hirschman, elaboraram teorias de desenvolvimento 

regional com ênfase em fatores de aglomeração. Eles não discutiam especificamente 

sobre aglomerações industriais, porém trouxeram uma nova abordagem sobre 

desenvolvimento regional para a época que destacava a possibilidade da existência local 

de elementos dinâmicos e de complemento. 

A teoria de Polos de crescimento de Perroux (1955) se baseou no modelo de 

produção fordista da grande firma motriz de integração verticalizada que promove 

efeitos de aglomeração, de encadeamento e de transporte. A indústria motriz “além de 

aportar sua contribuição própria ao crescimento global”, também induz crescimento 

através das relações que estabelece com as indústrias movidas (MONASTERIO; 

CAVALCANTE, 2011, p.66). 

O modelo de Causação Circular de Myrdal ([1957] 1960) defendia a 

existência de “mecanismos que, uma vez iniciados, seriam mutuamente reforçados pelas 

forças de mercado e conduziriam a caminhos divergentes” (MONASTERIO; 

CAVALCANTE, 2011, p.68). Tais mecanismos poderiam gerar efeitos de retroação, 

onde regiões desenvolvidas comprometem o desenvolvimento das demais, ou efeitos de 

difusão, transbordamentos do impulso de desenvolvimento para regiões mais atrasadas.  

Os efeitos de encadeamentos de Hirschman ([1958] 1961) abordavam sobre 
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a capacidade das firmas de induzirem o desenvolvimento de novas atividades produtivas 

através de dois processos de encadeamento. Os efeitos para trás (Backward Linkages) 

representavam a formação de uma cadeia retrospectiva para atender as demandas de 

uma região, como viabilizadora de uma escala mínima de produção e, por isso, como 

um processo de desenvolvimento regional. Os efeitos para frente (Forward Linkages) 

demonstravam que a produção de certa região poderia se redirecionar como oferta de 

insumos, tornando viável o desenvolvimento na região de setores a jusante.  

Segundo Amaral Filho (2001), essas teorias consagradas de 

desenvolvimento regional perderam espaço, porém algumas serviram de base para o 

afloramento dos modelos de desenvolvimento regional endógeno.   

Essa abordagem [teorias de desenvolvimento regional com ênfase em fatores 

de aglomeração] privilegia, entretanto, as relações mediadas pelo mercado 

que se estabelecem entre as empresas ao longo da cadeia de produção. As 

abordagens mais recentes procuram tratar as relações entre empresas em uma 

perspectiva ainda mais abrangente, considerando não apenas as relações 

puramente mercantis, mas também aquelas sociais e tecnológicas que se 

estabelecem entre empresas. (CAVALCANTE, 2008, p.27). 

2.1.3. A experiência da Terceira Itália  

 

Conjuntamente com a teoria de economias externas de Marshall, se 

desenvolvia nos Estado Unidos o modelo de produção fordista, caracterizado pela 

produção em massa, estrutura produtiva verticalizada e elevado grau de hierarquização 

(COSTA, 2007). O fordismo se consolidou como modelo produtivo da época, 

valorizando as vantagens competitivas de grandes empresas e subordinando a elas a 

sobrevivência de pequenas e médias empresas. 

A pequena empresa, desde então, passou a ser vista como uma organização 

inadequada para a busca de produtividade devido às limitações gerenciais, 

tecnológicas, financeiras, exibindo empregos de baixa qualificação, e sendo 

incapaz de dar sustentação ao crescimento da economia. (COSTA, 2007, 

p.255).   

 

Esse modelo foi a base para a teoria de Polos de crescimento de Perroux a 

qual fundamentou políticas de planejamento regional tanto em países desenvolvidos 

como em países em desenvolvimento (MONASTERIO; CAVALCANTE, 2011).   

A reversão desse quadro ocorreu a partir dos fins dos anos 1970 e início dos 

anos 1980, quando se vivenciou um novo padrão de produção através dos distritos 

industriais do nordeste e da parte central da Itália. Suas principais características 

abrangiam especialização flexível, acompanhada de fortes relações entre as indústrias 



18 

 

locais e tendência de desverticalização do processo produtivo. As particularidades 

dessas aglomerações consistiam, segundo Keller (2008), no tamanho pequeno das 

firmas e no relacionamento dinâmico entre elas.  

O interesse pela experiência italiana promoveu o aprofundamento dos 

conceitos desenvolvidos por Marshall. Além das vantagens marshallianas de 

complementariedade e especialização produtiva, observaram-se os benefícios advindos 

da interação entre os agentes e a relevância do capital social
1
 (CARIO; MEDEIROS, 

2012). O sucesso dessas regiões não consistia apenas em um êxito de caráter produtivo, 

com cooperação e complementariedade entre as firmas, mas especialmente numa 

postura progressista do governo local e da contribuição da comunidade local (KELLER, 

2008). 

 

A literatura sobre os distritos industriais representou um avanço na análise 

sobre a performance produtiva ao indicar que essa não estaria associada 

apenas às economias externas oriundas da cooperação pela divisão de tarefas, 

da criação de um mercado de trabalho local, do surgimento de ramos 

auxiliares e pelo enraizamento dos saberes em relação à fabricação do 

produto, enfim, pela industrial atmosphere, como teorizado por Marshall 

([1890]1982). Para que o distrito seja dinâmico, acompanhe as mudanças do 

mercado, mantenha a competitividade e, principalmente, preserve as 

características locais que dão identidade ao produto, é necessária uma base 

mais ampla de atributos: laços sociais e instituições. (COSTA, 2007, p.261). 

 

2.2. Conceituando aglomerações industriais 

 

São diversas as terminologias que abrangem o conceito de aglomeração 

industrial: distritos industriais, clusters, arranjos e sistemas produtivos locais. O que 

conceitualmente pertence a todos eles é “geographical and sectorial concentration of 

enterprises” (SCHMITZ, 1999).  A diferenciação desses termos ocorre pela formação de 

definições mais específicas para cada fenômeno e pela existência de diferentes focos de 

estudo. 

 

Esse conceito pode ser ampliado para incorporar outros elementos 

relacionados à intensidade das trocas intra-aglomeração, à existência de 

relações de cooperação, ao grau de especialização e desintegração vertical da  

 

_________________________ 
1 “Capital social se refere a um conjunto de instituições formais e informais, incluindo hábitos e normas 

sociais, que afetam os níveis de confiança, interação e aprendizado em um sistema social. A emergência 

do tema do capital social vincula-se ao reconhecimento da importância de se considerarem a estrutura e 

as relações sociais como fundamentais para se compreender e intervir sobre a dinâmica econômica” 

(LASTRES, 2003, p.9).  
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aglomeração, ao ambiente institucional voltado para dar suporte ao 

desenvolvimento da aglomeração, entre outro. (CROCCO et al., 2006, 

p.213).  

 

A definição mais ampla de Hubert Schmitz encaixa-se devidamente na 

metodologia desta pesquisa, já que seu escopo se limita à analise da existência ou não 

de concentração produtiva, sem haver o aprofundamento sobre o nível de interações 

entre agentes.  

Entretanto, a definição apresentada por Porter (1998) se aproxima do 

entendimento apresentado por outros pesquisadores, como a RedeSist
2
, e inclui aspectos 

que renovaram o interesse do estudo sobre aglomerações e sua importância para o 

desenvolvimento regional. Conforme Porter (1998, p.78), clusters são “geografic 

concentrations of interconnected companies and institutions in a particular field”. As 

interconexões entre os agentes produtivos (empresas) e sociais (instituições públicas, 

privadas e sociedade) sustentam a geração de ganhos de eficiência e competitividade 

desses sistemas. 

 

2.2.1. Principais características  

 

2.2.1.1. Proximidade Geográfica 

 

Um importante atributo das aglomerações produtivas, a aproximação 

geográfica, contribui para o fortalecimento das relações entre os agentes econômicos. A 

intensificação e repetição de interações casuais, incitada pela proximidade geográfica, 

as transformam em relações com estruturas e padrões que acabam gerando um ambiente 

com laços de confiabilidade. Como consequência, há redução de custos de transação
3
, 

pois sua mitigação esta diretamente relacionada com o fortalecimento dessas relações e 

da simplificação da comunicação entre os agentes produtivos. 

A facilitação da interação e comunicação entre os agentes das aglomerações 

produtivas suscita a externalidade de gerar “mecanismos de aprendizado movidos pelo 

_________________________ 

2 RedeSist é uma rede de pesquisa interdisciplinar de Arranjos e Sistemas Produtivos Inovativos Locais 

sediada no Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
3 Custos de Transação se definem como os “custos de se organizar a atividade produtiva na economia” 

(FIANI, 2011, p.61). Podem abranger a dificuldade de encontrar parceiros comerciais, de negociação e as 

necessidades de imposição de garantias para fechamentos de contratos e acordos. Quanto maior o número 

de transações que ocorrem em certa economia, maior o potencial de produção de custos de transação.  
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acúmulo de conhecimento, habilidade, experiência e formas de interação com terceiros 

que se acumulam e possibilitam introduzir novas técnicas” (SHEFFER; CARIO; 

ENDERLE, 2008, p.60). 

Segundo Amaral Filho (2011), mesmo que a delimitação do território desses 

sistemas não seja fácil, eles são associados a uma localização em razão da presença de  

alguma riqueza natural, de empresas ou produtores especializados e principalmente da 

existência de cultura e aptidões locais, como características organizacionais e 

conhecimento tácito
4
 dos trabalhadores da região. Assim, o território representa:  

 

[...] espaço não somente físico ou geográfico, mas também historicamente 

vivido e construído pelos atores que dele compartilham, seja por conta das 

interações sociais, seja pelas relações políticas e econômicas. (AMARAL 

FILHO, 2011, p.184).  

 

Essas características e relações únicas de cada território, por derivarem de 

múltiplos aspectos culturais, históricos e físicos, tornam cada sistema produtivo singular 

e não replicável.  

Por serem aqueles clusters industriais resultado de desenvolvimento no 

tempo, as suas características e dinâmica não necessariamente são passíveis 

de serem encontradas quando exercidas em outros locais, cuja evolução 

econômica, trajetória cultural e política, bem como as relações sociais 

praticadas, são produtos também de sua história. (COSTA, 2007, p.256). 

 

As características do território podem ser responsáveis pelo 

desenvolvimento espontâneo de sistemas ou clusters produtivos. Porter (1998) aponta 

alguns fatores que podem desencadear a formação de um sistema. O primeiro seria por 

circunstâncias históricas como, por exemplo, os clusters na Califórnia que se formaram 

a partir de pesquisas feitas em universidades da região.  

O segundo fator seria a existência de uma demanda local específica ou 

sofisticada, que incentivaria a adequação e especialização de empresas do local. A pré-

existência de uma rede de fornecedores ou clusters constituem outro fator para 

incentivar a criação de outras aglomerações que se aproveitam da mesma rede 

produtiva.  

Outros fatores derivariam de algumas poucas empresas inovadoras terem a 

capacidade de estimular a instalação e criação de outras na região, além da possibilidade  

_________________________ 
4 Conhecimento que não é codificado, por isso apresentam forte especificidade local. “Isto facilita sua 

circulação em organizações ou contextos geográficos específicos, mas dificulta ou mesmo impede seu 

acesso por atores externos a tais contextos, tornando-se, portanto, elemento de vantagem competitiva de 

que o detém” (LASTRES, 2003, p.11). 
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de acontecer um „acidente histórico‟, o qual seria capaz de desenvolver uma capacidade 

produtiva de um local e estimular a criação de aglomerações. 

Krugman, segundo Amaral Filho (2001), aponta resumidamente mais 

mercado, insumos intermediários e externalidades tecnológicas, onde uma ou mais 

influenciariam a ocorrência de um acidente inicial que desencadea influenciariam a 

ocorrência de um acidente inicial que desencadearia o desenvolvimento regional. 

 

2.2.1.2. Interação entre agentes e especialização produtiva 

 

Porter (1998) destacou sobre os diferentes tipos de interações dentro de 

sistemas produtivos como clusters. Uma das variedades de relações apontadas pelo 

autor ocorre entre os agentes produtivos. Representam a possibilidade de formação de 

uma rede de interações entre fornecedores, produtores, distribuidores e comerciantes, 

envolvendo a estrutura a jusante e a montante da cadeia produtiva. Isso é possivel pela 

característica de concentração setorial e geográfica do desenvolvimento da atividade 

industrial.  

Assim, como alude uma das externalidades marshallianas e a teoria de 

linkages de Hirschman, a aglomeração se torna capaz de atrair ramos auxiliares, como 

produtores de máquinas, insumos e serviços gerais, que se integram ao sistema e 

contribuem para o impulso do nível das relações produtivas do ambiente.  

A característica de especialização das firmas é função desse nível de 

interações, pois resulta da grande divisão social de trabalho
5
 que ocorre na produção 

local. Um elevado nível de interações possibilita a repartição da linha de produção entre 

eles, proporcionando o alcance de ganhos de escala, ao mesmo tempo em que exige um 

maior nível de coordenação para minimizar a geração de custos de transação. 

A divisão social do trabalho é a origem da flexibilização produtiva, uma das 

vantagens competitivas encontradas nesses sistemas e essencial, principalmente, para a 

competitividade de aglomerações formadas por pequenas empresas. 

Juntamente com a estrutura produtiva organizada em rede de empresas, 

forma-se e complementa-se a segunda variedade de interações que ocorre entre os 

agentes produtivos e uma rede de instituições locais. Essas instituições atuam no apoio e 

fomento das aglomerações e podem ser tanto de origem privada como pública. 

_________________________ 
5 Divisão social do trabalho se refere à “distribuição de diferentes etapas produtivas entre empresas ou 

organizações na sociedade” (FIANI, 2011, p.65). 
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Abrangem governos locais, associações empresariais, universidades e 

instituições de ensino e pesquisa que estimulam a interação entre os agentes econômicos 

e auxiliam na estruturação do mercado de trabalho, na formação de um capital social e 

de um ambiente inovador. 

A importância da participação dos atores sociais, que inclui as instituições 

públicas e privadas, mas também a própria comunidade, provém da presença inevitável 

de problemas locais. A propriedade dos sistemas produtivos de possuírem elevado grau 

de interações entre os agentes implica em elevado grau de interdependência econômica. 

Como resultado, aumenta-se a possibilidade de formação de conflitos e 

custos de transação, sendo necessária a intervenção dos agentes sociais para auxiliar na 

coordenação desses sistemas. 

Além dos problemas que podem haver entre os agentes econômicos, há 

conjuntamente conflitos entre o território, constituído pela sociedade, e o sistema 

produtivo, formado pelas empresas. Eles ocorrem pelas diferentes lógicas de 

funcionamento desses agentes, relacionados a existência de interesses contraditórios.  

Enquanto o sistema de valores das empresas se baseia em questões como 

competitividade e lucro, os valores do território são mais amplos e não derivam 

unicamente de fundamentos de mercado. Contudo, os dois sofrem influencias 

recíprocas, “mesmo que a empresa tenha sua rotina, ela tende a agir sob certos 

constrangimentos produzidos pelo ambiente institucional [...]” (AMARAL FILHO, 

2011, p.197).  

Nesse contexto, a simbiose entre o sistema produtivo e a comunidade é 

primordial para alcançar o desenvolvimento local. Essa simbiose pode ser estimulada 

pela ação dos atores sociais em políticas de natureza econômica, cultural e social. 

Resumidamente, o que importa na abordagem de Sistemas Produtivos 

Locais é, segundo Amaral Filho (2011, p.192): 

[…] capacidade endógena de certo tecido socio-pordutivo de se organizar e 

se articular, apoiado em ações e interações coletivas, de forma auto-

organizada ou coordenada, para produzir algo, tangível ou intangível, com 

valor de uso ou de troca. Vale também a capacidade dos agentes locais de se 

adaptarem e se apropriarem de novos conhecimentos trazidos por sistemas ou 

artefatos produtivos transplantados de outros territórios.  

 

 

2.3 Vantagens das aglomerações produtivas 

 

2.3.1. Especificação das relações entre agentes 
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Segundo Schmitz e Nadvi (1999), as aglomerações produtivas geram duas 

vantagens: a eficiência coletiva passiva e ativa. A primeira faz referência aos benefícios 

de externalidades “que caem no colo dos produtores” (SCHMITZ; NAVID, 1999, 

p.1505) provocadas, por exemplo, pela proximidade geográfica. Já a eficiência coletiva 

ativa alude sobre os benefícios gerados pela atuação dos agentes que compõe a 

aglomeração, como a “joint action” (SCHMITZ, 1999), que representa a cooperação 

entre os agentes produtivos localizados. 

A cooperação compreende ações intencionais que buscam a realização de 

objetivos comuns (AMARAL FILHO, 2011) e se fundamenta nas relações de confiança 

derivadas de um capital social desenvolvido. É resultado de um fortalecimento e 

repetição de ações conjuntas, onde o acúmulo de experiências bem-sucedidas permite 

que haja redução de custos de transação.  

Segundo Costa (2007), a consideração desse elemento como propulsor da 

elevação de produtividade foi reconhecida já por Adam Smith e Karl Marx. Entretanto, 

a cooperação que retratavam se limitava ao interior das firmas. 

De acordo com Schmitz (1999), as ações conjuntas praticadas pelos agentes 

podem ser divididas em dois tipos. O Primeiro seria composto de interações verticais, 

características do modelo fordista de produção. Elas descrevem os encadeamentos ao 

longo da cadeia produtiva, como interações entre fornecedores, produtores e 

vendedores.  

O perfil de especialização produtiva das firmas, juntamente com a 

proximidade geográfica, incentiva o fortalecimento dessas relações. A flexibilidade 

produtiva, que permite a adequação e introdução de inovações no sistema de produção, 

é possível pela intensa divisão do trabalho externa a firma e interna ao ambiente. Essa 

interdependência pela integração de recursos produtivos estimula a comunicação entre 

os agentes da cadeia de produção que pode evoluir para intercâmbio cooperativo de 

informações, onde o intuito é melhorar os componentes e serviços ofertados. 

Através da troca de informações facilitada pela proximidade geográfica 

podem surgir melhorias ligadas à produção, como aprimoramento de produto, método 

de produção, canais de comercialização, mudanças de matéria-prima, exploração de 

novos mercados e elaboração de soluções para problemas conjuntos. Dessa maneira, a 

cooperação vertical revela-se como fonte de inovação nas aglomerações produtivas. 

O segundo tipo de ação conjunta é a horizontal, onde as relações ocorrem 
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entre competidores, abrangendo tanto cooperação como competição. As relações de 

cooperação horizontal podem ter como objetivo aprimorar os componentes produtivos. 

Um exemplo é o compartilhamento de maquinário, o qual poderia ser subutilizado se 

operasse em uma única empresa ou não seria acessível sem a divisão de despesas com 

compra e manutenção. Essa dinâmica pode envolver também a compra de matéria prima 

por menores preços, coligação para atender demandas de grande escala, marketing 

compartilhado e inclusive uma simples política de boa vizinhança.  

Relações de competição também se manifestam em sistemas produtivos 

locais. Segundo Costa (2007), a competição ocorre pela disputa de nichos de mercado, 

os quais podem acontecer através de preço, design, qualidade, entre outros. Essas 

relações se verificam por serem da „natureza do sistema‟ e se manifestam 

principalmente quando ganhos de “competitividade são adquiridos no mercado ou 

através de esforços próprios” (COSTA, 2007, p.263).  

A competição se torna essencial para o desenvolvimento de sistemas 

inovativos, pois, conforme Crocco et al. (2006, p.215), o “aprendizado coletivo 

interativo é alimentado e induzido no tempo pelo próprio processo de competição entre 

as firmas do distrito”.  

São as forças coercitivas da concorrência que forçam as empresas a adotarem 

as práticas produtivas mais eficientes e, também, a busca de inovações que 

lhes permitam posicionar-se favoravelmente na luta competitiva. (COSTA, 

2007, p.263). 

 

O conceito de “joint action”, no entanto, não se limita apenas às relações 

interfirmas. As relações verticais e horizontais podem ter dimensão multilateral que 

englobam outros agentes pertencentes ás aglomerações. As interações multilaterais 

podem derivar do aprofundamento da comunicação entre agentes ao longo da cadeia 

produtiva ou de empresas concorrentes juntamente com governos, instituições de 

ensino, pesquisa e de crédito, além da comunidade local. Assim, formam-se associações 

e organizações que promovem ações e elevam a eficiência produtiva
6
, como programas 

comuns de treinamento, realização de eventos ou feiras, cursos, seminários e projetos de 

melhoria de produtos e processos, incluindo pesquisa e desenvolvimento.  

A incorporação de instituições se torna um poderoso elo de comunicação 

entre os agentes produtivos, facilitando a troca de informações, fortalecendo os laços de 

_________________________ 
6 Elevar a eficiência produtiva significa aprimorar a coordenação do sistema, minimizando os custos de 

transação. 
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confiança e facilitando o aprimoramento das condições do ambiente. Resumidamente, 

as instituições devem ser capazes de sustentar o relacionamento interativo entre as 

empresas (SHEFFER; CARIO; ENDERLE, 2008). 

 

2.3.2. O processo de aprendizagem e a Inovação (e sua ligação com as características 

das aglomerações) 

 

As “ações estratégicas coletivas e individuais específicas em busca da 

compreensão e solução de problemas complexos” provocam o desenvolvimento de um 

processo de aprendizagem
7
 dentro dos sistemas produtivos (CAMPOS, et al., 2003, 

p.3). Esse processo permite a renovação e a atualização do estoque de conhecimento 

especializado, além da criação de novas competências em um mercado onde rapidez dos 

avanços tecnológicos pode esgotar tal estoque. Por conseguinte, devido ao crescente 

processo de globalização e mudanças na dinâmica produtiva, as ações conjuntas se 

tornaram principais para alcançar competitividade no mercado, graças a sua capacidade 

de gerar conhecimento e inovação. 

O processo de aprendizagem pode ocorrer de diversas maneiras dentro dos 

sistemas. No ambiente interno à firma, o acúmulo de experiência de produção (learnig 

by doing) e de utilização de certos produtos ou matérias primas (learning by using) 

possibilita e iniciativa a implementação de inovações incrementais. Esse processo á 

capaz de se expandir para o ambiente interfirmas devido ao elevado nível de relações 

verticais que empresas especializadas podem apresentar.  

A aprendizagem pode advir, adicionalmente, com investimento em pesquisa 

e desenvolvimento, que geralmente ocorrem em SPLs pela interação multilateral entre 

universidades, institutos de pesquisa e empresas. A realização de P&D poderia ser 

praticamente impossível para empresas de pequeno e médio porte devido aos altos 

custos que os investimentos em inovação demandam, juntamente com os retornos não 

imediatos. Assim, a inovação não permanece como um privilégio de grandes empresas.  

Ações coletivas conseguem mitigar riscos associados à introdução de novos 

produtos e o tempo de transição da inovação entre o projeto e a introdução no mercado. 

 _________________________ 
7 “Na literatura econômica, o conceito de aprendizado pode estar associado a um processo cumulativo 

através do qual as organizações (através de seus recursos humanos) adquirem e ampliam seus 

conhecimentos, aperfeiçoam procedimentos de busca e refinam habilidades em desenvolver, produzir e  

comercializar bens e serviços” (LASTRES, 2003, p.7). 
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Isso pode ser possível pela realização de parcerias com universidades e institutos de 

pesquisa, ou instituições de ensino em geral, com o sistema produtivo. Outro caso de, 

fonte externa de aprendizado é o intercâmbio de informações (learning by interacting) 

retratado por uma das externalidades marshallianas. Ele se origina pela grande 

concentração de mão de obra local especializada. A troca intencional de informações 

pode ser feita entre empresas com o intuito de elevar a qualidade e eficiência produtiva, 

melhorar canais de distribuição, práticas de comercialização ou realizar soluções para 

problemas conjuntos (SHEFFER; CARIO; ENDERLE, 2008). 

O processo de aprendizado coletivo se realiza através de ações cooperativas, 

ao mesmo tempo em que é alimentado pela competição entre as firmas (CROCCO et 

al., 2006). Essa correlação se dá, como citado anteriormente, pela competição 

interfirmas do sistema ser o impulso para o desenvolvimento inovativo, o qual tem 

como raiz e consequência a acumulação e a constante formação de conhecimento dentro 

do ambiente. Esses elementos estão entre os principais estímulos ao intercâmbio de 

informações simultaneamente com um capital social desenvolvido. 

Fica evidente o papel primordial que o ambiente e as relações exercem para 

desenvolvimento inovativos dos arranjos e sistemas produtivos.  

A ênfase recai na relação entre proximidade dos agentes e interações para a 

aprendizagem, considerando a natureza social do processo de aprendizagem e 

a natureza tácita do conhecimento que afetam as possibilidades para 

desenvolvimento de competências no nível da firma. (CAMPOS et al., 2003, 

p.6). 
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3 CONTEXTO E METODOLOGIA 

 

3.1. Contexto da Indústria de Transformação do Ceará 

 

O setor industrial ocupa lugar estratégico para o desenvolvimento 

econômico no Ceará. Assim como para o Brasil e Nordeste, para o Ceará a “Indústria 

Geral”, que abrange a indústria Extrativista, de Construção Civil, de Transformação e 

Serviços industriais de utilidade pública, possui a segunda maior participação no valor 

adicionado bruto do estado, depois do setor de Serviços. No período de 2003 a 2012, a 

Indústria Geral representou entre 21,8% e 24,5% do valor adicionado cearense, 

correspondendo a uma participação inferior à nacional, a qual se estabeleceu entre 

26,0% e 28,8%, e a do Nordeste, situado entre 23,5% e 25,3% (tabelas 1, 2 e 3). 

 

Tabela 1: Brasil – Valor adicionado bruto (R$ milhões) e Participação (%) no Valor 

adicionado total por atividade econômica – 2003 a 2012 

  2003 2006 2009 2012 

VA Total 1.470.614 2.034.421 2.794.379 3.725.069 

Agropecuária 108.619 111.566 157.232 198.137 

Participação 7,4% 5,5% 5,6% 5,3% 

Indústria  409.504 584.952 749.699 969.234 

Participação 27,8% 28,8% 26,8% 26,0% 

Ind. Transformação 264.955 353.387 465.264 482.494 

Participação 18,0% 17,4% 16,6% 13,0% 

Serviços 952.491 1.337.903 1.887.448 2.557.699 

Participação 64,8% 65,8% 67,5% 68,7% 

Fonte: IBGE. VA a preços básicos. Elaboração própria. 

 

Tabela 2: Nordeste – Valor adicionado bruto (R$ milhões) e Participação (%) no Valor 

adicionado total por atividade econômica – 2003 a 2012 

  2003 2006 2009 2012 

VA Total 191.649 271.351 387.317 517.233 

Agropecuária 18.468 21.506 28.546 29.647 

Participação 9,6% 7,9% 7,4% 5,7% 

Indústria  47.383 68.523 91.802 121.685 

Participação 24,7% 25,3% 23,7% 23,5% 

Ind. Transformação 25.026 32.447 44.742 44.646 

Participação 13,1% 12,0% 11,6% 8,6% 

Serviços 125.797 181.323 266.969 365.900 

Participação 65,6% 66,8% 68,9% 70,7% 

Fonte: IBGE. VA a preços básicos. Elaboração própria. 
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Tabela 3: Ceará – Valor adicionado bruto (R$ milhões) e Participação (%) no Valor 

adicionado total por atividade econômica – 2003 a 2012 

  2003 2006 2009 2012 

VA Total 28.668 40.590 58.012 78.109 

Agropecuária 2.404 2.947 2.961 2.639 

Participação 8,4% 7,3% 5,1% 3,4% 

Indústria  6.238 9.547 14.220 17.843 

Participação 21,8% 23,5% 24,5% 22,8% 

Ind. Transformação 3.726 5.017 7.493 7.834 

Participação 13,0% 12,4% 12,9% 10,0% 

Serviços 20.026 28.096 40.830 57.627 

Participação 69,9% 69,2% 70,4% 73,8% 

Fonte: IBGE. VA a preços básicos. Elaboração própria. 

 

No tocante à indústria de transformação, o gráfico 1 mostra sua importância 

para a economia brasileira, nordestina e cearense. Nota-se que a atuação da indústria de 

transformação nacional é significativamente maior que a regional e a estadual. Mesmo 

com o ganho de atuação desse setor no Ceará a partir de 2006 (gráfico 1), a diferença 

entre a participação nacional e estadual se estabeleceu entre três e quatro pontos 

percentuais.  

O gráfico 2 indica que esse aumento no nível de participação da indústria de 

transformação tanto no Ceará, quanto no Nordeste, a partir de 2006 é resultado do 

deslocamento de empresas da Região Sul e Sudeste do país, para esses dois espaços 

econômicos, como também da elevação das taxas de crescimento anuais compostas do 

NE e CE entre 2006 e 2009. 

Observa-se, adicionalmente, que o gráfico 1 indica uma tendência de queda na 

participação da indústria de transformação nos três níveis geográficos. Esse cenário é 

efeito da redução dos níveis de crescimento desse setor, somado à perda gradual de 

espaço para a indústria de Construção civil, Serviços industriais de utilidade pública e 

para o setor de Serviços, o qual é o mais representativo nas três economias (BARRETO, 

MENEZES, 2014). 
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Gráfico 1: Brasil, Nordeste, Ceará – Participação da Indústria de Transformação no 

Valor adicionado total – 2003 a 2012  

Fonte: IBGE. Elaboração própria. 

 

Gráfico 2: Brasil, Nordeste, Ceará – CAGR (%) da Indústria de Transformação – 2003 

a 2012  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE. Elaboração própria. 

 

3.1.1. Subsetores da indústria de transformação 

 

A Indústria de Transformação cearense passou por várias mudanças 

estruturais nas últimas décadas. Seu atual perfil é resultado de um modelo de 

industrialização baseado em políticas de incentivo fiscal, beneficiando 

predominantemente empresários locais e indústrias de setores tradicionais (BARRETO; 

MENEZES, 2014). A consequência desse modelo foi a composição de uma indústria 

setorial e territorialmente concentrada.  
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A tabela 4 indica que o valor adicionado bruto da indústria geral do Ceará 

em 2013 ficou 67,5% concentrado em seis municípios da Região Metropolitana. 

 

Tabela 4: Ceará – Participação do Valor Adicionado Bruto da indústria geral dos 

municípios da região metropolitana no VA estadual - 2013 

Municípios Participação 

Fortaleza  40,3% 

Maracanaú 12,2% 

Caucaia 6,2% 

Eusébio 4,2% 

Horizonte 2,4% 

Aquiraz 2,1% 

Total 67,5% 

Fonte: IBGE. VA a preços correntes. Elaboração própria. 

 
 

Tabela 5: Brasil, Nordeste, Ceará – Participação (%) dos subsetores da indústria de 

transformação no Valor de transformação industrial - 2013 

 Subsetores  CE NE BR 

Couros e Calçados 11,9% 2,3% 1,3% 

Alimentos e Bebidas 13,8% 11,2% 11,9% 

Têxtil e vestuário 8,7% 3,9% 2,2% 

Minerais não Metálicos 3,6% 6,7% 2,2% 

Metalurgia 2,3% 0,0% 2,3% 

Químicos e farmacêuticos 2,4% 1,7% 8,2% 

Máquinas, equipamentos e Materiais elétricos 2,3% 2,1% 7,6% 

Papel, celulose, impressão e reprodução 1,2% 1,3% 1,6% 

Borracha e material plástico, fumo e produtos diversos 1,0% 1,0% 5,0% 

Móveis e madeira 0,9% 1,1% 1,5% 

Veículos automotores e outros equipamentos de transporte 0,6% 0,2% 9,2% 
Fonte: CNI. Elaboração própria. 

 

Analisando pelo valor de transformação industrial (VTI), que “corresponde 

à diferença entre o valor bruto da produção industrial e o custo com as operações 

industriais” (IBGE), o grau de concentração setorial é constatado pelo predomínio das 

três principais atividades industriais do Ceará.  

Na tabela 5, observa-se que os subsetores de Alimentos e bebidas, Couros e 

Calçados, Têxtil e Vestuário centralizam 34,4% do setor industrial cearense, 

correspondendo a apenas 17,4% em nível regional e a 15,4% em nível nacional. É um 

padrão elevado, considerando que a Construção civil e os Serviços industriais de 

utilidade pública representaram, respectivamente, 35,8% e 10,3% do setor industrial 
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cearense
8
, restando apenas 19,5% do VTI para os demais subsetores da indústria de 

transformação e para a indústria extrativista. 

Na tabela 6, expõe-se o nível de concentração da indústria de transformação 

Ceará analisando pelo número de empregados e de estabelecimentos da cada subsetor 

do estudado. Apura-se o mesmo perfil de concentração dos três principais subsetores  

cearenses.  Em 2015, as indústrias de Alimentos e bebidas, Couros e Calçados, Têxtil e 

Vestiário acumulam 67,3% dos trabalhadores e 55,2% dos estabelecimentos da indústria 

estadual. 

Tabela 6: Ceará – Participação dos subsetores em relação ao número de empregados e 

de estabelecimentos na indústria geral cearense – 2015 

Subsetores Empregados Estabelecimentos 

Têxtil do vestuário e artefatos de tecido 25,2% 30,6% 

Calçados 22,0% 3,2% 

Alimentos e Bebidas 20,1% 21,4% 

Minerais não metálicos 6,1% 7,4% 

Química de produtos farmacêuticos, veterinários, perfumaria... 5,6% 5,1% 

Metalúrgica 5,4% 7,8% 

Mecânica 3,6% 3,4% 

Madeira e Mobiliário 3,5% 7,2% 

Papel, papelão, editorial e gráfica 3,4% 6,7% 

Borracha, fumo, couros, peles, similares e indústrias diversas 2,8% 5,4% 

Material de Transporte 1,2% 0,8% 

Material Elétrico e de Comunicações 1,1% 1,0% 

 Fonte: CAGED/MTE. Elaboração própria. 

 

Na comparação com o subsetor nacional (tabela 7), a indústria de Calçados 

e Têxtil, do vestuário e artigos de tecido permanecem com o maior nível de 

participação. Verifica-se a importância do subsetor de Calçados, o qual representa quase 

20% dos trabalhadores empregados na indústria de Calçados nacional. Mesmo com a 

relevância do subsetor de Alimentos e Bebidas em relação a indústria estadual, ela se 

manteve abaixo da média de participação de trabalhadores da indústria de 

transformação cearense na indústria de transformação nacional, equivalente a 3,3%, e 

ligeiramente acima da média participação dos estabelecimentos, correspondente a 3,1%. 

 

 

_________________________ 
8 Fonte: CNI 
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Tabela 7: Ceará – Participação dos subsetores em relação ao número de empregados e 

de estabelecimentos no subsetor nacional – 2015 

Subsetores Empregados Estabelecimentos 

Calçados 19,2% 4,0% 

Têxtil do vestuário e artefatos de tecido 7,0% 5,3% 

Minerais não metálicos 3,3% 3,0% 

Alimentos e Bebidas 2,6% 3,7% 

Borracha, fumo, couros, peles, similares e indústrias diversas 2,2% 2,3% 

Papel, papelão, editorial e gráfica 2,2% 2,4% 

Metalúrgica 2,0% 2,3% 

Madeira e Mobiliário 1,9% 2,2% 

Mecânica 1,6% 1,5% 

Química de produtos farmacêuticos, veterinários, perfumaria... 1,5% 2,5% 

Material Elétrico e de Comunicações 1,0% 1,7% 

Material de Transportes 0,6% 1,7% 

Indústria de Transformação 3,3% 3,1% 
 Fonte: CAGED/MTE. Elaboração própria. 

 

 

3.1.2. Influência Conjuntural 

 

É importante observar que o período analisado neste trabalho, dezembro de 

2015, incorpora o impacto da crise econômica dos últimos anos sobre o nível de 

emprego. Principalmente a partir de 2011
 
(CAVALCANTE, 2016; COSTA, 2013), 

observam-se acúmulos sequenciais de perdas no saldo de demissões e admissões de 

trabalhadores no Brasil (gráficos 3 e 4). 

 

Gráfico 3: Brasil - Saldo acumulado anual do número de trabalhadores – 2011 a 2015 

 

Fonte: CAGED/MTE. Elaboração própria. 
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É importante considerar que esse cenário de redução do número de pessoas 

ocupadas pode ter influenciado a dinâmica das aglomerações aqui estudadas. Há 

possibilidade de ter interferido tanto negativamente na densidade e até no tamanho de 

aglomerações industriais, quanto positivamente no fortalecimento daquelas de maior 

potencial, cujas características conseguiram mantê-las competitivas no mercado.  

 

Gráfico 4: Ceará - Saldo acumulado anual do número de trabalhadores – 2011 a 2015 

Fonte: CAGED/MTE. Elaboração própria. 

 

3.2. Relevância do tema 

 

Segundo Crocco et al. (2006), parte considerável dos estudos empíricos de 

economia regional tendem a privilegiar a análise de aglomerações bem desenvolvidas, 

focando em suas características e efeitos sobre a economia local. Esse perfil de estudo 

provoca uma “lacuna grave” na elaboração de políticas de desenvolvimento regional, 

porque negligenciam potenciais aglomerações locais que se apresentam de forma 

discreta. 

Revelar essas aglomerações discretas é o primeiro passo para fomentar 

ações estratégicas de apoio a economias locais, em especial as que se localizam em 

economias periféricas (AMARAL FILHO, 2006). Definir a concentração industrial de 

cada região incentiva o estudo mais aprofundado sobre a interação entre os agentes e a 

verificação do potencial que cada aglomeração possui de promover desenvolvimento 

local. 

É importante salientar que a escolha metodológica pelo uso de dados 
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secundários permite que se revele a existência de aglomerações industriais. Para 

identificar se há estrutura de Arranjo Produtivo, é necessário o uso de instrumentos que 

possibilitem o aprofundamento do estudo. Formas específicas de aglomerações se 

caracterizam pela composição de agentes, intensidade e caráter das interações, grau de 

especialização e inovação, entre outras peculiaridades só identificadas por meio de 

pesquisas de campo.  

Dessa maneira, essa pesquisa objetiva dar o primeiro passo do processo de 

formação de políticas públicas. Por meio dos resultados encontrados, pretende-se 

estimular a produção de estudos focados e detalhados sobre aglomerações, 

especialmente aquelas que manifestam de forma mais modesta, porém com potenciais 

de evolução. 

 

3.3. Base de Dados 

 

O escopo da pesquisa é identificar as aglomerações produtivas da indústria 

de transformação no Ceará existentes em dezembro de 2015. Para isso, utilizou-se a 

base de dados secundários do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – 

CAGED, do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE. Nessa base, são 

disponibilizados dados mensais de admissões, demissões, número de empregados e de 

estabelecimentos formais desagregados segundo os setores do IBGE-CNAE e por 

unidades federativas, microrregiões e municípios.   

É oportuno observar que os dados disponibilizados pela CAGED 

apresentam a limitação de captar apenas estabelecimentos e empregos formais, pois a 

fonte se abastece de registros de empregados de carteira assinada e  de estabelecimentos 

cadastrados. A não mensuração da informalidade implica que aglomerações de caráter 

mais informal, geralmente constituídas por empresas familiares ou de pequeno porte, 

deixem de ser identificadas ou percam destaque. 

Para realizar a pesquisa, foram extraídas informações sobre número de 

estabelecimentos e de empregados do dia primeiro de janeiro de 2016. Através do portal 

Perfil do Município, encontram-se os dados desagregados por setores, subsetores, 

microrregiões e municípios. Os subsetores da indústria de transformação abordados na 

pesquisa estão de acordo com a nomenclatura do IBGE 5.0, o qual segmenta o setor nos 

doze subsetores abaixo: 

Indústria de produtos minerais não metálicos; 
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Indústria Metalúrgica; 

Indústria Mecânica; 

Indústria de material elétrico e de comunicações; 

Indústria de material de transportes; 

Indústria da madeira e do mobiliário; 

Indústria do papel, papelão, editorial e gráfica; 

Indústria da borracha, fumo, couros, peles, similares, indústrias diversas; 

Indústria química de produtos farmacêuticos, veterinários, perfumaria,...; 

Indústria têxtil, do vestuário e artefatos de tecidos; 

Indústria de calçados; 

Indústria de produtos alimentícios, bebidas e álcool etílico. 

Na pesquisa, foram selecionados apenas dez desses subsetores devido sua 

representatividade atual para a indústria cearense e nacional, como indicaram as tabelas 

6 e 7. Os subsetores que não foram contemplados foram a Indústria de material elétrico 

e de comunicações e a Indústria de material de transportes. Eles representam 2,28% dos 

trabalhadores e 1,82% dos estabelecimentos da Indústria de Transformação do Ceará. 

A seleção dos municípios do Estado foi feita pela delimitação de um 

mínimo 65 empregados formais na indústria de transformação por município. Desse 

modo, foram extraídos dados de 88 dos 184 municípios cearenses. Eles correspondem a 

99,7% dos trabalhadores e 94,13% dos estabelecimentos da Indústria de Transformação 

do estado. Os municípios contemplados foram: 

 

Quadro 1: Ceará – Municípios estudados classificados por Messoregiões  

Mesorregião Norte  Mesorregião Noroeste  Mesorregião do Jaguaribe 

Acarapé Acaraú Alto Santo 

Amontada Bela Cruz Aracati 

Apuiarés Camocim Jaguaribe 

Aracoiaba Cariré Jaguaruana 

Barreira Forquilha Limoeiro do Norte 

Baturité Frecheirinha Morada Nova 

Beberibe Groaíras Pereiro 

Canindé  Ipú Quixeré 

Caridade Irauçuba Russas 

Cascavel Itarema Tabuleiro do Norte 

Chorozinho Marco  

Itapagé Morrinhos Mesorregião dos Sertões 

Itapipoca Santa Quitéria Acopiara  
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Paracuru São Benedito Crateús  

Paraipaba Sobral Tauá 

Pentecoste Tianguá Banabuiú 

Pindoretama Ubajara Boa Viagem  

Redenção  Varjota Quixadá 

São Gonçalo do Amarante  Quixeramobim 

São Luís do Curu Mesorregião Metropolitana Pedra Branca 

Tejuçuoca Aquiraz Senador Pompeu 

Trairi Caucaia Solonópole 

Tururu Eusébio  

Umirim Fortaleza Mesorregião Sul 

Uruburetama Guaiúba Barbalha 

 Horizonte Brejo Santo 

Mesorregião Centro-Sul Itaitinga Crato 

Icó Maracanaú Jardim 

Iguatu Maranguape Juazeiro do Norte 

Ipaumirim Pacajús Missão Velha  

Mauriti Pacatuba Nova Olinda 

Jucás   Milagres 

Vársea Alegre   

    Fonte: IBGE 

 

3.4 Modelo 

 

Na pesquisa, foram utilizados dois indicadores para a identificação de 

aglomerações industriais. O primeiro foi o Quociente Locacional (QL), desenvolvido 

por Isard em 1960, tem sido amplamente adotado em estudos de desenvolvimento 

regional com papel central na identificação de aglomerações (CROCCO et al., 2006). O 

QL é um índice de grau de especialização produtiva local relativa, que compara duas 

economias: a economia de estudo e a economia de referência. Ele confronta a 

participação percentual da economia estudada em um setor específico com a 

participação percentual da economia estudada no total da economia de referência, 

através da quantidade de trabalhadores das duas economias (HADDAD, 1989).   

No que tange ao escopo do trabalho, as localidades em estudo serão os 

municípios cearenses e as economias de referência serão Ceará e Brasil. O cálculo do 

Quociente Locacional se define pela seguinte fórmula: 

 

𝑸𝑳𝒊𝒋 =  
𝑬𝒊𝒋/𝑬𝒋

𝑬𝒊/𝑬
, 

𝑬𝒊𝒋 = Número de trabalhadores no setor j na microrregião i; 
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𝑬𝒋 = Número de trabalhadores no estado do Ceará no setor j; 

𝑬𝒊 = Número de trabalhadores totais na microrregião i; 

𝑬 = Número de trabalhadores no estado do Ceará. 

 

As interpretações dos resultados do Quociente Locacional são: quando QL 

for maior que um, os municípios apresentam um grau de especialização maior que a 

economia de referência; quando QL for menor que um, o grau de especialização da 

economia de referência é maior que a dos municípios; quando QL for igual a um, o grau 

de especialização das duas economias é semelhante. 

É importante observar que o indicador apresenta duas relevantes distorções. 

A primeira se refere à existência de uma elevada disparidade quando há diferenças de 

diversificação produtiva entre a economia em estudo e a de referência (CROCCO et al., 

2006). Quando a economia de referência possui maior diversificação, a tendência é 

encontrar um número expressivo de quocientes acima de um, sem representar 

necessariamente a existência de especialização produtiva nas economias de estudo. É 

normal que isso ocorra, pois uma economia maior, como a de referência, tende a ser 

mais diversificada que economias de menor porte.  

A segunda distorção, conforme Crocco et al. (2006) e Suzigan et al. (2002), 

é que esse índice deve ser usado com maior cuidado para municípios com setores 

industriais pouco desenvolvidos em relação aos outros. Isso pode incorrer erros de 

interpretação devido à superestimação de concentrações menos relevantes, além de 

poder ocorrer o inverso com municípios mais desenvolvidos. Para a minimização do 

problema, uma solução adotada neste trabalho foi a limitação de municípios com um 

mínimo de 65 trabalhadores.  

Outra maneira de corrigir a distorção, utilizada por Puga (2003), tem perfil 

complementar ao método de identificação de aglomeração. Ela equivale ao 

estabelecimento de valores mínimos para a quantidade de empresas e de empregados. 

Assim, o segundo indicador utilizado será o de Densidade de Atividade (DA). 

O DA é um indicador absoluto que surge como uma alternativa de captar a 

densidade da atividade produtiva sem considerar o nível de especialização de uma 

região. O critério será o mesmo utilizado por Amaral Filho (2006), de um mínimo de 

cinco estabelecimentos e 50 trabalhadores por subsetor de cada município. Ele auxilia 

na redução das distorções ao destacar os municípios que, por possuírem um setor 

industrial diversificado, não se revelam como principais na relação do QL. 
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4. RESULTADOS 

 

Este capítulo é dedicado a apresentação dos resultados por meio de tabelas e 

mapas, além das análises que eles incitaram. A opção pela utilização de mapas se 

justifica por constistuírem uma descrição visual dos resultados. Essa forma de 

comunicação facilitará a observação da disposição territorial das aglomerações ao 

colocar a análise em uma perspectiva espacial. 

A primeira seção do capítulo se destina aos quocientes locacionais das 

economias de referência Ceará e Brasil e a segunda ao indicador de densidade de 

atividade dos municípios cearenses. A última seção expõe os principais destaques dos 

resultados nos dez subsetores da indústria de transformação estudados. 

 

4.1. Quociente Locacional (QL ce, QL br) 

 

A tabela abaixo aponta os municípios que possuem certo grau de 

especialização, isto é, os municípios que apresentaram Quociente Locacional estadual 

(QL ce) e nacional (QL br) maiores ou iguais a um. Em seguida, apresenta-se o 

mapeamento dos resultados. 

 

Tabela 8: Ceará: Quocientes Locacionais em relação ao Ceará e Brasil dos subsetores 

da indústria de transformação por município - 2015 

Indústria de Minerais não Metálicos 

    QL ce QL br 

1 Nova Olinda 15,6 15,8 

2 Cariré 15,5 15,7 

3 Groaíras 15,4 15,6 

4 Quixeré 15,3 15,5 

5 Jardim 14,3 14,5 

6 Milagres 13,9 14,1 

7 Limoeiro do Norte 9,4 9,5 

8 Beberibe 8,5 8,6 

9 Chorozinho 8,4 8,5 

10 Trairi 7,4 7,5 

11 Guaiúba 7,4 7,5 

12 Bela Cruz 6,6 6,7 

13 Itarema 5,6 5,7 

14 Icó 4,3 4,4 

15 Aracati 4,3 4,3 

16 Itaitinga 4,2 4,2 
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17 Russas 4,1 4,1 

18 Alto Santo 4,0 4,1 

19 Jucás  3,9 4,0 

20 Missão Velha  3,8 3,9 

21 Acaraú 3,8 3,8 

22 São Gonçalo do Amarante 3,3 3,4 

23 Acopiara 3,2 3,2 

24 Aquiraz 3,2 3,2 

25 Caucaia 3,1 3,1 

26 Boa Viagem  3,0 3,0 

27 Acarapé 2,6 2,7 

28 Barreira 2,6 2,6 

29 Crato 2,5 2,5 

30 Crateús  2,1 2,1 

31 Tauá 2,1 2,1 

32 Barbalha 2,0 2,1 

33 Brejo Santo 1,9 1,9 

34 Pacatuba 1,6 1,6 

35 Jaguaruana 1,6 1,6 

36 Quixeramobim 1,5 1,5 

37 Canindé  1,4 1,4 

38 Baturité 1,4 1,4 

39 Cascavel 1,4 1,4 

40 Várzea Alegre 1,3 1,3 

41 Iguatu 1,2 1,2 

42 Santa Quitéria 1,1 1,1 

  
  

Indústria Metalúrgica 

    QL ce QL br 

1 Banabuiú 15,3 9,5 

2 Paracuru 11,5 7,1 

3 São Gonçalo do Amarante 10,9 6,7 

4 Forquilha 7,0 4,4 

5 Caucaia 4,5 2,8 

6 Várzea Alegre 3,7 2,3 

7 Ipú 2,8 1,7 

8 Tauá 2,3 1,5 

9 Solonópole 2,3 1,4 

10 Jaguaribe 1,8 1,1 

11 Pacajús 1,5 
 

12 Juazeiro do Norte 1,5 
 

13 Itaitinga 1,4 
 

14 Iguatu 1,4 
 

15 Crato 1,3 
 

16 Crateús  1,1 
 

17 Eusébio 1,1   

  
  

Indústria Mecânica 

    QL ce QL br 

1 Jucás  4,8 2,3 
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2 Maracanaú 4,1 2,0 

3 Maranguape 2,2 1,1 

4 Limoeiro do Norte 1,6 
 

5 Itaitinga 1,5 
 

6 Itarema 1,3 
 

7 São Benedito 1,2 
 

8 Tabuleiro do Norte 1,1 
 

9 Pindoretama 1,1 
 

10 Ubajara 1,0   

  
  

Indústria de Madeira e Mobiliário 

    QL ce QL br 

1 Marco 27,3 16,0 

2 Jaguaribe 15,3 8,9 

3 Bela Cruz 13,0 7,6 

4 Forquilha 7,6 4,5 

5 Mauriti 6,7 3,9 

6 Várzea Alegre 6,3 3,7 

7 Jaguaruana 6,3 3,7 

8 Morrinhos 6,2 3,7 

9 Iguatu 6,1 3,6 

10 Missão Velha  6,0 3,5 

11 Itaitinga 5,5 3,2 

12 Tianguá 4,4 2,6 

13 Acopiara 2,8 1,6 

14 Paracuru 2,7 1,6 

15 Ubajara 1,8 1,0 

16 Itapipoca 1,6 
 

17 Camocim 1,5 
 

18 Beberibe 1,4 
 

19 Caucaia 1,1   

  
  

Indústria de papel, papelão, editorial e gráfica 

    QL ce QL br 

1 São Luís do Curu 24,7 16,5 

2 Caridade 4,0 2,7 

3 Crateús  2,8 1,9 

4 Itaitinga 2,6 1,8 

5 São Benedito 2,2 1,5 

6 Pacajús 2,2 1,5 

7 Fortaleza 1,9 1,2 

8 Icó 1,8 1,2 

9 Ubajara 1,8 1,2 

10 Várzea Alegre 1,5 1,0 

11 Crato 1,5 
 

12 Baturité 1,4 
 

13 Brejo Santo 1,2 
 

14 Tabuleiro do Norte 1,2   
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Indústria da borracha, fumo, couros, peles, similares e indústrias diversas 

    QL ce QL br 

1 Solonópole – borracha  27,6 18,8 

2 Cascavel – couro 16,4 11,2 

3 Mauriti – couro  10,4 7,1 

4 Icó – couro e borracha 5,4 3,6 

5 Juazeiro do Norte – couro  5,1 3,5 

6 Forquilha – couros e peles 3,4 2,3 

7 Itarema – couro  3,4 2,3 

8 Guaiúba – couro e borracha 2,5 1,7 

9 Bela Cruz – borracha  2,4 1,6 

10 Ipú – couro  2,2 1,5 

  
  

Indústria química de produtos farmacêuticos, veterinários, perfumaria,... 

    QL ce QL br 

1 Jucás  8,8 4,1 

2 Barbalha 8,0 3,8 

3 Ipaumirim 6,2 2,9 

4 Várzea Alegre 5,4 2,5 

5 Acarapé 5,2 2,4 

6 Aquiraz 4,1 1,9 

7 Pindoretama 3,8 1,8 

8 Eusébio 3,6 1,7 

9 Canindé  3,3 1,6 

10 Missão Velha  3,3 1,5 

11 Banabuiú 3,0 1,4 

12 Maracanaú 1,8 
 

13 Itaitinga 1,1 
 

14 Pacatuba 1,1 
 

15 Caucaia 1,0   

  
  

Indústria têxtil, do vestuário e artefatos de tecidos 

    QL ce QL br 

1 Frecheirinha 3,9 8,4 

2 Aracoiaba 3,9 8,2 

3 Pedra Branca 3,6 7,8 

4 Redenção  3,2 6,9 

5 Morrinhos 3,1 6,6 

6 Amontada 3,1 6,6 

7 Pacajús 2,8 6,0 

8 Pacatuba 2,8 5,9 

9 Varjota 2,8 5,9 

10 Alto Santo 2,7 5,7 

11 Acopiara 2,3 4,9 

12 Tianguá 2,1 4,5 

13 Caridade 2,0 4,4 

14 Acarapé 2,0 4,2 

15 Baturité 1,9 4,0 

16 Fortaleza 1,7 3,6 
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17 Barreira 1,7 3,5 

18 Maranguape 1,6 3,4 

19 Jaguaruana 1,5 3,2 

20 Maracanaú 1,4 3,0 

21 Chorozinho 1,3 2,7 

22 Canindé  1,2 2,6 

23 Beberibe 

 

1,7 

24 Tabuleiro do Norte 

 

1,6 

25 Cascavel 

 

1,5 

26 Caucaia 

 

1,4 

27 Guaiúba 

 

1,3 

28 Quixadá 

 

1,2 

29 Itaitinga   1,1 

    Indústria de Calçados 

    QL ce QL br 

1 Apuiarés 4,5 26,7 

2 Tururu 4,5 26,5 

3 Uruburetama 4,5 26,5 

4 Pentecoste 4,4 25,9 

5 Itapagé 4,2 24,7 

6 Senador Pompeu 4,2 24,5 

7 Irauçuba 4,0 23,6 

8 Santa Quitéria 3,9 22,8 

9 Sobral 3,8 22,1 

10 Camocim 3,6 21,0 

11 Horizonte 3,4 20,1 

12 Boa Viagem  3,2 18,5 

13 Morada Nova 3,0 17,4 

14 Itapipoca 2,9 16,9 

15 Russas 2,8 16,2 

16 Crato 2,5 14,6 

17 Quixadá 2,4 14,4 

18 Brejo santo 2,2 13,0 

19 Juazeiro do Norte 2,0 12,0 

20 Quixeramobim 2,0 11,6 

21 Iguatu 1,9 11,2 

22 Tauá 1,7 10,2 

23 Canindé  1,7 9,8 

24 Maranguape 1,4 8,2 

25 Barbalha 1,2 7,2 

26 Guaiúba 1,2 6,9 

27 Tianguá 

 

3,4 

28 Ipú 

 

3,4 

29 Aracati 

 

1,9 

30 Fortaleza   1,0 

  
  

Indústria de Alimentos e Bebidas 

    QL ce QL br 



43 

 

1 Tejuçuoca 5,0 4,0 

2 Paraipaba 4,4 3,5 

3 Pereiro 4,0 3,2 

4 Acaraú 3,6 2,9 

5 São Benedito 3,6 2,8 

6 Pindoretama 3,4 2,7 

7 Crateús  3,3 2,6 

8 Ipaumirim 3,2 2,6 

9 Aracati 2,9 2,3 

10 Eusébio 2,7 2,1 

11 Itarema 2,5 2,0 

12 Ipú 2,5 2,0 

13 Trairi 2,3 1,9 

14 Aquiraz 2,2 1,7 

15 Icó 1,8 1,4 

16 Baturité 1,8 1,4 

17 Quixeramobim 1,6 1,3 

18 Caridade 1,6 1,3 

19 Morada Nova 1,6 1,2 

20 Jaguaruana 1,5 1,2 

21 Brejo Santo 1,5 1,2 

22 Barreira 1,4 1,1 

23 Itapipoca 1,4 1,1 

24 Tabuleiro do Norte 1,3 1,0 

25 Fortaleza 1,3 1,0 

26 Mauriti 1,2 

 27 Cascavel 1,2 

 28 Quixadá 1,2 

 29 Beberibe 1,1 

 30 Forquilha 1,1 

 31 Missão Velha  1,1 

 32 Tauá 1,0 

 33 Limoeiro do Norte 1,0   

Fonte: Caged/MTE. Elaboração própria. 

 

Abaixo, seguem os mapas de Quociente Locacional dos municípios 

cearenses em relação ao Ceará e Brasil, apresentados por subsetor da indústria de 

transformação. Os tons mais fortes representam os municípios com maior grau de 

especialização produtiva, assim como os tons mais claros representam graus de 

especialização menores. As legendas foram escolhidas de forma a segmentar em quatro 

níveis a classificação dos Quocientes Locacionais. Deste modo, os mapas apresentam 

legendas com escalas diferentes, de acordo com os resultados de cada subsetor.  

 

Figura 1: Ceará: Mapas dos Quocientes Locacionais por subsetores da Indústria de 

Transformação – 2015  
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Fonte: CAGED/MTE. Elaboração própria. 

 

4.1.1. Comentários  

 

A Indústria de Minerais não metálicos apresentou um grande número de 

empresas com grau de especialização. Entretanto, seis municípios se sobressaíram: 

Nova Olinda, Jardim e Milagres da mesorregião Sul; Cariré e Groaíras da mesorregião 

Noroeste; Quixeré da mesorregião do Jaguaribe. A diferença significativa entre o sexto e 

o sétimo municípios classificados foi de 4,5 pontos. Observa-se, adicionalmente, que o 

subsetor apresenta um grau de especialização nacional (QL br) ligeiramente maior que a 

estadual (QL ce) apontando para o nível de participação acima da média desse subsetor 

cearense a nível nacional, indicado na tabela 6 no capítulo anterior. 

Na Indústria Metalúrgica, verifica-se uma disposição maior de municípios 

com grau de especialização em relação ao Ceará do que ao Brasil. O fato indica que 

essa indústria possui uma dimensão nacional relativa maior que a estadual. Banabuiú 

expôs um elevado grau de especialização estadual em relação aos outros municípios, 

equivalente a 15,3, inclusive em comparação a Paracuru e São Gonçalo do Amarante, 

que se posicionaram em seguida com 11,5 e 10,9 pontos. 

A Indústria Mecânica do Ceará mostrou baixo grau de especialização 

estadual e nacional por apresentar poucos municípios com critérios mínimos de QL ce e 

de QL br. Nesse subsetor, foram evidenciados os municípios de Jucás, da mesorregião 

Centro Sul, Maracanaú e Maranguape, da mesorregião Metropolitana, os quais foram os 

únicos a dispor dos dois níveis de especialização (estadual e nacional). 

Na Indústria de Madeira e Mobiliário, Marco, Jaguaribe e Bela Cruz 

exibiram larga vantagem em relação aos demais municípios, possuindo QL ce 

equivalente a 27,3, 15,3 e 13,0. A diferença entre o município de Bela Cruz e o quarto 

na classificação foram de 5,3 pontos em QL ce. Nota-se que três dos quatro primeiros 

classificados, Marco, Bela Cruz e Forquilha, pertencem a mesorregião Noroeste, 

formando uma aglomeração especializada com amplitude territorial. 

O município de São Luis do Curu deteve elevado grau de especialização na 

Indústria de papel, papelão, editorial e gráfica, apresentando QL ce e QL br de 24,7 e 

16,5. Complementarmente, o município contou com uma larga vantagem do segundo 

classificado, equivalente a 20,7 e 13,8 graus. Esse nível de especialização se justifica 

por 84 dos 101 trabalhadores formais do município serem empregados pelo subsetor. 
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Verifica-se, também, que a mesorregião Norte possui notoriedade ao abranger os dois 

municípios com maior grau de especialização (São Luis do Curu e Caridade). 

O setor da Indústria de borracha, fumo, couros, peles, similares e 

indústria diversa abrangeu poucos municípios com grau de especialização maior que 

um. Entretanto, os três primeiros classificados contaram com uma diferença 

significativa entre os demais classificados: Solonópole apresentou uma diferença de 

11,2 graus em relação a Cascavel, 17,2 em relação à Mauriti e 22,3 para o quarto 

classificado. 

Na Indústria Química de produtos farmacêuticos, veterinários, 

perfumaria e derivados, observou-se que Jucás e Barbalha possuem um grau de 

especialização acima dos demais municípios, com 8,8 e 8 graus. Adicionalmente, a 

mesorregião Centro-Sul apresentou notoriedade no subsetor por compreender três dos 

quatro primeiros municípios classificados (Jucás, Ipaumirim e Vársea Alegre).  

A Indústria Têxtil do vestuário e artefatos de tecidos não apresentou 

grandes diferenças de grau de especialização entre os municípios com QL ce maior que 

um. A diferença entre o primeiro e o último classificado foi de 2,7. Já a diferença entre o 

maior e menor indicador QL br chegou a 7,2 pontos, devido a presença de municípios 

com QL br maior que QL ce. Isso indica que o grau de especialização desses municípios 

é mais marcante a nível nacional, justificado em parte pela representação que a indústria 

têxtil cearense possui no subsetor brasileiro indicado na tabela 6 do capítulo anterior. 

Adicionalmente, as mesorregiões do Norte, Metropolitana e Noroeste foram as que mais 

apresentaram municípios com grau de especialização acima ou igual a um, abrangendo 

respectivamente 9, 5 e 4 municípios. Observa-se que os municípios em destaque das 

regiões Metropolitana e Norte são adjacentes, de maneira a formar uma grande área 

localizada com especialização. 

Na Indústria de Calçados verifica-se também o fenômeno de QL br mais 

significativos que os QL ce em um nível mais acentuado, justificável pelo Ceará 

empregar 19,2% dos trabalhadores a nível nacional desse subsetor. Observa-se pouca 

variação entre os QL mais elevados, porém se evidência a organização espacial dos 

municípios com maior grau de especialização. Os principais setores formam um 

agrupamento que abrange territórios adjacentes das mesorregiões Norte, Noroeste, dos 

Sertões e do Jaguaribe. Além dessas regiões, Crato, Brejo Santo, Juazeiro do Norte e 

Barbalha compõe outra aglomeração na Região Sul do estado. 
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A Indústria de Alimentos e bebidas mostrou baixa diferenciação entre os 

quocientes e muitos municípios com QL maior que um. Isso indica a importância que o 

setor tem no emprego do estado, além de que ele está distribuído pelo território, pela 

falta de presença de grau de especialização extraordinários. O mapeamento do indicador 

comprova essa não concentração territorial. 

 

4.2. Densidade de Atividade 

 

A tabela 9 abaixo aponta os municípios que possuem densidade de 

atividade, isto é, os municípios que apresentaram no mínimo 5 estabelecimentos. 

Devido à influencia da conjuntura do período do estudo no nível de emprego, não será 

feita a rigor a limitação de 50 empregados por subsetor. Em seguida, apresenta-se o 

mapeamento da densidade, representada pelo número de estabelecimentos dos 

subsetores da indústria de transformação. 

 

Tabela 9: Ceará: Densidade de Atividade dos subsetores de indústria de transformação 

por município - 2015 

Indústria de Minerais não Metálicos 

    Estabelecimentos Empregados 

1 Fortaleza 301 1.597 

2 Russas 166 1.085 

3 Caucaia 94 1.916 

4 Juazeiro do Norte 62 398 

5 Maracanaú 47 1.267 

6 Quixeré 39 164 

7 Aquiraz 33 729 

8 Limoeiro do Norte 33 522 

9 Crato 32 723 

10 Iguatu 32 262 

11 Sobral 23 689 

12 São Gonçalo do Amarante 22 802 

13 Canindé  19 71 

14 Nova Olinda 18 276 

15 Barbalha 17 303 

16 Beberibe 17 162 

17 Itaitinga 16 269 

18 Cascavel 16 259 

19 Chorozinho 16 206 

20 Acarapé 15 100 

21 Aracati 13 411 

22 Alto Santo 12 52 
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23 Pacatuba 11 316 

24 Jaguaruana 11 104 

25 Tauá 11 25 

26 Trairi 10 256 

27 Santa Quitéria 10 66 

28 Boa Viagem  10 39 

29 Quixeramobim 9 56 

30 Acopiara 9 47 

31 Crateús  9 23 

32 Brejo Santo 7 68 

33 Guaiúba 6 100 

34 Jardim 6 87 

35 Várzea Alegre 6 36 

36 Barreira 6 19 

37 Jucás  5 80 

38 Bela Cruz 5 73 

39 Icó 5 47 

  
  

Indústria Metalúrgica 

    Estabelecimentos Empregados 

1 Fortaleza 653 3.372 

2 Juazeiro do Norte 122 791 

3 Maracanaú 110 1.227 

4 Caucaia 93 2.437 

5 Eusébio 44 745 

6 Iguatu 35 258 

7 Sobral 34 96 

8 Crato 32 345 

9 Pacajús 26 304 

10 Russas 24 45 

11 Cascavel 21 29 

12 Quixeramobim 16 31 

13 Jaguaribe 15 55 

14 Limoeiro do Norte 15 38 

15 Horizonte 14 72 

16 Aquiraz 13 104 

17 São Gonçalo do Amarante 12 2.290 

18 Várzea Alegre 11 90 

19 Tianguá 11 35 

20 Barbalha 11 25 

21 Crateús  9 11 

22 Marco 8 53 

23 Brejo santo 8 13 

24 Itaitinga 7 78 

25 Tauá 7 25 

26 Ipú 6 19 

27 Paracuru 5 190 

  
  

Indústria Mecânica 

    Estabelecimentos Empregados 
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1 Fortaleza 391 2.781 

2 Maracanaú 81 4.359 

3 Caucaia 40 163 

4 Juazeiro do Norte 28 193 

5 Eusébio 24 408 

6 Maranguape 11 400 

7 Pacatuba 11 83 

8 Horizonte 11 47 

9 Limoeiro do Norte 8 53 

10 Russas 8 11 

11 São Gonçalo do Amarante 7 128 

12 Aquiraz 7 36 

13 Tabuleiro do Norte 6 15 

14 Sobral 6 11 

15 Barbalha 6 10 

16 Iguatu 5 47 

17 Pacajús 5 25 

18 Tianguá 5 20 

19 Cascavel 5 2 

  
  

Indústria de Madeira e Mobiliário 

    Estabelecimentos Empregados 

1 Fortaleza 622 2.212 

2 Caucaia 78 373 

3 Maracanaú 65 866 

4 Juazeiro do Norte 62 174 

5 Iguatu 54 732 

6 Marco 38 1.489 

7 Sobral 28 106 

8 Crato 25 76 

9 Eusébio 23 410 

10 Itapipoca 23 153 

11 Tianguá 23 109 

12 Bela Cruz 23 80 

13 Russas 18 56 

14 Horizonte 17 47 

15 Aracati 13 49 

16 Aquiraz 13 41 

17 Jaguaribe 11 298 

18 Maranguape 10 51 

19 Pacajús 10 45 

20 Várzea Alegre 9 98 

21 Paracuru 9 28 

22 Itaitinga 7 197 

23 Barbalha 7 44 

24 Cascavel 7 27 

25 Forquilha 6 63 

26 Mauriti 6 38 

27 Acopiara 6 23 

28 Limoeiro do Norte 6 20 
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29 Quixeramobim 6 19 

30 Camocim 5 47 

31 Senador Pompeu 5 38 

  
  

Indústria papel, papelão, editorial e gráfica 

    Estabelecimentos Empregados 

1 Fortaleza 878 5.023 

2 Juazeiro do Norte 50 188 

3 Sobral 43 537 

4 Maracanaú 41 670 

5 Eusébio 38 425 

6 Caucaia 25 100 

7 Crato 24 235 

8 Iguatu 18 52 

9 Itapipoca 13 11 

10 Pacajús 10 274 

11 Maranguape 9 97 

12 Itaitinga 9 93 

13 Crateús  9 17 

14 Cascavel 9 11 

15 Horizonte 8 65 

16 Russas 8 21 

17 Tianguá 8 16 

18 Quixeramobim 8 15 

19 Jaguaribe 8 7 

20 Brejo Santo 7 24 

21 Limoeiro do Norte 7 10 

22 Camocim 7 9 

23 Aracati 6 17 

24 Santa Quitéria 6 12 

25 Canindé  6 10 

26 Itapagé 5 21 

27 Quixadá 5 12 

28 São Benedito 5 7 

  
  

Indústria da borracha, fumo, couros, peles, similares e indústrias diversas 

    Estabelecimentos Empregados 

1 Fortaleza 618 2.209 

2 Juazeiro do Norte 132 1.426 

3 Eusébio 44 337 

4 Maracanaú 41 629 

5 Caucaia 30 176 

6 Sobral 25 90 

7 Crato 17 47 

8 Iguatu 13 92 

9 Pacajús 12 44 

10 Aquiraz 9 57 

11 Tianguá 8 8 

12 Ipú 7 8 
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13 Mauriti 6 49 

14 Icó 6 27 

15 Maranguape 6 17 

16 Forquilha 5 23 

  
  

Indústria química de produtos farmacêuticos, veterinários, perfumaria,... 

    Estabelecimentos Empregados 

1 Fortaleza 436 3.214 

2 Maracanaú 100 2.930 

3 Juazeiro do Norte 84 513 

4 Eusébio 73 2.585 

5 Caucaia 56 567 

6 Sobral 20 178 

7 Pacatuba 19 199 

8 Aquiraz 18 865 

9 Crato 18 99 

10 Iguatu 14 118 

11 Itaitinga 10 65 

12 Aracati 10 45 

13 Barbalha 9 1.077 

14 Pindoretama 5 146 

  
  

Indústria têxtil, do vestuário e artefatos de tecidos 

    Estabelecimentos Empregados 

1 Fortaleza 4.291 34.304 

2 Maracanaú 256 10.446 

3 Caucaia 215 1.644 

4 Maranguape 168 2.023 

5 Juazeiro do Norte 121 413 

6 Jaguaruana 91 402 

7 Sobral 82 384 

8 Pacajús 68 2.635 

9 Pacatuba 58 2.289 

10 Iguatu 51 261 

11 Horizonte 48 1.033 

12 Aquiraz 47 254 

13 Cascavel 44 566 

14 Frecheirinha 40 1.748 

15 Eusébio 40 682 

16 Itaitinga 39 142 

17 Acarapé 37 304 

18 Alto Santo 35 143 

19 Aracoiaba 34 407 

20 Morrinhos 32 51 

21 Crato 26 32 

22 Quixadá 24 115 

23 Chorozinho 23 129 

24 Tianguá 22 387 

25 Barreira 22 50 

26 Acopiara 19 140 
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27 Baturité 18 62 

28 Tabuleiro do Norte 14 70 

29 Canindé  10 258 

30 Redenção  10 108 

31 Pedra Branca 10 68 

32 Beberibe 10 61 

33 Varjota 9 70 

34 Guaiúba 7 33 

  
  

Indústria de Calçados 

    Estabelecimentos Empregados 

1 Juazeiro do Norte 284 4.422 

2 Fortaleza 134 3.125 

3 Barbalha 26 646 

4 Itapagé 23 2.084 

5 Crato 21 2.606 

6 Santa Quitéria 14 855 

7 Sobral 12 15.699 

8 Quixeramobim 11 261 

9 Maranguape 9 1.544 

10 Senador Pompeu 9 1.058 

11 Boa Viagem  8 149 

12 Russas 6 2.611 

13 Itapipoca 6 1.786 

14 Pentecoste 6 1.786 

15 Uruburetama 6 1.580 

16 Quixadá 6 448 

17 Canindé  6 307 

  
  

Indústria de Alimentos e Bebidas 

    Estabelecimentos Empregados 

1 Fortaleza 1.838 20.453 

2 Maracanaú 164 5.522 

3 Caucaia 161 1.151 

4 Juazeiro do Norte 155 1.282 

5 Sobral 90 1.153 

6 Iguatu 82 186 

7 Eusébio 77 6.875 

8 Aquiraz 57 1.658 

9 Aracati 56 907 

10 Crato 56 594 

11 Pacajús 55 343 

12 Russas 55 199 

13 Limoeiro do Norte 48 186 

14 Cascavel 45 748 

15 Maranguape 44 502 

16 Morada Nova 43 614 

17 Jaguaribe 42 91 

18 Horizonte 39 757 

19 Quixadá 35 195 
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20 Icó 35 64 

21 Crateús  33 119 

22 Quixeramobim 31 198 

23 Tauá 28 41 

24 São Gonçalo do Amarante 27 469 

25 Itapipoca 26 778 

26 Acaraú 25 308 

27 Brejo Santo 25 176 

28 Beberibe 25 69 

29 Barreira 25 33 

30 Mauriti 24 41 

31 Paraipaba 23 510 

32 Chorozinho 23 59 

33 São Benedito 22 68 

34 Pacatuba 21 298 

35 Pindoretama 19 469 

36 Tabuleiro do Norte 19 93 

37 Baturité 18 46 

38 Itarema 17 255 

39 Barbalha 15 180 

40 Trairi 12 263 

41 Ipú 12 62 

42 Ipaumirim 12 43 

43 Jaguaruana 11 326 

44 Paracuru 11 55 

45 Acopiara 11 22 

46 Missão Velha  9 35 

47 Forquilha 8 53 

48 São Luís do Curu 6 17 

49 Tejuçuoca 5 142 

Fonte: Caged/MTE. Elaboração própria. 

 

Abaixo, seguem os mapas do número de estabelecimentos dos municípios 

do Ceará, representando a densidade de atividade, apresentados por subsetor da 

indústria de transformação. Os tons mais fortes representam os municípios com maior 

número de estabelecimentos e os tons mais claros representam os municípios com 

menor número de estabelecimentos. 

 

Figura 2: Ceará: Mapas da Densidade de Atividade por subsetores da Indústria de 

Transformação – 2015 
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Fonte: CAGED/MTE. Elaboração Própria. 

 

4.2.1. Comentários 

 

A Indústria de Minerais não metálicos, da mesma forma que no indicador 

QL, apresentou um número considerável de municípios com DA. A região 

metropolitana foi a mais relevante, correspondendo a três dos cinco primeiros 

municípios da classificação e, juntamente com Russas da região do Jaguaribe e Juazeiro 

do Norte da região Sul, correspondeu a 42,3% dos estabelecimentos e 41,0% dos 

trabalhadores do subsetor cearense. Nota-se a existência de pontos de densidade 

constituídos por municípios vizinhos que apresentaram densidade de atividade, mas não 

apresentaram grau de especialização. Exemplos são a região do Jaguaribe com os 

municípios de Russas, Limoeiro do norte e Quixeré e a região Sul com Juazeiro do 

Norte, Crato e Barbalha. Cada ponto de densidade representou, respectivamente, 15% e 

7% dos estabelecimentos do subsetor cearense. Adicionalmente, os municípios de 

Groaíras, Cariré e Milagres, que se destacaram no indicador anterior, apresentaram 

apenas de dois a três estabelecimentos cada, não dispondo de densidade de atividade.  

Na Indústria Metalúrgica, a mesorregião Metropolitana foi a mais 

relevante, correspondendo a quatro dos cinco primeiros municípios da classificação e, 

juntamente com Juazeiro do Norte da região Sul, corresponderam a 61,4% dos 

estabelecimentos e a 63,8% dos trabalhadores do subsetor cearense. O município de 

Banabuiú, que foi destaque em QL, não apresentou DA por dispor de apenas dois 

estabelecimentos do subsetor, assim como Forquilha, quarto classificado em QL que 

possui apenas quatro estabelecimentos. 

Em linha com os as indústrias de Minerais não metálicos e Metalúrgica, o 

subsetor de Mecânica apresentou grande concentração na região metropolitana. Nos 

dois primeiros municípios classificados, Maracanaú e Fortaleza, concentram 64,0% dos 

estabelecimentos e 79,0% dos trabalhadores da indústria metalúrgica do Ceará. 

Na Indústria de Madeira e Mobiliário, o município de Fortaleza deteve o 

maior número de estabelecimentos e de trabalhadores do subsetor, representando 

respectivamente 40,3% e 25,8% e dispondo de uma média de 3,6 trabalhadores por 

estabelecimento. Já Marco, o sexto da classificação DA, com 38 estabelecimentos, e o 

segundo maior empregador do subsetor, obteve uma média mais elevada de 39,2 

trab/estab. Juntamente com Tianguá e Bela Cruz, Marco contou com 5,4% e 19,6% dos 
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estabelecimentos e trabalhadores da indústria de Madeira e mobiliário. Adicionalmente, 

os municípios vizinhos a Fortaleza, como Caucaia e Maracanaú, também indicaram 

densidade de atividade, formando uma área de densidade do subsetor correspondente a 

49,2% dos estabelecimentos.  

Fortaleza expôs grande notoriedade em densidade de atividade da Indústria 

de papel, papelão, editorial e gráfica do estado. A capital correspondeu a 61,6% dos 

estabelecimentos e 60,1% dos trabalhadores do subsetor. Outros municípios destaque 

foram os vizinhos, Juazeiro do Norte e Crato, que corresponderam juntos a 5,2% e 5,1% 

dos estabelecimentos e trabalhadores do subsetor cearense, além de Sobral, com 

representação de 3,0% e 6,4%. Já os municípios de São Luis do Curu e Caridade, que 

mostraram elevado grau de especialização, não obtiveram densidade de atividade por 

possuírem menos que quatro estabelecimentos cada. 

O setor da Indústria de borracha, fumo, couros, peles, similares e 

indústria diversa não apresentou DA nos municípios que se evidenciaram no indicador 

anterior, com exceção de Mauriti. Solonépole apresentou 132 trabalhadores e apenas 

dois estabelecimentos. Da mesma forma, Cascavel foi o segundo maior empregador do 

subsetor, com 1.457 trabalhadores formais, porém com apenas quatro estabelecimentos, 

obtendo uma média de 364,3 trab/estab. Juazeiro do Norte se destacou, dispondo de 132 

estabelecimentos e sendo o terceiro maior empregador do setor. Novamente a região 

metropolitana apresentou elevada densidade, abrangendo quatro dos cinco primeiros 

classificados, os quais representaram 63,1% e 47,4% dos estabelecimentos e 

trabalhadores do subsetor cearense. 

A Indústria Química de produtos farmacêuticos, veterinários, 

perfumaria e derivados apontou a mesorregião Metropolitana como maior destaque. A 

região abrangeu 7 municípios com os critérios escolhidos que corresponderam a 65,2% 

dos estabelecimentos e a 75,1% dos trabalhadores do subsetor do estado. A mesorregião 

Sul também se mostrou relevante, com Sobral, Barbalha e Pindoretama, tendo os dois 

últimos apresentado grau de especialização. Porém essa região dispôs de apenas 3,1% 

dos estabelecimentos, detendo maior concentração de trabalhadores, equivalente a 

10,1% do subsetor.  

Na Indústria têxtil, do vestuário e artigos de tecido, Fortaleza contou com 

uma extraordinária densidade, representando 65,6% dos estabelecimentos e 54,6% dos 

trabalhadores. A região Metropolitana em geral se destacou, abrangendo os cinco 

primeiros municípios do indicador que juntos correspondem a 82,4% e 74,0% dos 
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trabalhadores e dos estabelecimentos do subsetor cearense. Na comparação dos 

resultados encontrados em 2004 por Amaral Filho et al. (2006), destaca-se o 

desempenho dos municípios de Fortaleza, Jaguaruana e Frecheirinhas entre 2004 e 

2015. Fortaleza manteve-se em larga vantagem aos demais municípios em relação ao 

número de estabelecimentos e de trabalhadores, 3.574 e 29.937, apresentando um 

crescimento relevante de 14,6% e 20,1%, respectivamente. O município de Jaguaruana, 

que se classificou em segundo lugar na atividade têxtil em 2004, caiu para sexto na 

atividade têxtil, de vestuário e de artigos de tecido em 2015. Tal queda ocorreu por 

Jaguaruana não possuir relevo nas demais categorias do subsetor, além de ter 

apresentado um crescimento de apenas 8,3% no número de estabelecimentos e de 13,2% 

de trabalhadores. Por último, Frecheirinhas apresentou um crescimento extraordinário 

no subsetor nesses últimos anos. O município evoluiu no período de 26 para 40 

estabelecimenntos e de 120 para 1.748 trabalhadores. 

A Indústria de Calçados foi a que menos apresentou densidade na 

mesorregião Metropolitana, com destaque apenas para Fortaleza no segundo lugar da 

classificação. Nos resultados, nota-se a presença marcante da mesorregião Sul, 

abrangendo três dos cinco principais classificados em DA. Juazeiro do Norte, Barbalha 

e Crato representaram 48,4% dos estabelecimentos e 14,0% dos trabalhadores do 

subsetor, onde há uma indústria tradicional local de calçados, formada por micro, 

pequenas e médias empresas. O município de Sobral, nono na classificação QL, 

evidenciou-se por ser o maior empregador do subsetor com larga diferença de 11.277 

trabalhadores com Juazeiro do Norte dado que o município recebeu, por meio de 

incentivo fiscal, concedido pelo governo estadual, uma grande unidade de produção da 

empresa Grendenne. Sobral correspondeu a 28,7% dos trabalhadores da indústria de 

calçados cearense e a apenas 1,8% dos estabelecimentos, adquirindo uma média de 

1.308 trabalhadores por estabelecimento. Adicionalmente, verifica-se um núcleo de 

densidade no centro do estado, composto por municípios da região Noroeste (Sobral e 

Santa Quitéria) e dos Sertões (Quixeramobim, Senador Pompeu e Boa Viagem) que 

chegam a representar 7,9% dos estabelecimentos e 33,0% dos trabalhadores do subsetor 

cearense. Todos estes municípios foram contemplados pelo recebimento de 

investimentos privados calçadistas beneficiados pelos incentivos fiscais do governo 

estadual. 

A densidade de atividade da indústria de Couro e Calçados em 2004, 

retratada em Amaral Filho et al. (2006), apresentava Fortaleza em primeiro lugar, com 
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282 estabelecimentos e 4.451 trabalhadores, e Juazeiro em segundo, com 226 

estabelecimentos e 2.079 trabalhadores. Verificou-se que Juazeiro do Norte obteve 

considerável crescimento nesse setor, enquanto os demais setores não mostraram 

grandes mudanças, ou inclusive, como o caso de Fortaleza, municípios apresentaram 

aparente queda devido desagregação da atividade de couro no setor de calçados.  

Na Indústria de Alimentos e bebidas, as mesorregiões Metropolitana, do 

Jaguaribe e Sul foram as que mais apresentaram densidade de atividade. Entre os 20 

municípios com maior DA, respectivamente 8, 5 e 2 pertenciam a essas regiões. Os oito 

municípios da região metropolitana, tento Fortaleza como o mais denso, representaram 

53,1% dos estabelecimentos e 74,6% dos trabalhadores do subsetor. Na região do 

Jaguaribe, Aracati, Russas, Limoeiro do Norte, Morada Nova e Jaguaribe colaboraram 

com 5,3% e 4,0% dos estabelecimentos e trabalhadores. Já a região Sul, representada 

por Juazeiro do Norte e Crato, alcançaram 4,6% e 3,8% de participação nessas 

variáveis. Comparando com os resultados de Amaral Filho et al. (2006), notou-se o 

crescimento da atividade em Fortaleza. Entre 2004 e 2015, houve o acréscimo de 736 

estabelecimentos e de 7.492 trabalhadores no subsetor. 

 

4.3. Destaques dos subsetores 

 

Abaixo, exibem-se os municípios que mais se destacaram dentro da análise 

de cada subsetor estudado. Em seguida, justifica-se a escolha dos destaques, 

apresentando informações baseadas nos resultados das seções anteriores.  

 

Tabela 10: Ceará: principais destaques dos subsetores da Indústria de Transformação - 

2015 

 Município Subsetor QL ce QL br Estabelecimentos Empregados 

Quixeré Minerais não metálicos 15,3 15,5 39 164 

Caucaia Metalúrgica 4,5 2,8 93 2.437 

Maracanaú Mecânica 4,1 2 81 4.359 

Marco Madeira e mobiliado 27,3 16 38 1.489 

Fortaleza Papel, papelão, editorial e gráfica 1,9 1,2 878 5.023 

Juazeiro do Norte Borracha, fumo, couros, peles... 5,1 3,5 132 1.426 

Eusébio Química de produtos farmacêuticos... 3,6 1,7 73 2.585 

Frecheirinha Indústria Têxtil, do vestuário... 3,9 8,4 40 1.748 

Juazeiro do Norte Indústria de Calçados 2,0 12,0 284 4.422 

Aquiraz Indústria de Alimentos e Bebidas 2,2 1,7 57 1.658 
Fonte: Caged/MTE. Elaboração própria. 
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O município de Quixeré se classificou em quarto no indicador QL da 

Indústria de Minerais não metálicos, com diferença de apenas 0,3 graus para o 

primeiro colocado. Em densidade de atividade, ficou em sexto na classificação e 

conjuntamente com os municípios adjacentes de Russas, Limoeiro do Norte e 

Jaguaruana, os quais também apresentaram certo grau de especialização, contemplaram 

37,2% dos estabelecimentos formais do subsetor.  

Na Indústria Metalúrgica, Caucaia foi o segundo maior empregador do 

subsetor, quarto classificado em densidade de atividade e quinto no quociente 

locacional. Juntamente com Fortaleza, Maracanaú e Eusébio, corresponderam a 54,1% 

dos estabelecimentos e a 57,9% dos trabalhadores do subsetor cearense. 

Maracanaú foi o segundo município com maior quociente locacional e 

densidade de atividade, além do maior empregador do setor da Indústria Mecânica. 

Isoladamente, representou 11,0% e 48,2% dos estabelecimentos e trabalhadores do 

subsetor e, simultaneamente com os municípios vizinhos de Fortaleza, Caucaia e 

Eusébio, chegaram a representar 72,7% e 85,3% da participação nessas variáveis. 

  A Indústria de Madeira e mobiliário exibiu como maior destaque em 

relação ao  grau de especialização o município de Marco. Ele obteve uma diferença de 

12 graus em QL se e de 7,0 em QL br. O grau de especialização do município se 

fundamenta por 94% dos trabalhadores do município serem empregados no subsetor. 

Além disso, colocou-se em sexto lugar em número de estabelecimentos e foi o segundo 

maior empregador da indústria de Madeira e mobiliário do Ceará.  

Os resultados da Indústria de Papel, papelão, editorial e gráfica 

apresentou Fortaleza com evidência, não apenas pela primeira classificação no DA, mas 

por ter sido um dos únicos setores em que a capital apresentou Quociente Locacional. 

Conquistou a sétima colocação em grau de especialização e representou 61,6% dos 

estabelecimentos e 60,1% dos trabalhadores do subsetor cearense. 

O município de Juazeiro do Norte se evidenciou em dois subsetores da 

Indústria de Transformação. Na Indústria de borracha, fumo, couros, peles, similares 

e indústria diversa, apresentou-se como segundo na classificação de densidade de 

atividade e quinto no quociente locacional. Adicionalmente, correspondeu a 11,4% e 

20,2% dos estabelecimentos e trabalhadores do subsetor. 

Da mesma forma, na Indústria de Calçados, o município mostrou grande 

participação nas variáveis de DA, porém com maior relevo no número de 
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estabelecimentos. Constituiu 41,5% e 8,1% dos estabelecimentos e trabalhadores do 

subsetor. Juntamente com os municípios adjacentes de Barbalha e Crato, formaram uma 

aglomeração especializada, cuja participação chegou a 48,4% e 14,0%, conquistando 

uma média de 23,2 trab/estab. 

Eusébio foi um dos municípios que mais se evidenciaram na Indústria 

Química de produtos farmacêuticos, veterinários, perfumaria e derivados. Ele se 

destacou dos demais municípios da região metropolitana pela conquista de uma 

considerável classificação nos dois indicadores trabalhados. Posicionou-se em oitavo no 

quociente locacional e em quarto na densidade de atividade. 

Na Indústria Têxtil, do vestuário e artigos de tecido, Frecheirinhas deteve 

o maior grau de especialização. O município se classificou em décimo quarto em 

densidade de atividade e apresentou um elevado número de trabalhadores, contando 

com uma média de 43,7 trab/estab. Juntamente com o município vizinho de Tianguá, 

dispõem de 62 estabelecimentos e 2.135 trabalhadores, que corresponde a uma 

representação pequena de 0,9% e 3,4% devido à elevada participação da mesorregião 

metropolitana. 

Na Indústria de Alimentos e bebidas, graças ao grau de dispersão, não 

surgiram grandes destaques. Porém um município que apresentou boa classificação nos 

dois indicadores foi Aquiraz. Ele se estabeleceu em décimo quarto em quociente 

locacional e em oitavo em densidade de atividade. Entretanto, sua maior relevância 

consiste na complementação dos demais municípios na mesorregião Metropolitana. 

Juntamente com Fortaleza, Maracanaú, Caucaia e Eusébio, corresponderam a 50,1% e a 

71,4% dos estabelecimentos e trabalhadores da indústria de Alimentos e bebidas do 

Ceará. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho teve o propósito de contribuir para o conhecimento da 

distribuição espacial da estrutura produtiva da Indústria de Transformação do Ceará, 

procurando atualizar dados e resultados já alcançados por estudos passados. O trabalho, 

em geral, chamou atenção para indicadores reveladores de aglomerações, ou seja, para 

localidades, estabelecimentos e trabalhadores. 

Como já foi dito anteriormente, o trabalho não explora perfil, estrutura e 

dinâmica das aglomerações, o que exigiria pesquisas de campo, mas realiza revelações 

de indícios de aglomerações. Dessa maneira, este trabalho, ao invés de intencionar 

ações diretas de políticas públicas, ele pode provocar iniciativas de estudos e pesquisas 

mais aprofundados sobre tais revelações. Apenas um conhecimento detalhado do arranjo 

e do sistema produtivo de certa região possibilita a aplicação de políticas de 

desenvolvimento conscientes e adequadas, de forma a fomentar e extrair o melhor de 

cada aglomeração, ao invés de reprimi-las.  

Dos resultados encontrados, constatou-se que o Ceará apresenta uma 

estrutura produtiva industrial setorialmente e territorialmente concentrada. Os 

subsetores da Indústria Têxtil, do vestuário e artigos de tecido, de Calçados e de 

Alimentos e bebidas acumularam 67,3% dos trabalhadores e 55,2% dos 

estabelecimentos da Indústria de Transformação estadual.  

Em termos espaciais, a concentração territorial se evidenciou na 

apresentação do indicador de Densidade de Atividade, o qual exibiu os municípios da 

mesorregião Metropolitana como os primeiros classificados em número de 

estabelecimentos. A grande exceção foi a Indústria de Calçados, o subsetor que menos 

apresentou concentração na região Metropolitana, por sua instalação ter sido 

influenciada pela política estadual de incentivo fiscal, a qual privilegia o interior do 

estado. Neste caso, para a Região Metropolitana de Fortaleza, apenas Fortaleza (em 

segundo lugar) e Maranguape (nono lugar) obtiveram posições significativas na lista de 

Densidade da Atividade. 

Entretanto, como esperado, a mesorregião Metropolitana não apresentou 

relevo no indicador de Quociente Locacional. Isso ocorre devido ao QL ser um 

indicador relativo que acaba não realçando municípios com grande diversificação 

econômica como os da região Metropolitana. Um exemplo foi o município de Fortaleza 

o qual possui elevada expressão na econômica estadual, porém apresentou QL maior 
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que 1 (um) apenas na Indústria de papel, papelão, editorial e gráfica em sétimo, na 

Indústria Têxtil em décimo sexto, na Indústria de Calçados em trigésimo e na Indústria 

de Alimentos e bebidas em vigésimo quinto.  

Adicionalmente, observou-se a presença de Quocientes Locacionais em 

relação ao Brasil maiores que em relação ao Ceará. Essa tendência ocorreu nas 

Indústrias de Calçados, Têxtil, de vestuário e artigos de tecido e em menor proporção na 

indústria de Minerais não Metálicos. Isso é um indicativo da elevada participação desses 

subsetores na indústria nacional e reforça o potencial de desenvolvimento dessas 

aglomerações no Ceará. 

Outro fato importante verificado foi a constante presença de municípios 

com elevada classificação no Quociente Locacional que não apresentavam Densidade 

de Atividade por deter reduzido número de estabelecimentos. Isso ocorreu, 

principalmente,  em duas situações. A primeira no caso de pequenos municípios, nos 

quais grande parte dos trabalhadores se destinou a um subsetor. O segundo caso 

apareceu em municípios maiores, que acomodam empresas de grande porte, 

normalmente incentivadas, de maneira a concentrar uma grande participação no número 

de trabalhadores dos subsetores estadual. 

Essas situações encontradas fortalece a opção do trabalho em adotar dois 

indicadores. O Quociente Locacional e a Densidade de Atividade possuem focos e 

limitações diferentes que acabam trazendo informações complementares e ajudam a 

tornar a análise espacial mais clara e completa. 
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