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RESUMO 

 

 

O presente estudo faz uma análise dos possíveis impactos da implantação do Complexo 
Industrial-Portuário do Pecém-CIPP como estratégia de desenvolvimento local da área de 
influência, os municípios de Caucaia e São Gonçalo do Amarante. A metodologia utilizada 
neste trabalho foi a análise Diferencial-estrutural dos setores produtivos quanto aos fatores 
renda e emprego tendo como parâmetro o Estado do Ceará no comparativo entre o ano de 
2000 e 2006. Como resultados desta análise, no caso do setor industrial, o qual se espera que 
seja impactado diretamente com a implantação do complexo, este apresentaou para o 
município de Caucaia um efeito positivo líquido e diferencial tanto para a geração de emprego 
como para renda, já quanto ao município de São Gonçalo do Amarante, este apresentou um 
efeito líquido e diferencial apenas para a geração de emprego, sendo que a geração de renda 
deste município apresentou apenas um efeito diferencial positivo. Os resultados apontam que 
os efeitos positivos encontrados para o crescimento e desenvolvimento regional podem ser 
potencializados na economia local e, este desempenho pode ser atribuído ao fato de estar 
inserido na área de influência do Complexo Industrial e Portuário do Pecém. 
 
Palavras chave: Complexo Industrial-Portuário do Pecém - CIPP. Desenvolvimento 
Endógeno. Análise Diferencial-Estrutural.  
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ABSTRACT  

 

 

This study examines the implementation of the Pecém Industrial and Port Complex, CIPP,  as 
a development strategy of the local area, the municipalities Caucaia and Sao Goncalo do 
Amarante. From an analysis of shift-share was performed a descriptive analysis of the 
production structure that allows both the comparison of the structures of the various 
communes of the CIPP in the state and analyze the industrial and commercial sectors in this 
region, which are expected to be directly affected with the implementation of the complex. 
The results indicate that the positive effects found for the growth and regional development 
can be leveraged in the local economy, for these cities, and this performance can be attributed 
to the fact of being inserted into the area of influence of the Pecem Industrial and Port area.  
 
Keywords: Pecém Industrial and Port Complex - CIPP. Endogenous Development. Shift-
share Analysis. 
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INTRODUÇÃO  

 

 

Com o processo de globalização, ocorrido nas últimas décadas, a reorganização 

mundial dos espaços produtivos e o surgimento de dinâmicas comerciais específicas incluíram 

também um conjunto de mudanças na estrutura mundial dos portos, pois a dinâmica portuária 

sempre esteve associada à reorganização mundial dos espaços produtivos e ao surgimento de 

dinâmicas comerciais específicas. Assim, com a globalização, novas demandas foram 

colocadas sobre os portos, como a instalação de complexos Industriais Portuários e de Zonas 

de Processamento de Exportação (ZPEs), mostrando que os portos não podem mais ser 

pensados apenas do ponto de vista técnico e operacional, e sim, como um instrumento de 

desenvolvimento regional e local. 

 

Desta forma, o presente estudo faz uma análise da implantação do Complexo 

Industrial-Portuário do Pecém como estratégia de desenvolvimento local da área de 

influência, tendo como relevância o fortalecimento das atividades econômicas regionais por 

meio da atração de investimentos, que por sua vez, possuem efeitos irradiadores e de 

estímulo. 

 

Assim, a implantação do CIPP pode representar para a economia cearense um 

momento de significativas transformações, haja vista que esta estrutura de desenvolvimento 

colocará o Estado do Ceará nas grandes rotas do comércio global garantindo o fortalecimento 

do parque industrial, da plataforma logística estadual e a atratividade de empresas nacionais e 

multinacionais além da geração de emprego, divisas e a integração de diversas cadeias 

produtivas locais com o mercado internacional. 

 

O objetivo principal desta dissertação é investigar o quanto a implantação do 

Porto do Pecém, conjuntamente com outras benfeitorias da CIPP, seriam responsáveis pelo 

desenvolvimento local da região do entorno. Espera-se que essa área seja uma das mais 

beneficiadas em termos do desenvolvimento regional. 

 

Segundo Arruda e Bastos (2001) o caso do Complexo Industrial Portuário do 

Pecém/Ceará (CIPP/CE) possui um caráter industrial restrito a duas “âncoras” – siderurgia e 
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petróleo – que respaldou a decisão inicial de sua implantação, planejando-se a ampliação 

gradativa no curto, médio e longo prazos do nível da atividade econômica no complexo e em 

sua área de influência. Isto possibilitará a geração de benefícios socioeconômicos vinculados 

à sua implantação e operação.  

 

A cadeia de ações do Complexo Industrial Portuário do Pecém possibilita o 

funcionamento de indústrias de transformação que, por sua vez, levam à necessidade de 

comercialização e de serviços em diferentes níveis, inclusive de distribuição e de estocagem. 

Tem-se, desta maneira, um conjunto integrado de atividades. Elas não apenas garantem a 

rentabilidade e consolidação do porto, como podem trazer crescimento da base econômica e o 

desenvolvimento socioeconômico regional.  

 

Assim, esta dissertação aborda a implantação do Complexo Industrial e Portuário 

do Pecém, como instrumento de desenvolvimento regional capaz de promover transformações 

nos indicadores socioeconômicos dos municípios de Caucaia e São Gonçalo do Amarante, 

comparando com os do resto do Estado, verificando se houve mudanças na receita dos 

municípios, nos investimentos privados, nos indicadores de emprego e renda decorrentes da 

implantação do CIPP. 

 

Dessa forma, a partir do modelo análise Diferencial-Estrutural1 será feita uma 

análise descritiva da estrutura produtiva, que permite a comparação de diferentes municípios 

da região do CIPP dentro do estado, Esta ferramenta permitirá decompor as variações na 

quantidade de empregos formais e na renda média das pessoas dos municípios de Caucaia e 

São Gonçalo do Amarante. 

 

Este trabalho está dividido da seguinte forma: o capítulo 1 expõe os dados e 

variáveis socioeconômicas, relativos aos municípios de Caucaia e São Gonçalo do Amarante 

no contexto do Complexo Portuário do Pecém, identificando os aspectos econômicos e sociais 

presentes nestes municípios como elementos-chave do dinamismo econômico regional e 

importância à redução das desigualdades, à melhoria das condições de vida e ao aumento do 

bem estar da população. O capitulo 2 trata da revisão bibliográfica que envolve a questão do 

desenvolvimento econômico regional e aborda ainda a questão do porto e o desenvolvimento 

                                                 
1 Em inglês é conhecida como análise Shift-Share. 
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econômico regional e local. O capítulo 3 descreve a metodologia e suas ferramentas de 

análise. O capítulo 4 apresenta os resultados e discussão gerados pelo modelo diferencial-

estrutural para avaliar o desenvolvimento regional e o capítulo 5 mostra as principais 

conclusões obtidas com base na análise dos resultados desta pesquisa e no referencial 

bibliográfico, que embasou e deu sustentação teórica a este trabalho. 
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1. REGIÃO GEOGRÁFICA DE ESTUDO 

 

  

Nesta seção abordam-se os aspectos econômicos e sociais presentes nos 

municípios de Caucaia e São Gonçalo do Amarante no contexto do Complexo Industrial-

Portuário do Pecém - CIPP, identificando como elementos-chave do dinamismo econômico 

regional.  

 
1.1 Caracterização Socioeconômica dos Municípios de Caucaia e São Gonçalo do 

Amarante 

 

Quanto aos aspectos relacionados à demografia dos municípios de Caucaia tem 

uma população estimada em 313.584 habitantes em 2006, distribuídos numa área territorial de 

1.227,895 km² e São Gonçalo do Amarante uma população de 40.281 habitantes, distribuídos 

numa área territorial de 834,394 km². Ressalta-se que o município de Caucaia está entre os 

municípios mais populosos do Ceará. 

 

Com base no censo do ano 2000, os domicílios de Caucaia somam 59.380 

unidades ao passo que em São Gonçalo do Amarante a quantidade é de 10.604 unidades. O 

consumo de energia elétrica, indicador do nível de crescimento econômico do município, 

alcançou, em 2006, o volume de 169.565 mwh em Caucaia e 37.515 mwh no município de 

São Gonçalo do Amarante, ou seja, 12,7% e 127,3% a mais que no ano de 2000, 

respectivamente. 

 
Tabela 1 - Indicadores demográficos e econômicos, Caucaia e São Gonçalo do Amarante, 2000 e 20062. 

MUNICÍPIOS 

Densidade 
Demográ-

fica 
(Hab./Km2) 

 

Taxa de  
Urbaniza-

ção  
(%) 

Trabalhadores
do Emprego 

Formal 
recebendo mais 

de 2 Salários 
Mínimos 

(%) 

Receita 
Orçamentá-

ria 
Per Capita 

(R$) 

Rede 
rodoviária 
por área do 
município 

(%) 

Consumo 
de  

Energia  
Total 

(mwh) 

Consumo de  
Energia 

Industrial 
e Comercial 

Sobre o 
Consumo Total 

(%) 
2000 

Caucaia 209,31 90,25 214,86 0,380 150.411 37,04
São Gonçalo do 
Amarante 41,71 61,88 270,91 0,430 16.506 21,70

2006 
Caucaia 255,38 90,60 28,19 615,22 0,153 169.565 35,84

                                                 
2 Esse período foi utilizado devido o CIPP ter sido inaugurado em 2002. 
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MUNICÍPIOS 

Densidade 
Demográ-

fica 
(Hab./Km2) 

 

Taxa de  
Urbaniza-

ção  
(%) 

Trabalhadores
do Emprego 

Formal 
recebendo mais 

de 2 Salários 
Mínimos 

(%) 

Receita 
Orçamentá-

ria 
Per Capita 

(R$) 

Rede 
rodoviária 
por área do 
município 

(%) 

Consumo 
de  

Energia  
Total 

(mwh) 

Consumo de  
Energia 

Industrial 
e Comercial 

Sobre o 
Consumo Total 

(%) 
São Gonçalo do 
Amarante 48,28 62,29 17,79 921,68 0,164 37.515 46,65

Fonte: IPECE. 

 

No tocante à infra-estrutura de acesso e transporte, as rodovias BRs 020 e 222 e as 

CEs 085 e 423 são as principais vias que servem aos municípios de Caucaia e São Gonçalo do 

Amarante, atendendo o fluxo de passageiros e produtos, e permitindo o acesso à capital do 

Estado, Fortaleza.  

 

No grupo de finanças a quantidade de Instituições Financeiras, volume de 

recursos em depósitos e poupança e Frota de Veículos. Dentre as variáveis que compõem tais 

indicadores destacam-se o volume das operações de crédito e os recursos em poupança em 

ambos os municípios de Caucaia e São Gonçalo do Amarante.  

 

Em 2006, no município de Caucaia houve uma movimentação bancária em termos 

de crédito da ordem de R$ 44,8 milhões, já os investimentos em poupança atingiram um 

montante de R$ 36,7 milhões. No município de São Gonçalo do Amarante o número de 

operações de crédito alcançou o montante de R$ 3,6 milhões e os investimentos em poupança 

chegou a R$ 5,8 milhões (STN, 2008).  

 

Considerando o produto interno bruto, o valor para o município de Caucaia foi R$ 

1,359 bilhões, enquanto que para São Gonçalo do Amarante seu valor foi R$ 142,172 

milhões, no ano de 2006. Como resultado, o PIB per capita alcançou em tal ano a soma de R$ 

4.334,62 e R$ 3.529,51 para cada município, correspondendo respectivamente a 76,9% e 

62,6% do PIB per capita do Estado. Setorialmente, as economias apresentam distribuição 

semelhante, com o setor de serviços respondendo por maior parte do PIB municipal (Tabela 

2) (IPECE, 2008).  
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Tabela 2 - Produto Interno Bruto a preços básicos por setores e Produto Interno Bruto per capita, Ceará, Caucaia 
e São Gonçalo do Amarante - 2000 e 2006 

Município 
VA 

Agropecuária 
(Mil R$) 

VA 
Indústria 
(Mil R$) 

VA 
Serviços 
(Mil R$) 

Valor 
Adicionado 

(Mil R$) 

PIB 
(Mil R$) 

População 
(N.º de 

habitantes) 

PIB 
Per capita 

(R$) 
2000 

Caucaia 13.842,84 191.243,15 274.001,95 479.087,94 527.344,76 256.002,00 2.059,92
São Gonçalo 
do Amarante 11.244,74 26.868,40 35.328,65 73.441,80 75.836,78 36.017,00 2.105,58

Ceará 1.159.788,88 7.258.497,67 10.653.063,12 19.071.349,66 20.799.548,03 7.499.486,00 2.773,46
2006 

Caucaia 29.002,08 354.768,53 804.242,55 1.188.013,16 1.358.955,40 313.584,00 4.333,62
São Gonçalo 
do Amarante 21.211,28 24.177,87 85.636,29 131.025,44 142.172,03 40.281,00 3.529,51

Ceará 2.946.878,44 9.554.193,29 28.095.715,48 40.596.787,20 46.309.883,80 8.217.085,00 5.635,80
Fonte: IBGE. 

 

Uma informação adicional é a frota de veículos existente, outro demonstrativo da 

riqueza local. Em Caucaia, para o ano de 2006, a quantidade de veículos de carga por 100 

habitantes em circulação foi de 0,89 unidades por 100 habitantes ao passo que para o 

município de São Gonçalo do Amarante o número foi 0,94. Em 2000, esta relação era de 0,72 

para o município de Caucaia e de 0,77 para o município de São Gonçalo do Amarante 

(IPECE, 2008). 

 

Quanto à estrutura produtiva do município de Caucaia o setor de serviços em 2006 

foi responsável por 67,7% do produto Interno Bruto gerado em sua economia, seguido pelo 

setor da indústria com uma participação de 29,9% e por ultimo com uma participação mais 

modesta o setor agropecuário com 2,4%. Quanto à economia do município de São Gonçalo do 

Amarante, está também é movida principalmente pelo setor de serviço que possui uma 

elevada participação (65,4%), seguida pelos setores da indústria e agropecuária com 

participações próximas no PIB local, respectivamente, 18,4% e 16,2% (IPECE, 2008). 

 

Em ambas os municípios, a indústria de transformação se sobressai dentre as 

empresas industriais registrando o maior número de empresas em funcionamento: 410 

unidades em Caucaia e 54 unidades em São Gonçalo do Amarante no ano de 2006. Dentre 

seus segmentos, destaca-se a indústria de produtos alimentares com presença relevante em 

ambos os municípios (IBGE, 2008). 

 

No setor de serviços em 2006, a atividade econômica que se destaca em número 

de empresas em funcionamento no município de Caucaia é o de Alojamento e Alimentação 
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com 139 unidades seguido do setor de transportes com 12 unidades. Em São Gonçalo do 

Amarante as principais atividades econômicas se concentram também no segmento de 

Alojamento e Alimentação e transportes, mas um número bem menor de empresas do que em 

Caucaia, sendo de 50 e 6, respectivamente (IBGE, 2008). 

 

Dentre as empresas comerciais, o comércio varejista é predominante nas cidades 

pesquisadas, registrando um total de 1.917 estabelecimentos em Caucaia e 369 no município 

vizinho. Em ambos se destacam as unidades atuantes nos ramos de mercadorias em geral, 

tecidos, vestuários e artigos de armarinho, e material para construção. 

 
Tabela 3 - Quantidade produzida, valor da produção, área plantada e área colhida da lavoura temporária, Caucaia 
e São Gonçalo do Amarante - 2000 e 2006 

Município x Variável x Ano 
Caucaia – CE São Gonçalo do Amarante - CE 

Área colhida 
(Hectares) 

Variação 
(%) 

Valor da 
produção 

(Mil Reais) 

Variação
(%) 

Área colhida 
(Hectares) 

Variação 
(%) 

Valor da 
produção 

(Mil Reais) 

Variação 
(%) 

Lavoura 
temporária 

2000 2006 2006/2000 2000 2006 2006/2000 2000 2006 2006/2000 2000 2006 2006/2000 
Feijão (em 

grão) 
(Toneladas) 

3300 2873 -12,9% 890 1439 61,7% 2.660 2.880 8,3% 555 1.479 166,5%

             

Cana-de-
açúcar 

(Toneladas) 
470 625 33,0% 437 1156 164,5% 1.750 1.800 2,9% 3.087 3.268 5,9%

             

Milho (em 
grão) 

(Toneladas) 
2600 2550 -1,9% 308 878 185,1% 2.349 2.680 14,1% 285 561 96,8%

             

Mandioca 
(Toneladas) 300 785 161,7% 240 658 174,2% 2.500 2.175 -13,0% 1.180 2.321 96,7%

             

Arroz (em 
casca) 

(Toneladas) 
10 24 140,0% 5 12 140,0%          

Fonte: IBGE. 

 

No tocante a produção agrícola, tanto no município de Caucaia quanto no de São 

Gonçalo do Amarante, os cultivos de arroz, feijão, milho, cana de açúcar, mandioca, coco da 

baía, e das frutas banana, manga e castanha de caju são as principais culturas exploradas. Tais 

atividades apresentam as maiores produções para ano de 2006 (IBGE, 2008). 
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Tabela 4 - Quantidade produzida, valor da produção, área plantada e área colhida da lavoura permanente, 
Caucaia e São Gonçalo do Amarante - 2000 e 2006 

Município x Variável x Ano 
Caucaia – CE São Gonçalo do Amarante - CE 

Área colhida 
(Hectares) 

Variação 
(%) 

Valor da 
produção (Mil 

Reais) 

Variação 
(%) 

Área colhida 
(Hectares) 

Variação 
(%) 

Valor da 
produção (Mil 

Reais) 

Variação 
(%) 

Lavoura 
permanente 

2000 2006 2006/2000 2000 2006 2006/2000 2000 2006 2006/2000 2000 2006 2006/2000
Coco-da-baía 
(Mil frutos) 2.030 1.635 -19,5% 2.711 3.110 14,7% 530 700 32,1% 681 1.497 119,8%

             

Banana 
(cacho) 

(Toneladas) 
750 720 -4,0% 1.157 2.091 80,7% 12 12 0,0% 16 42 162,5%

             

Castanha de 
caju 

(Toneladas) 
3.100 3.100 0,0% 298 1.361 356,7% 6.605 7.500 13,6% 1.409 1.308 -7,2%

             

Manga 
(Toneladas) 125 125 0,0% 263 495 88,2% 14 14 0,0% 16 29 81,3%

Fonte: IBGE. 

 

Quanto à produção de origem animal destacam-se a produção de leite e ovos nos 

dois municípios. Sendo que no município de Caucaia há um equilíbrio entre estas atividades 

no setor pecuário, mas já no município de São Gonçalo do Amarante há uma exploração mais 

intensa quanto à produção de ovos, pois neste município estão localizadas várias granjas.  

 

No município de Caucaia percebe-se uma expansão da produção de mel de abelha, 

que de 2000 para 2006 mostrou um crescimento de 1.484% (IBGE, 2008). 

 
Tabela 5 - Produção de origem animal por tipo de produto, Caucaia e São Gonçalo do Amarante - 2000 e 2006 

Município x Variável x Ano 
Caucaia – CE São Gonçalo do Amarante – CE 

Produção de 
origem animal 

Variação 
(%) 

Valor da 
produção (Mil 

Reais) 

Variação 
(%) 

Produção de 
origem animal 

Variação 
(%) 

Valor da 
produção (Mil 

Reais) 

Variação 
(%) 

Tipo de 
produto 

2000 2006 2006/2000 2000 2006 2006/2000 2000 2006 2006/2000 2000 2006 2006/2000
Leite (Mil 

litros) 4.897 6.335 29,4% 1.861 4.688 151,9% 1.458 1.740 19,3% 729 1.044 43,2%
             

Ovos de 
galinha 

(Mil dúzias) 
3.262 2.538 -22,2% 3.589 4.975 38,6% 359 3.080 757,9% 359 7.392 1959,1%

             

Ovos de 
codorna 

(Mil dúzias) 
106 104 -1,9% 58 89 53,4% 0 0   0 0  

             

Mel de abelha 
(Quilogramas) 33 523 1484,8% 0 3  495 596 20,4% 1 2 100,0%

Fonte: IBGE, 2008. 
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Com relação ao número de empregados e aos salários percebidos, as cidades 

pesquisadas mostram algumas semelhanças. O município de Caucaia apresentou em 2006 um 

total de 24.486 empregos formais, concentrados principalmente na administração pública, no 

setor de comércio e administração de imóveis, valores mobiliários, serviços técnicos, etc, e no 

comércio varejista (MTE, 2008).  

 

Em São Gonçalo do Amarante o total de empregados com carteira assinada, no 

mesmo período, foi de 2.929,00 onde a administração pública é novamente a maior 

empregadora formal, seguida pelo setor de transportes e comunicações, e pelo de comércio e 

administração de imóveis, valores mobiliários, serviços técnicos, etc. (MTE, 2008).  

 

Observando os salários pagos, ambos os municípios concentraram, em 2006, a 

quase totalidade dos indivíduos empregados na faixa de rendimento de 0,5 a 3,0 salários 

mínimos (MTE, 2008). 

 
Tabela 6 - Emprego e renda por setores econômicos, Caucaia e São Gonçalo do Amarante, 2000 e 2006 

Emprego Renda 
  2000 2006   2000 2006   

Setores Caucaia 

São 
Gonçalo  

do 
Amarante 

Caucaia 

São 
Gonçalo 

do 
Amarante

Caucaia
06/00 
%) 

São 
Gonçalo

do 
Amarante

06/00 
(%) 

Caucaia 

São 
Gonçalo 

do 
Amarante

Caucaia 

São 
Gonçalo 

do 
Amarante

Caucaia
06/00 
(%) 

São 
Gonçalo

do 
Amarante

06/00 
(%) 

Indústria 3.750,00 143,00 6.041,00 673,00 61,1% 370,6% 305,28 280,22 389,98 327,57 27,7% 16,9%
             

Comércio 1.331,00 96,00 310,00 8,00 -76,7% -91,7% 342,49 259,77 323,98 413,03 -5,4% 59,0%
             

Constr. 
Civil 473,00 169,00 2.292,00 147,00 384,6% -13,0% 388,98 687,57 380,70 299,72 -2,1% -56,4%
             

Serviços 5.555,00 1.028,00 15.752,00 1.888,00 183,6% 83,7% 416,89 295,17 508,17 504,41 21,9% 70,9%
             

Agrop. 166,00 27,00 91,00 213,00 -45,2% 688,9% 257,61 191,39 270,15 275,97 4,9% 44,2%
             

Média 2.255,00 292,60 4.897,20 585,80 117,2% 100,2% 342,25 342,83 374,60 364,14 9,5% 6,2%
             

Desvio  
Padrão 2.319,39 414,63 6.520,43 769,53 63,81 196,77 88,86 93,98   
             

Total 11.275,00 1.463,00 24.486,00 2.929,00 117,2% 100,2% 1.711,26 1.714,13 1.872,98 1.820,70 9,5% 6,2%
Fonte: RAIS/Ministério do Trabalho. 

 

A análise dos dados referentes ao mercado formal de trabalho, disponíveis no 

Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho (RAIS), mostra 

que tanto o emprego formal como a renda média dos trabalhadores nos setores da indústria e 

serviços em Caucaia e em São Gonçalo do Amarante, apresentaram sempre um crescimento 
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positivo no comparativo entre o ano de 2000 com 2006, com um crescimento de 117,2% e 

100,2% na geração de novos postos de trabalho total.  

 

Segundo Paiva et al (2009), nos municípios de Caucaia e São Gonçalo do 

Amarante, tiveram suas economias fortalecidas pela indústria de transformação, que se 

sobressaiu dentre as empresas industriais registrando o maior número de empresas em 

funcionamento no ano de 2007. Dentre os segmentos da indústria d transformação, destaca-se 

a indústria de produtos alimentares com presença relevante em ambos os municípios.  

 

Quanto ao setor de serviços, o comércio varejista que é predominante nas cidades 

pesquisadas, registrando um total de 1.917 estabelecimentos em Caucaia e 369 no município 

vizinho em 2007, com destaque para os ramos de mercadorias em geral, tecidos, vestuários e 

artigos de armarinho, e material para construção; e pelas empresas de alojamento e 

alimentação são destaques no setor de serviços concentrando a quase totalidade dos 

estabelecimentos existentes.  

 

No que se refere  à geração de emprego e renda, em 2007, o município de Caucaia 

apresentou um total de 27.553 empregos formais, concentrados principalmente na 

administração pública, no setor de comércio e administração de imóveis, valores mobiliários, 

serviços técnicos, etc., e no comércio varejista. Já o município de São Gonçalo do Amarante, 

o total de empregados com carteira assinada, foi de 4.572, tendo a administração pública 

como a maior empregadora formal, seguida pelo setor de transportes e comunicações, e pelo 

de comércio e administração de imóveis, valores mobiliários, serviços técnicos, etc. 

Observando os salários pagos, em ambos os municípios, em 2007, a quase totalidade dos 

indivíduos empregados estão situados na faixa de rendimento entre 0,5 a 3,0 salários 

mínimos. Ambiente este que foi favorecido pela criação de atrativos adicionais em função da 

implantação do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP) na área que o cerca 

(PAIVA et al., 2009). 

 

Considerando as finanças públicas de cada município, a receita corrente de 

Caucaia em 2006 foi de R$ 186,0 milhões e a de São Gonçalo do Amarante foi de R$ 27,9 

milhões, mas percebe-se que nas receitas correntes de ambos há uma forte participação das 

transferências correntes, pois para o município de Caucaia, em 2006, esta soma foi de R$ 
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142,6 milhões e para o município de São Gonçalo do Amarante o valor foi de R$ 22,4 

milhões, a qual representa 76,7% e 80,3% das receitas correntes, respectivamente (Secretaria 

do Tesouro Nacional, 2006). 

 

Na composição destas transferências, destaca-se o volume de recursos repassado 

via cota-parte FPM e FUNDEB indicando a forte presença de recursos federais nos orçamento 

municipais. Pelo lado da despesa orçamentária, os gastos correntes concentram os maiores 

volumes, com destaque para gastos com pessoal e outras despesas correntes. 

 

Portanto, com o conhecimento da realidade destes municípios possibilita a atuação 

pública por meio de programas e projetos podem compor uma base para o desenvolvimento 

regional e local que possibilite o aumento da competitividade da região e do Complexo 

Industrial e Portuário em si.  

 

 Municípios situados na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) 

 
 

Fortaleza é município do Estado do Ceará que detém o maior PIB. Em 2006, 

obteve uma receita de R$ 22,537 bilhões, representando 48,67% do PIB estadual, o que 

possibilitou um PIB per capita de R$ 9.325,00, valor superior ao do Estado, R$ 5.636,00. 

Esses resultados deram a Fortaleza a segunda posição dentre as nove capitais do Nordeste, 

perdendo para Salvador-BA, com um PIB de R$ 24,072 bilhões (IPECE, 2007). 

 

O forte da economia de Fortaleza são os Serviços, como em todos os países 

desenvolvidos e em desenvolvimento, a Capital é o lugar onde se concentram as atividades de 

prestação de serviços. Nesse contexto, o Comércio continua sendo a atividade, dentre as 

tradicionais, com maior participação, nos anos que caracterizam uma nova economia. Dentre 

as novas atividades, incluídas na estimativa do PIB, com maiores participações nos Serviços 

de Fortaleza, destacaram-se: Serviços Prestados às Empresas; Educação Mercantil e Saúde 

Mercantil (IPECE, 2007).  

 

É notório como cresceu em Fortaleza o número de Instituições particulares de 

Ensino Superior, em 2006, 31 instituições, das 51 existentes no Estado. Fortaleza respondeu 

por mais de 50% dos empregos formais gerados no Ceará, 16,96 mil vagas, distribuídas na 
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indústria de Transformação; Construção Civil, Comércio e Serviços. Exportações: Fortaleza 

respondeu, em 2006, por 27% das exportações estaduais, com destaque para as castanhas de 

caju; calçados; consumo a bordo/combustíveis; ceras vegetais; camarões e lagostas (IPECE, 

2007). 

 

Constitui-se em uma cidade que praticamente não possui zona rural. Por isso, sua 

Agropecuária participa apenas com 0,2%, caracterizada pela produção de aves e agricultura 

irrigada, destacando frutas e flores. A indústria é a sua segundo atividade, em importância, 

com representação de 20,1% e, com maior peso, surgem os Serviços, com 79,7% da economia 

cearense (IPECE, 2007). 

 

Além de Fortaleza, a Capital do Estado, faz parte da RMF juntamente com os 

municípios de Aquiraz, Caucaia, Chorozinho, Eusébio, Guaiúba, Horizonte, Itaitinga, 

Maracanaú, Maranguape, Pacajus, Pacatuba e São Gonçalo do Amarante. E com base no 

relatório do PIB Estadual de 2006 divulgado pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia 

Econômica do Ceará - IPECE (2007), decreve-se a economia de alguns destes municípios: 

 
Tabela 7 - Produto Interno Bruto dos municípios da Região Metropolitana de Fortaleza, 2002-2006 

Produto Interno Bruto (PIB) Municípios 
2002 2003 2004 2005 2006 

Fortaleza 14.412.101 15.303.784 17.217.737 19.675.992 22.537.716
Aquiraz 213.371 259.216 304.704 351.505 372.227
Caucaia 636.785 796.075 942.773 988.101 1.358.955
Chorozinho 38.384 44.314 53.630 50.727 57.794
Eusébio 387.851 413.864 551.599 568.708 660.151
Guaiúba 31.366 37.649 41.920 43.641 52.077
Horizonte 293.626 348.164 413.393 503.437 529.637
Itaitinga 55.364 66.969 80.738 90.001 97.143
Maracanaú 1.401.527 1.669.130 2.038.658 2.158.987 2.381.473
Maranguape 255.576 305.418 413.692 466.578 534.014
Pacajus 257.099 318.081 374.060 356.742 364.284
Pacatuba 153.412 178.823 207.514 209.157 369.614
São Gonçalo do Amarante 82.307 100.873 116.817 129.347 142.172
RMF 3.806.668 4.538.576 5.539.498 5.916.931 6.919.541

Fonte: IBGE. 

 
Tabela 8 – Indicadores macroeconômicos da Região Metropolitana de Fortaleza, 2006. 

Indicadores Macroeconômicos -  Estrutura Setorial (%) Part. % (CE) 
Municípios PIB Per  

Capita VA Agrop. Ind. Serv. PIB VA 

Aquiraz  372.227 5.247 330.782 8,65 39,34 52,01 1,26 1,33
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Indicadores Macroeconômicos -  Estrutura Setorial (%) Part. % (CE) 
Municípios PIB Per  

Capita VA Agrop. Ind. Serv. PIB VA 

Caucaia 1.358.955 4.334 1.188.013 2,44 29,86 67,70 4,61 4,77
Chorozinho 57.794 2.741 54.852 18,87 10,36 70,77 0,20 0,22
Eusébio 660.151 16.630 538.624 1,21 64,94 33,85 2,24 2,16
Fortaleza 22.537.716 9.325 18.985.442 0,20 20,14 79,66 76,51 76,21
Guaiúba 52.077 2.411 49.666 13,74 12,89 73,37 0,18 0,20
Horizonte 529.637 11.704 425.668 4,44 59,82 35,74 1,80 1,71
 Itaitinga  97.143 2.862 88.027 3,44 21,19 75,38 0,33 0,35
Maracanaú  2.381.473 12.124 2.030.987 0,13 58,02 41,85 8,08 8,15
Maranguape  534.014 5.325 472.337 4,80 43,81 51,39 1,81 1,90
Pacajus 364.284 6.855 324.177 6,81 46,83 46,36 1,24 1,30
Pacatuba 369.614 5.931 290.848 1,53 52,22 46,25 1,25 1,17
São Gonçalo do Amarante  142.172 3.530 131.025 16,19 18,45 65,36 0,48 0,53
RMF  29.457.256 8.625 24.910.449 0,86 26,72 72,42 100,00 100,00
CE  46.309.884 5.636 40.596.787 7,26 23,53 69,21 - -
RMF/CE  63,61 - 61,36 11,87 113,54 - - -

Fonte: IBGE. 
 

Eusébio pertence à Região Metropolitana de Fortaleza e é o município de maior 

renda per capita do Estado, em 2006 foi de R$ 16.630,00, originada de um PIB a pm de R$ 

660,151milhões e de uma população pequena de 39.697 habitantes. Conta com um parque 

industrial diversificado, onde se destacam: Produtos Alimentares (uma das maiores indústrias 

alimentícias/massas e biscoitos); matérias plásticas, química, produtos minerais não-

metálicos, metalúrgica e outros. Sua economia vem crescendo em função da instalação de 

novas unidades fabris, isto é percebido no período em estudo, 2002 a 2006. Pode-se dizer que 

Eusébio é um dos municípios que mais tem se desenvolvido no Ceará nos últimos anos. Pelo 

lado do Valor Adicionado, as indústrias de Transformação; Construção Civil e Comércio mais 

que dobraram os valores de 2002 a 2006. Segundo a Associação das Imobiliárias, Eusébio 

está entre as áreas mais valorizadas, sobretudo para moradia, grandes condomínios que estão 

se instalando no município. Esse comportamento pode estar ligado ao fato de ser Eusébio uma 

continuidade de Fortaleza, pelo lado de expansão imobiliária. 

 

Horizonte é um dos municípios mais industrializados do Ceará, abriga uma 

população de apenas 45.251 habitantes. Lá estão instaladas indústrias de calçados; minerais 

não-metálicos; energia alternativa; embalagens; confecções; papel; têxtil; e outros. Apesar de 

Horizonte ser majoritário na atividade industrial, segundo o IBGE, com crescimento no 

número de unidades locais ligadas a indústrias (Transformação e Construção civil), houve 

ampliação maior nas unidades referentes aos Serviços, sobretudo, Comércio, Alojamento e 
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Alimentação; APU e Informação. A Indústria participava, em 2006 com uma taxa de 59,82%, 

os Serviços, com 35,74% e a Agropecuária, com 4,44%. 

 

Maracanaú tem sua economia sustentada pela Indústria que, em 2002, participava 

com 59,80% passando, em 2006, para 58,02%. Além disso, Maracanaú é considerado o maior 

pólo do Estado em confecção e integra um dos distritos industriais mais antigos do Ceará, que 

abriga outras atividades significativas, como: cosméticos (Avon), calçados, geração de 

energia elétrica modulada, beneficiamento da castanha de caju, vergalhões, barra de aço etc. 

Sua segunda atividade forte é o setor de Serviços que participava, em 2006, com 41,85% da 

riqueza gerada no município. Dito isso, Maracanaú conta com agências bancárias e possui um 

comércio considerável. 

 

Maranguape, a análise dos resultados macroeconômicos do município mostra que 

2006 os Serviços lideravam a economia local (51,39%), seguidos da Indústria (43,81%) e da 

Agropecuária (4,80%). O Município passou a fazer parte Pólo de Calçados de Fortaleza. 

Além disso, conta com segmentos importantes, como: de metalúrgica, vestuário, confecções e 

calçados. Faz parte do Pólo de Calçados de Fortaleza. 

 

Pacatuba, sua economia, em 2006, cresceu, passando de um PIB de R$ 209,157 

milhões, em 2005, para R$ 369,614 milhões, em 2006. Sua estrutura econômica tinha, em 

2006, a seguinte configuração: Agropecuária (1,53%); Indústria (52,22%); e os Serviços 

(46,25%). Os resultados da economia de Pacatuba, sobretudo, em Indústria, provocaram 

mudanças em sua estrutura econômica que, até 2005, era de maioria ligada a Serviços. No 

entanto, em 2006, houve instalações de novas indústrias alimentares/castanha de caju e 

pescado. As exportações de produtos industrializados provocaram um aumento de 15,3% nas 

exportações totais do Município, destacando os produtos: outros adesivos a base de plásticos e 

camisetas (malha e tecido). Seu valor exportado ultrapassou a US$ 1,3 milhão, com adesivos, 

camisetas; tereftalato; e solventes.  

 

Pacajus, o município registrou um crescimento no valor de 2006 em relação a 

2005, tanto em Valor Adicionado (sem os impostos), e no PIB quando se contabilizam os 

impostos líquidos de subsídios. Os valores foram: VA de R$ 324,177 milhões e PIB de R$ 

364,28 milhões. Esse comportamento foi influenciado pelos Serviços, com uma participação 
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de 46,36%, sobretudo nos segmentos de Aluguel; Intermediação Financeira e APU. Embora 

mantenha a indústria uma maior participação, 46,83%. A Agropecuária também ganhou 

participação, de 5,7%, em 2005, para 6,81%, em 2006, tendo em vista que o município é um 

dos maiores produtores de castanha de caju, que neste ano, bateu recorde sua produção. Além 

de produção de côco. Pacajus possui uma população de 53.139 habitantes. 

 

1.2 Complexo Industrial-Portuário do Pecém – CIPP 

 

Segundo Souza (2009), considerando a crise urbana gerada nos Estados Unidos, 

após a Segunda Guerra Mundial, intensificou os estudos econômicos urbanos. O meio urbano 

era uma área até então monopolizada pelos sociólogos. A crise urbana decorreu do abandono 

das zonas urbanas centrais pelas atividades econômicas e pelas pessoas de alta renda, que 

buscavam na periferia urbana maior espaço para habitação e lazer. Esse deslocamento foi 

motivado pelo desenvolvimento dos meios de transportes, que proporcionavam, 

gradativamente, fácil acesso ao centro das cidades. 

 

Essa situação motivou a migração da periferia urbana para outras cidades, 

atingindo também as camadas pobres da população, pela redução da oferta de empregos no 

centro das cidades, o que contribuiu para afugentar os contribuintes de mais alta renda, vindo 

em seu lugar as pessoas mais pobres, atraídas pela redução dos aluguéis nas áreas centrais. 

(SOUZA, 2009). 

 

Nas zonas urbanas, os problemas de poluição, de renovação urbana e a 

necessidade de desenvolver os transportes públicos e demais infraestruturas, contribuíram 

para o surgimento de planos urbanos e regionais de desenvolvimento, moldados pela 

distribuição geográfica das atividades econômicas e das populações, influenciando a rede de 

infraestrutura de utilidade pública como também a dotação de infraestruturas industriais. 

 

Discorre Souza (2009), que as mudanças nos padrões locais, a intensa 

industrialização e a revolução agrícola proporcionaram rápida expansão urbana nos principais 

centros metropolitanos dos Países. O crescimento desses centros urbanos atraiu sobremaneira 

a concentração industrial; Esses fatores contribuíram para a criação de economias de 
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aglomeração mais do que proporcionalmente no centro principal nacional do que nas regiões 

periféricas, acentuando ainda mais as desigualdades regionais. 

 

Esclarece, ainda, Souza (2009), que a concentração urbana está associada aos 

conceitos de localização das atividades econômicas, de economia de escala, de mercado de 

consumo e de reserva de mão-de-obra. A irradiação das inovações associa-se a hierarquização 

e o espaçamento dos centros urbanos e a capacidade multiplicadora dos mesmos. O sistema de 

cidades articula a economia das regiões e do País; seu desenvolvimento é um problema de 

integração nacional. 

 

Assim, o Complexo Industrial e Portuário do Pecém é um programa de 

desenvolvimento regional, no qual os municípios de Caucaia e São Gonçalo do Amarante são 

beneficiados, bem como o município de Fortaleza. Empreendimento que tornou estes 

municípios em pontos estratégicos de desenvolvimento local e regional no Ceará, 

principalmente no que tange o fortalecimento do parque industrial do Estado, favorecendo 

desta forma o aproveitamento das oportunidades criadas pelos municípios que se avizinham. 

 

O Complexo Industrial-Portuário do Pecém – CIPP, localizado no litoral oeste do 

Estado do Ceará, a cerca de 60 km por rodovia da capital, Fortaleza, no Distrito do Pecém, no 

município de São Gonçalo do Amarante, tem sido o local estrategicamente desenvolvido para 

receber uma ZPE. Sua área total corresponde à 336km² – o equivalente ao município de 

Fortaleza –, que aglomera várias estruturas, especialmente o Terminal Portuário do Pecém, 

em operação desde 2002, contando ainda com gasoduto, usina termelétrica, energia 

convencional e possibilidades de utilização de formas alternativas (eólica e solar), ferrovia, 

refinaria, siderúrgica, Zona de Processamento de Exportação (ZPE) e atividades industriais 

relacionadas – este complexo visa ser um investimento como fonte de desenvolvimento da 

região local e demais áreas do estado do Ceará (Ceará Portos, 2009).  

 

Assim, a implantação do Complexo Industrial e Portuário do Pecém em um dos 

estados mais pobres do Brasil, nos instiga a investigar os possíveis impactos da implantação 

do CIPP sobre o desenvolvimento regional e crescimento econômico dos municípios de São 

Gonçalo do Amarante e Caucaia, os municípios que circunscrevem o investimento.  
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Projetado em 1995 por técnicos do Governo do Estado, juntamente com o 

Governo Federal e com várias instituições de pesquisas nacionais e internacionais, o CIPP foi 

idealizado como o mais recente empreendimento econômico de grande porte do Estado do 

Ceará e surgiu como elemento capaz de fundamentar e atender às demandas industriais do 

novo perfil da economia cearense. Como ressalta Rodrigues (2007), o Complexo Industrial e 

Portuário do Pecém é um programa de desenvolvimento regional com um foco especial para o 

fortalecimento do parque industrial e da plataforma logística estadual permitindo que a 

economia cearense ajunte valor a sua produção e incremente seu comércio exterior.  

 

O Complexo Industrial e Portuário do Pecém já conta com uma localização 

privilegiada em relação aos grandes mercados consumidores é considerada um dos principais 

fatores de competitividade do Estado; o que leva o governo do Ceará a colocar a ampliação da 

malha rodoviária estadual e da infra-estrutura portuária – especialmente a do Porto do Pecém 

– como uma de suas prioridades de investimentos, etc. (HADDAD, 2009).  

 

Ou seja, o CIPP foi criado com o objetivo de desenvolver a região e o estado do 

Ceará, visando o fortalecimento do parque industrial e incremento do comércio exterior. A 

dimensão do Complexo Industrial e Portuário do Pecém pode ser vista no Gráfico 1. 

 

 
Gráfico 1 - Região do Complexo Industrial-Portuário do Pecém - CIPP 
Fonte: IPECE. 
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Assim, o Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP) é resultado da 

parceria entre o governo do Estado do Ceará, o governo federal e a iniciativa privada, que tem 

como objetivo a promoção de atividades industriais integradas, a atração de indústrias de base 

e de foco nas cadeias produtivas completas e, por conseqüência, a geração de emprego e 

renda. (SEINFRA, 2001). 

 

As características do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP) estão 

ligadas ao acesso e dimensão do Complexo, bem como à utilização do Terminal Portuário do 

Pecém – primeiro porto estadual do Brasil a operar sob a modalidade de Terminal Privativo 

de Uso Misto –, administrado pela interveniente CEARÁPORTOS (Companhia de Integração 

Portuária do Ceará), através de um contrato firmado em 05/06/2001, entre o Ministério dos 

Transportes e o governo do Estado do Ceará. (SOUZA, 2007). 

 

O Terminal Portuário do Pecém foi implantado dentro da “Lei dos Portos” ou “Lei 

de Modernização dos Portos” – Lei nº 8.630, de 25/05/1993 a qual se propõe a promover 

mudanças necessárias dos portos a fim de alcançar os parâmetros mínimos internacionais de 

movimentação de portos. Em síntese, essa modernização traz, dentre outras alterações, o uso 

privativo das instalações portuárias (sem influência do porto organizado – público), com 

menos fiscalização e menor ônus. (GILBERTONI, 1999, apud, SOUZA, 2007). 

 

Segundo Haddad (2009) a implantação de uma indústria siderúrgica têm em geral 

proporcionado impactos positivos na sua Área de Influência, e no caso em análise, a 

implantação nos Municípios da Área de Influência Direta e Indireta do Projeto Companhia 

Siderúrgica do Pecém, CSP: Caucaia e São Gonçalo do Amarante, que se diferenciam na fase 

de implantação, no início da operação e nos anos posteriores de operação plena. 

 

Diante do exposto, percebe-se que a política de desenvolvimento econômico do 

Estado do Ceará está voltada a montar uma estrutura de base industrial, pelos incentivos 

fiscais concedidos às indústrias que se instalem no interior do Estado – como é o caso do 

município de São Gonçalo do Amarante, onde se localiza o Complexo Industrial e Portuário 

do Pecém e de seu entorno como é o caso do município de Caucaia (Souza, 2007). 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Nesta seção, são apresentados conceitos básicos de desenvolvimento econômico, 

desenvolvimento regional e local e endógeno e a relação destes conceitos com a implantação 

de portos e complexos industriais, os quais visam fundamentar e contribuir com a 

identificação de características sócio-econômicas essenciais ligadas ao desenvolvimento dos 

municípios de Caucaia e São Gonçalo do Amarante, territórios de atuação e influência do 

Complexo Industrial e Portuário do Pecém. 

 

2.1 Desenvolvimento Econômico 

 

Identificar fatores estratégicos que promovam o “desenvolvimento” é algo que 

vem sendo tema de diversas pesquisas nas últimas décadas. Muitos autores se dedicaram a dar 

uma visão acerca deste tema, entre os quais cita-se: Castells (1983), Haddad (1989), Buarque 

(1999), Boiser (2000), Sen (2000), entre outros. 

 

De acordo com Sen (2000), o desenvolvimento por meio do crescimento 

econômico pode ajudar não só elevando rendas privadas, mas também possibilitando ao 

estado financiar a seguridade social e a intervenção governamental ativa. Portanto, o 

crescimento econômico deve contribuir para a liberdade individual que é essencialmente um 

produto social, onde existe uma relação de mão dupla entre as disposições sociais que visam 

expandir as liberdades individuais e o uso de liberdades individuais não só para melhorar a 

vida de cada um, mas também para tornar as disposições sociais mais apropriadas e eficazes. 

 

Monte (1999) argumenta que o desenvolvimento deve ser entendido como o 

processo pelo qual uma população aumenta a produção de alimentos, de bens e serviços, 

elevando, desta maneira, o seu padrão de vida e o bem estar em geral. Os aspectos do 

desenvolvimento devem ser tratados como problemas de política social, orientada para criar 

condições que visem à melhoria do nível de vida da população de determinada área, por meio 

da distribuição dos frutos da atividade econômica. Caravalheiro e Schallenberger (2004) 

retratam que o desenvolvimento é determinado pela existência de crescimento contínuo em 

um ritmo superior ao crescimento demográfico, envolvendo mudanças de estruturas e 
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melhorias de indicadores econômicos e sociais. Compreende um fenômeno de longo prazo, 

implicando o fortalecimento da economia nacional e regional. Ou ainda, que o 

desenvolvimento deve ser entendido como um processo de aprimoramento das condições 

gerais de vida em sociedade, ou seja, de mudança social e de mudança na organização 

espacial que ampara as relações de dependência entre as regiões. 

 

Pode-se observar que estes conceitos ao longo das últimas décadas vem sofrendo 

a influência das transformações que vêm ocorrendo na economia mundial. Dentre elas 

destaca-se, o crescente processo de globalização econômica e financeira, a consolidação de 

blocos econômicos em diversas partes do globo, a abertura de mercados e a disseminação 

cada vez maior e mais rápida das tecnologias de informação têm feito com que os países 

despertem para a importância da competitividade de seus produtos no comércio exterior, 

buscando, dessa forma, assegurar seu lugar no cenário internacional de trocas e intercâmbio 

financeiro e promover seu desenvolvimento (SOUZA, 2002). 

 

De acordo com Amaral Filho (2001), uma estratégia de desenvolvimento com 

base nos novos paradigmas tem por objetivo munir um determinado local, ou região, de 

fatores locacionais sistêmicos capazes de criar um pólo dinâmico de crescimento com 

variados efeitos multiplicadores, os quais se auto-reforçam e se propagam de maneira 

cumulativa, transformando a região num atrator de fatores e de novas atividades econômicas. 

Para isso, recomenda-se a implantação ou o desenvolvimento de projetos econômicos de 

caráter estruturante, que envolva uma cadeia de atividades interligadas. 

 

Segundo Haddad (2009), após um longo período de evolução das idéias que 

procuravam explicar porque as regiões se desenvolvem e porque algumas regiões se 

desenvolvem mais rapidamente do que as demais, formou-se um consenso entre os analistas 

de que há três conceitos centrais para explicar um processo de desenvolvimento regional: a 

endogenia, a sustentabilidade e a participação. Esses fundamentos estão presentes não apenas 

no campo das idéias, mas também na concepção e na implementação das modernas políticas 

de desenvolvimento regional como é o caso da construção do porto do Pecém e do Complexo 

Industrial Portuário nele instalado. 
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2.2 Desenvolvimento Regional, Local e Endógeno 

 

Do ponto de vista territorial, as teorias do desenvolvimento regional, local e 

endógeno buscam incrementar a produtividade por meio da melhoria dos fatores produtivos e 

do aumento do uso desses fatores em aglomerações locais de empresas. Esta estratégia de 

desenvolvimento passa por criar externalidades positivas e condições ambientais favoráveis 

em cada localidade, que vão propiciar o incremento da produtividade e competitividade das 

empresas. (OLIVEIRA, 2007). 

 

As teorias do desenvolvimento local e regional se consolidaram nos anos 50 e 60, 

sob inspiração de importantes teorias do desenvolvimento econômico. Além do conceito de 

pólos de crescimento de Perroux (1955), destacam-se nesta via as teorias da causação circular 

e acumulativa de Myrdal (1957) e dos efeitos para frente e para trás de Hirschman (1958). 

Estas teorias procuraram enfatizar os fatores de aglomeração do espaço e o desenvolvimento 

de espaços subnacionais. (CARVALHO E SANTOS, 2003).  

 

A partir dos anos 80, verifica-se, em escala mundial, uma significativa 

transformação nas dinâmicas regionais. Amaral Filho (2001) identifica cinco fatores 

determinantes dessa nova dinâmica regional: 

 
i) crise do planejamento e da intervenção regionais centralizadores; ii) reestruturação 
do mercado; iii) forte tendência a metropolização, com emergência de .megas. 
problemas urbanos; iv) globalização e abertura econômica; e v) uso mais intensivo 
da tecnologia da informação e da telecomunicação.  

 

Estes fenômenos terminaram por quebrar o padrão da dinâmica regional anterior, 

estabelecendo o desafio da formulação de um novo conjunto de teorias, para dar conta da 

nova dinâmica baseada na flexibilização produtiva, no impulso inovador, na competitividade 

sistêmica e na prevalência da lógica dos mercados (AMARAL FILHO, 2001).  

 

No entanto, quando se menciona à dimensão regional, tem-se outro elemento 

importante que é o espaço. O espaço passa hoje a desempenhar um papel importante quando 

se pensa em desenvolvimento, pois a própria sociedade só é concreta com o espaço, sobre o 

espaço, no espaço. Desse modo, é quase que impossível transformar as relações sociais sem 
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modificar o espaço social que as condiciona, ou pensar que a sociedade mudará se as formas e 

estruturas espaciais mudarem. (CARAVALHEIRO; SCHALLENBERGER, 2004).  

 

Sergio Boisier, citado por Haddad (2009), argumenta que o desenvolvimento de 

uma região ou localidade, no longo prazo, depende profundamente da sua capacidade de 

organização social e política para modelar o seu próprio futuro, movido por um processo de 

desenvolvimento endógeno, o que se relaciona, em última instância, com a disponibilidade de 

diferentes formas de capitais intangíveis na região ou localidade. 

 

Assim, o conceito de desenvolvimento endógeno, conforme Amaral Filho (1996), 

pode ser entendido como: 

 
Um processo interno de ampliação contínua da capacidade de agregação de valor 
sobre a produção, bem como da capacidade de absorção da região, cujo 
desdobramento é a retenção do excedente econômico gerado na economia local e/ou 
a atração de excedentes provenientes de outras regiões. Esse processo tem como 
resultado a ampliação do emprego, do produto e da renda do local ou da região, em 
um modelo de desenvolvimento regional definido. 

 

O diferencial desse processo está no fato de que passa a ser estruturado a partir 

dos próprios atores locais, e não mais pelo planejamento centralizado; ou seja, amplia-se a 

base de decisões autônomas por parte dos atores locais. (CARVALHO; SANTOS, 2003).  

 

De acordo com pesquisa realizada por Amaral Filho et al. (2002), os seguintes 

elementos aparecem nos casos exitosos de desenvolvimento endógeno: 

 

(i) articulação sistêmica da indústria com ela mesma, com o ambiente externo 
macroeconômico e infra-estrutural e com as instituições públicas e privadas, tais 
como Universidades, Institutos de Pesquisa, etc. a fim de maximizar a absorção de 
externalidades, principalmente tecnológicas. (ii) plasticidade na ação conseguida 
através de uma forte associação entre a indústria e os atores e agentes locais, que 
permita processos rápidos de adaptações face às transformações do mercado e (iii) 
forte vocação externa, sempre buscando o objetivo da competitividade exterior. 

 

Portanto, o que se tem observado quanto à questão do desenvolvimento endógeno 

está associada a mudanças radicais nas formas e nos modos de produção e de organização 

industriais, bem como à globalização e à abertura das economias nacionais. Quanto ao 

primeiro fenômeno devem ser considerados os aspectos da flexibilização e da 

descentralização, dentro e fora das organizações, os quais ocasionam impactos importantes 
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em termos de reestruturação funcional do espaço. Quanto ao segundo fenômeno, esse tem 

provocado impactos consideráveis sobre os custos e sobre os preços relativos das empresas, as 

quais têm levado cada vez mais em conta fatores locacionais em suas estratégias de 

competitividade. (AMARAL FILHO, 2001). 

 

Percebe-se, que no ambiente atual, onde se torna hegemônico o movimento de 

globalização, é que este não é contraditório ao desenvolvimento local, pelo contrário, o local e 

o global são as escalas dominantes. Pois, na era da globalização, o comando é centralizado 

enquanto a operação é extremamente descentralizada e de encontro com o nível local. 

(BACELAR, 1998). 

 

Assim, a construção desse ambiente envolve a criação de infra-estrutura física; 

qualificação da mão-de-obra; a redução dos custos de transação; o estabelecimento de 

parcerias estratégicas com fornecedores, clientes e concorrentes; a disponibilização de crédito, 

inclusive o micro-crédito e o impulso à inovação, Pesquisa e Desenvolvimento de novos 

processos, produtos e técnicas de gestão. 

 

Deste modo, na concepção de Jara (1999), o desenvolvimento local trata de um 

processo endógeno de mudanças que se movimenta dentro de espaços territoriais menores, 

partindo na medida do possível de recursos, capacidades e habilidades próprias, orientando a 

melhorar as oportunidades de trabalho e a qualidade de vida, mas para tal, há a necessidade de 

um processo que estabeleça uma dinâmica interativa onde se vinculam e articulam-se todos os 

empreendimentos e atores locais, possibilitando a utilização racional do meio ambiente e o 

real exercício da cidadania visando gerar maiores oportunidades de trabalho e renda e 

melhoria da qualidade de vida. 

 

Segundo Barbosa (2000) o desenvolvimento local advém de um conjunto de 

valores, princípios e métodos, profundamente inovadores por meio da utilização de práticas 

radicalmente diferentes das tradicionalmente utilizadas, abrangendo todas as potencialidades, 

fragilidades e necessidades de um determinado espaço territorial, integrando todas as práticas 

setoriais e temáticas antes utilizadas de forma dispersa, interligando e ponderando, da base 

para o topo, em busca de objetivos consensuais, capazes de dar coerência a uma estratégia 
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comum para o desenvolvimento interno de um território e de suas relações com outros 

solidariamente articulados. 

 

O desenvolvimento local é assim definido como sendo um processo reativador da 

economia e dinamizador da sociedade local, mediante o aproveitamento eficiente dos recursos 

endógenos existentes em uma determinada zona, capaz de estimular e diversificar seu 

crescimento econômico, criar empregos e melhorar a qualidade de vida da população local, 

sendo o resultado de um compromisso que corresponde o espaço como lugar de solidariedade 

ativa, o que implica mudanças de atitude e comportamentos de grupo e de indivíduos. É um 

processo emergente, de fortalecimento endógeno, que deverá surgir a partir das iniciativas e 

do dinamismo das comunidades locais. (RODRIGUES; SILVA, 2001). 

 

Assim, as tendências de globalização e localização simultâneas têm criado 

desafios de política de desenvolvimento para governos nacionais, estaduais e municipais. 

Uma resposta a esses desafios tem sido a adoção de estratégias baseadas em sistemas 

produtivos regionais e locais. O fortalecimento dessas estratégias depende, entre outras coisas, 

de projetos de desenvolvimento que podem estar ligados a algum tipo de vocação da região, 

como a existência de atividades típicas ou históricas, ou a alguma atividade econômica criada 

pelo planejamento em virtude da vontade política das lideranças locais ou regionais como, por 

exemplo, o Complexo Industrial e Portuário do Pecém (AMARAL FILHO et al., 2002). 

 

Mesmo com todos os desafios existentes em nível local, quanto as suas estratégias 

de competitividade e sustentabilidade frente ao processo de globalização, este não leva, 

necessariamente, a uma subordinação das sociedades a padrões internacionalmente 

dominantes e homogêneos. A autonomia será tanto maior quanto maiores as potencialidades 

locais e mais forte a organização da sociedade em torno de um projeto coletivo que articula o 

local com o global, como é o caso do Porto do Pecém que possui uma localização privilegiada 

dos portos cearenses em relação aos grandes mercados consumidores e é considerado um dos 

principais fatores de competitividade do Estado; o que leva o governo do Ceará a colocar a 

ampliação de grandes projetos de investimento e de infra-estrutura portuária na região de 

abrangência do Porto do Pecém, como uma de suas prioridades de investimentos.  
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Segundo Buarque (1999), ao mesmo tempo em que a economia se globaliza, 

integrando a economia mundial, surgem novas e crescentes iniciativas no nível local, com ou 

sem integração na dinâmica internacional, que viabilizam processos diferenciados de 

desenvolvimento territorial. 

 

Em suma, as perspectivas e alternativas de desenvolvimento do território, nos 

mais diferenciados espaços, estarão, cada vez mais, dependentes das características 

dominantes na economia mundial, no modelo produtivo e principalmente econômico, no 

padrão de competitividade que devem prevalecer em escala mundial e nacional, diante das 

quais cada comunidade e cada município respondem com suas condições endógenas 

especificas, mediando e processando os impactos externos. 

 

Veiga (2004) argumenta que na atual etapa da globalização esta ocorrendo uma 

valorização do desenvolvimento local que envolve a dimensão ambiental, tendo como bases 

as amenidades naturais, as fontes de energia e a biodiversidade, já que os impactos e conflitos 

gerados pelas atividades portuárias sobre as cidades aumentaram de maneira significativa em 

todo cenário mundial, conduzindo a uma avaliação profunda quanto aos prejuízos sobre o 

patrimônio ambiental afetado por estas.  

 

Nesta mesma linha de pesquisa, Neves (2005) mostra que há uma preocupação 

com os reflexos e conseqüências das atividades portuárias sobre o mar, o solo e o ar, 

colocando a vida humana no centro das questões.  

 

Assim, a tanto o Porto do Pecém como o do Complexo Industrial-Portuário devem 

buscar o desenvolvimento regional sustentável, comportando as vertentes: econômica, social, 

ambiental, cultural e política. Sendo este um ideal a ser perseguido por esta geração e pelas 

gerações futuras (GIFONI, 2001). Assim, neste processo de busca pelo desenvolvimento 

sustentável, deve haver o fortalecimento à logística e ao sistema de transportes, que são 

plataformas importantes para melhorar as condições de sustentabilidade na região. 

 

Neste sentido, quanto ao aspecto institucional, o Governo do Estado do Ceará 

adotou a iniciativa de encaminhar projetos de financiamento a organismos nacionais e 

internacionais, bem como alocou recursos no Plano Pluri-Anual - PPA para complementação 
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dos investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo Federal no 

Estado, compreendendo a ampliação do Porto do Pecém, da malha rodoviária, do sistema 

metroviário e da rede de aeroportos regionais (Ceará, 2007).  

 

Arruda e Barros (2000) citados por Gifoni (2001), afirmam que em um complexo 

industrial, quando o terminal de apoio é portuário, contempla várias dimensões: social, 

tecnológica, econômica, financeira, geopolítica, comercial e organizacional, este tipo de 

investimento não se limita apenas à expansão da capacidade produtiva ou da melhoria da 

infra-estrutura econômica existente, mas sim, de um projeto integrado e multidimencional 

onde cada uma destas dimensões se traduz em objetivos do plano estratégico de 

desenvolvimento regional endógeno. 

 

Fato confirmado pela United Nations Conference on Trade and Development - 

UNCTAD (1992), em um estudo sobre portos, afirma que estes constituem pontos fortes da 

economia dos países onde se situam, constituindo o elo de ligação entre o local e o mercado 

externo, uma vez que são o ponto de passagem obrigatória da maior parte desse comércio, 

exportando bens e serviços que contribuem para o desenvolvimento da economia regional e 

nacional. Já que os portos além de ser um ponto de passagem das mercadorias, também 

ocupam um espaço na prestação de serviços complementares que agregam valor às 

mercadorias transportadas e, por conseqüência, ajudam a atender às necessidades cada vez 

mais exigentes dos mercados consumidores.  

 

Desta forma, a atividade portuária contribui para a independência econômica e 

política de várias nações, além de desempenhar um papel estratégico no seu comércio 

exterior. Segundo Arruda e Bastos (2000), portos voltados para o desenvolvimento sócio-

econômico integram de forma sistêmica, em seu espaço e em sua área de influência, o 

máximo de atividades econômicas, as quais podem ser desempenhadas. Portanto, a partir da 

grande importância dos portos como instrumento de desenvolvimento econômico, buscar-se-á 

verificar o impacto gerado pela implantação do complexo portuário do Pecém nos municípios 

de Caucaia e São Gonçalo do Amarante.  

 

Para auxiliar no alcance deste objetivo, a próxima seção se reserva à apresentação 

da Teoria da Base Exportadora, pois, esta argumenta que as regiões que souberem explorar 
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seus potenciais exportadores tendem a transformar suas vantagens comparativas em vantagens 

competitivas, saindo, portanto, na frente na corrida para acelerar o crescimento e construir as 

bases para o crescimento econômico (DINIZ, 2002). Nestes termos, a próxima seção 

contempla a descrição do modelo da base exportadora, assim como alguns fatos estilizados 

dessa teoria. 

 

2.3 Modelo de Base de Exportação 

 

No contexto das teorias do desenvolvimento regional, a Teoria da Base 

Exportadora afirma que existe uma relação direta entre as exportações de uma região e seu 

crescimento. Segundo Richardson (1981), as primeiras explicações a este respeito são dadas 

por Tiebout (1956), o qual afirma que os níveis de produção e emprego da região dependem 

tanto da demanda externa, quanto das vantagens comparativas.3 

 

Considerando uma região em dois períodos distintos, Tiebout (1977) destaca que 

para esta determinada região, uma mudança no total das exportações é um indicador da 

mudança no nível de renda, mas uma região pode crescer com as exportações em nível 

constante se as atividades autônomas internas acompanham o movimento ascendente. 

Entretanto, o autor afirma que, quanto maior a região, mais forças dinâmicas que modificam 

renda serão encontradas dentre suas fronteiras. 

 

Diante do exposto, pode-se dizer que as exportações possuem a capacidade de 

gerar efeitos multiplicadores na economia da região, bem como, estimular o mercado interno. 

Isto ocorre em função da hipótese de que o mercado interno, por si só, não é capaz de manter 

continuamente altas taxas de crescimento econômico (SPEROTTO, 2004). 

 

De acordo com Clemente (2000) a macroeconomia regional se dedica a explicar o 

comportamento dos agregados econômicos regionais; ou seja, seu objeto de análise é a 

determinação da renda regional, por isso é chamada também de teoria da renda regional. O 

                                                 
3 Vale ressaltar que North (1955) é reconhecidamente o marco inicial da teoria da base de exportação, mesmo 
este conceito de base econômica tendo sido empregado anteriormente por outros estudiosos; no entanto, North 
consolida esse conceito a teoria do desenvolvimento regional. 
 



 

 

40

autor ainda apresenta um modelo simples de determinação de renda regional denominado 

teoria da base de exportação que será descrito a seguir. 

 

Suponha, por simplicidade, que apenas as despesas agregadas de consumo e de 

importações dependem do nível de renda da região, e os demais agregados são autônomos. De 

maneira que, a função consumo e importação serão dadas, respectivamente por: 

 

(1)     bYCC += 0  

 

(2)     mYMM += 0 , 

 

onde b e m representam, respectivamente, as propensões marginais a consumir e a importar e 

0C  e 0M  representam os componentes autônomos de cada função. Considerando que as 

demais despesas autônomas são representadas por 0A , temos da identidade macroeconômica 

fundamental, que: 

 

(3)    )()( 000 mYMAbYCY +−++=  

 

Resolvendo para Y obtém-se: 

 

(4)     
mb
MACY

+−
−+

=
1

000  

 

Com multiplicador dado por 
mb

K
+−

=
1

1 , que claramente, é menor que o 

multiplicador Keynesiano usual dado por 
b

K
−

=
1

1' . Esse resultado é fruto dos conceitos de 

injeção e vazamentos de renda da região. O consumo gera injeção de renda na região, e 

portanto, tem efeito positivo no multiplicador. Já no caso das importações, a renda é desviada 

do fluxo corrente de despesas gerando efeito negativo no multiplicador.  
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Uma variação desse modelo seria supor D como o montante das despesas internas 

da região, englobando consumo e investimento e d a propensão marginal a realizar estas 

despesas.  

 

(5)     dYDD += 0  

  

Da equação do PIB regional obtém-se: 

 

(6)     
md
MXDY

+−
−+

=
1

00  

 

 Observe que o novo multiplicador 
md

K
+−

=
1

1"  será maior do que o anterior, sob a 

hipótese de que todas as despesas internas com produto apresentam propensões marginais 

positivas (d>b). 

 

A equação (6) mostra a importância das exportações no contexto das variações na 

renda regional. Se, no curto prazo, os componentes autônomos da demanda podem ser 

considerados fixos, as variações na renda das regiões seriam explicadas apenas pelas 

variações nas exportações como mostrado abaixo. 

 

(7)     XKY Δ=Δ "  

 

Isto é, dados os padrões estruturais da cada região, as possibilidades de uma 

elevação na renda no curto prazo estão diretamente relacionadas com a sua capacidade de 

colocar produtos em mercados externos, trazendo à tona a importância das exportações na 

geração de renda regional. 

 

Na visão de Campos, Vidigal e Prando (2006) essa teoria argumenta que o 

crescimento de uma região depende do crescimento de suas indústrias de exportação, 

implicando com isso que, a expansão da demanda externa é o elemento crítico, ou seja, o 

determinante inicial do crescimento dentro da região. Neste sentido, um aumento na base de 

exportação estabelece um efeito multiplicador igual ao produto regional total, dividido pelas 
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exportações totais; ou seja, uma expansão na base de exportação de uma região/estado induz a 

uma maior taxa de crescimento do produto. Diante do exposto, alguns trabalhos têm sido 

realizados baseando-se nessa teoria, vislumbrando o desenvolvimento regional.  

 

Oliveira e Lima (2003) discutiram o desenvolvimento regional a partir de uma 

perspectiva endógena, isto é, os autores estudaram os fatores internos à região que seriam 

capazes de transformar um impulso externo de crescimento econômico em desenvolvimento 

para toda sociedade. Com este estudo, os autores concluíram que, as variáveis endógenas, por 

definição, são as socioculturais, logo, não podem ser negligenciadas nas políticas de 

desenvolvimento socioeconômico. 

 

Para estudar a atividade industrial associada ao setor madeireiro da região do Alto 

Vale do Itajaí, Corrêa e Kroetz (2008) optaram por pesquisar as vendas externas deste 

segmento como justificativa para os novos conceitos das teorias de desenvolvimento regional, 

que vêem no fluxo de comércio internacional uma oportunidade para tornar mais dinâmica à 

economia da região. A indústria de base madeireira, em 2005, figura como a segunda 

atividade industrial de maior concentração na região, tanto em relação ao número de 

estabelecimentos, quanto acerca dos postos de trabalho formais gerados. Em termos de 

participação nas vendas externas, contribui com 22% do volume total exportado pela região e 

representa, aproximadamente, 48% do total de empresas exportadoras. 

 

Para relacionar o perfil das exportações cearenses e o crescimento econômico do 

Ceará, Aguiar (2007) considerou o índice quantum das exportações e o PIB, respectivamente. 

Não obstante, o autor analisou via a teoria de comércio, qual a que melhor explica os 

principais produtos exportados pelo Ceará, assim como, os principais países de destino das 

exportações, o comportamento dos preços dos produtos exportados, o coeficiente de 

especialização da pauta de vendas externas e a alteração nesta pauta. A análise abrangeu o 

período de 1996 a 2006, e os resultados apontam que a Teoria de Dotação dos Fatores de 

Produção (Modelo Hecksher-Ohlin) explica os principais produtos exportados pelo Ceará. 

Além disso, ressalta-se que os movimentos na composição da pauta ao longo do período em 

análise, como o incremento das vendas dos calçados, comparativamente, às exportações de 

castanha de caju; podem ser explicados tanto pelo baixo custo da mão-de-obra local como 

pelos incentivos fiscais que atraíram as unidades industriais do setor para o interior do estado. 
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Ao analisar os efeitos das exportações de cacau para o crescimento e 

desenvolvimento da região cacaueira da Bahia no período de 1965-1980, Marinho (2005) 

baseou-se nos elementos propostos por Schwartzman (1975) para uma estratégia de 

crescimento e desenvolvimento regional a partir de uma base de exportação. O autor 

examinou importantes aspectos relacionados a este produto primário, como por exemplo, a 

sua consolidação, explicada principalmente pelos custos de produção (custos de transferências 

e custos de processamento), a sua dinamização e a sua propagação. Além dos custos de 

produção, estes dois últimos itens levaram em consideração a demanda pelo cacau, a 

distribuição da renda regional, a diversificação e o efeito de encadeamento deste produto. Por 

conseguinte, Marinho concluiu que a região cacaueira da Bahia conseguiu consolidar sua base 

de exportação, mas não foi capaz de dinamizá-la e, conseqüentemente, o processo de 

desenvolvimento regional não foi efetivado no longo prazo. 

 

2.4 Porto e o Complexo Industrial 

 

As transformações econômicas que o Estado do Ceará tem sofrido durante os 

últimos anos têm sido caracterizadas por taxas de crescimento econômico superiores às do 

Brasil (Gráfico 2). Onde a indústria tem assumido um papel importante, o qual tem sido o 

segundo setor de sustentação da economia do Estado, nos últimos anos.  

 

O desempenho da Indústria de Transformação é confirmado pelos resultados da 

produção industrial, que fechou o ano de 2006 com uma taxa de 8,2%, colocando o Estado na 

segunda posição dentre as regiões pesquisadas pelo IBGE, por meio da Pesquisa Industrial 

Mensal (PIM-PF), ficando atrás somente do Pará (14,2%) (Gráfico 3). O resultado foi 

influenciado pelo aumento da produção de têxtil (11,5%), de produtos químicos (31,8%), e de 

máquinas, aparelhos/materiais elétricos (71,9%). No entanto, a taxa só não foi maior, em 

virtude de quedas verificadas nas produções de vestuário (-16,4%) e minerais não-metálicos (-

3,6%) (IPECE, 2007). 
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Gráfico 2 - Taxas de crescimento econômico Ceará e Brasil, 1985-2006 
Fonte: IPECE. 

 

O Complexo Industrial e Portuário do Pecém integra a política industrial do 

Estado do Ceará pela disponibilização de uma infra-estrutura na qual possam instalar-se 

unidades de produção de siderurgia e de refinaria, estratégicas para o desenvolvimento do 

Ceará. Essa disponibilização promove ao Estado do Ceará, também, a geração de emprego e 

renda; a consolidação do processo de industrialização através da atração de indústrias de base 

e o foco nas cadeias produtivas completas, em nível de mercado internacional (SOUZA, 

2007).  

 

Segundo Rodrigues (2007), o Complexo Portuário do Pecém tem como objetivo 

viabilizar a operação de atividades portuárias e industriais integradas, imprescindíveis ao 

desenvolvimento de um complexo com características de Porto Industrial. Constituído de dois 

Piers marítimos, sendo um para insumos e produtos siderúrgicos e carga geral e outro para 

granéis líquidos, em especial óleo cru e derivados de petróleo iniciou suas operação 

comerciais em novembro de 2001, sendo inaugurado em março de 2002. 

 

Por se tratar de um terminal "off shore" (costa fora) os Piers de atracação estão 

protegidos da ação das ondas e correntes por um quebra-mar de berma, na forma de "L" com 

1.768 m de extensão. Ambos os Piers são ligados ao continente por uma ponte rodoviária, que 

interliga o Pátio de Armazenagem às instalações de atracação de navios.  
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O Terminal Portuário do Pecém opera movimentando matérias primas 

siderúrgicas, produtos siderúrgicos acabados, fertilizantes e cereais em granel, contêineres e 

granéis líquidos e gasosos. 

 

Discorre Rodrigues (2007), que o Porto tem como missão incrementar o 

transporte intermodal de cargas na região, pela oferta de infra-estrutura, de programas, de 

sistemas e de parcerias que resultem em desenvolvimento sócio-econômico para a população 

do Estado do Ceará, em observância à Legislação Ambiental vigente. 

 

O Terminal Portuário do Pecém já é o quarto maior porto exportador do Nordeste 

e primeiro em exportações de frutas do Brasil. A sua ampliação e a implantação do Terminal 

de Múltiplo Uso (TMUT), visam atender à crescente movimentação de cargas múltiplas e 

gerais. A obra esta orçada em R$ 342 milhões e irá consolidar o terminal, cada vez mais, 

como um porto concentrador de cargas, uma vez que suas instalações físicas permitirão a 

atracação de navios de grande porte. 

 

Assim, o Complexo Industrial-Portuário do Pecém se coloca como um projeto 

estruturante capaz de dar um novo impulso à industrialização do Estado do Ceará. Sabendo 

que nos municípios onde se localizam as indústrias têm se beneficiado com estes 

investimentos, apresentando indicadores de desenvolvimento socioeconômico melhores do 

que os demais municípios da região.  

 

A realização de investimentos na implantação de Complexos Industriais 

Portuários pode ser observado também nos municípios de Ipatinga, João Monlevade e 

Timóteo, em Minas Gerais e Volta Redonda, no Rio de Janeiro, que obtiveram indicadores de 

desenvolvimento humano (IDH), PIB per capita e Índice FIRJAN de desenvolvimento 

municipal da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, melhores do que os dos Estados de 

Minas Gerais e Rio de Janeiro e também melhores do que os do Brasil (Haddad, 2009). 

 

Segundo Satoshi Inoue Secretario Geral da Associação Internacional de Portos 

(International Assiciation of Ports and Harbors – IAPH) citado por Neves (2005), a 

globalização da economia gerou um aumento nas trocas de mercadorias pelo planeta, 

ocasionando crescimento consistente na movimentação de cargas nos portos. Em 1990, 
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Satoshi informa que 2,37 bilhões de toneladas de cargas foram movimentadas pelos diversos 

portos no mundo. Já em 2000, o número alcança 5,88 bilhões de toneladas, um recorde de 

crescimento para o período de 1999 a 2000. Esse crescimento de mercado reflete diretamente 

a importância atual dos portos face à economia mundial. 

 

Nesse contexto o Complexo Industrial e Portuário do Pecém abrange boas 

características para implantação de uma zona de processamento de exportação (ZPE), a qual 

produzirá efeito na diminuição da chamada guerra fiscal entre as unidades da federação, pois 

os estados menos desenvolvidos irão procurar atrair investimentos do exterior, em vez de 

garimpar os demais estados. A legislação anterior das ZPE’s (Lei nº 2.452/88) proibia a 

relocalização de plantas já existentes em outros estados – o que confirma o impedimento às 

guerras fiscais estaduais, atualmente existentes (SOUZA, 2007). 

 

Na segunda metade do Século XX houve uma aceleração do crescimento 

industrial vinculada ao movimento portuário, ou seja, os estabelecimentos industriais e novas 

instalações na área portuária (silos, frigoríficos, depósitos de combustíveis, etc.). (ORNELAS, 

2008).  

 

Assim como observado na metade do Século XX, a aceleração do crescimento 

industrial nos municípios de Caucaia e São Gonçalo do Amarante, com a implantação do 

Complexo industrial e Portuário do Pecém, que trouxe consigo atividades diversas, tendo 

como infra-estrutura e equipamentos previstos: gasoduto, usina termelétrica, energia 

convencional e possibilidades de utilização de formas alternativas (eólica e solar), ferrovia, 

refinaria, siderúrgica, porto e outras atividades industriais relacionadas, gerando, desta forma, 

vantagens competitivas locais (PAIVA et al., 2009). Esses fatores acabam por produzir uma 

modificação importante nos laços tradicionais existentes entre porto e cidade. 

 

De acordo com Monié e Vidal (2006), o porto também é visto como um 

instrumento a serviço do desenvolvimento local e regional por meio de uma aproximação 

entre o porto e cidade, com efeito da agregação de valor aos fluxos de cargas e além do 

crescimento das trocas comerciais internacionais, caracteriza-se por uma transformação do 

modo de produzir que implica na agregação de um número crescente de atividades terciárias 

ao núcleo material do bem. 
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Nos últimos anos, as cidades portuárias de parte da Europa e alguns portos em via 

de reestruturação como Gênova, Barcelona ou Valência, por exemplo, dotaram-se de parques 

logísticos e industriais que objetivam agregar valor aos fluxos das mercadorias destinadas aos 

mercados de consumo regionais. No Brasil, somente a cidade de Itajaí (Santa Catarina) parece 

ter optado por uma estratégia semelhante usando as oportunidades oferecidas pela 

municipalização do porto e a vitalidade da economia regional (MONIÉ; VIDAL, 2006). 

 

Um porto que opere de forma eficiente pode induzir o desenvolvimento na região 

onde está inserido, captando novos clientes e mantendo os já existentes, de modo a facilitar o 

escoamento da produção local (PRATA et al., 2005).  

 

Outra estratégia de desenvolvimento local geralmente atrelada à portos é a 

formação de Zonas de Processamento de Exportação. Estas zonas tendem a se especializarem 

uma ou mais de uma atividade econômica, que vão desde a entrepostagem de mercadorias, 

comércio transfronteiriço, processamento e montagem, serviços de transporte e financeiros, 

etc., aparecendo como instrumento para garantir o livre comércio em determinadas áreas do 

país (CELINO, 2006). Como pode ser observado no Complexo Portuário do Pecém que está 

sendo vinculado a uma Zona de Processamento de Exportação. 

 

Nas palavras de Collin (1999), citadas por Lapa e Borges (2007), um porto deve 

servir para fazer com que a mercadoria transite o mais rapidamente possível, servindo 

também como um motor econômico local, fonte de mais valia e de emprego para a região.  

Nesta concepção, o porto é visto como uma porta de entrada, uma abertura para a constituição 

de negócios, criando um amplo campo de oportunidades industriais e comerciais.  

 

Mas nem todos os trabalhos apontam o porto como uma mola propulsora do 

desenvolvimento local. Por exemplo, na visão de Starr e Slack (1999), ressaltados por Lapa e 

Borges (2007), defendem que os portos não apresentam uma importância estratégica tão 

significativa para o desenvolvimento econômico, sendo estes apontados como facilitadores do 

que estimuladores. Justifica-se este posicionamento por meio de três fatores: (I) a emergência 

das cadeias multimodais de transporte faz com que cada segmento isolado perca uma parte de 

sua importância central nestas conexões; (II) a emergência de armazéns interiores representa 

um desafio para os limites comerciais das funções anteriormente delegadas ao porto; (III) para 
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se tornarem cada vez mais eficientes os portos precisam reduzir e transferir custos, reduzindo 

os impactos diretos nas economias locais das cidades portuárias (LAPA; BORGES, 2007).  

 

Percebe-se que esta posição contradiz as demais já citadas, acomodando-se a 

condição de isolamento dos portos, uma vez que não sugere formas alternativas de adaptação 

de portos às novas necessidades da economia mundial. 

 

Lapa e Borges (2007) afirmam que para se adequar aos novos condicionantes da 

economia internacional e se integrar à rede global de relações entre cidades, as áreas 

portuárias de todo o mundo têm passado por um processo de transformação, em se sobressai a 

relação entre o porto e o seu entorno urbano. Integrar estes elementos representa hoje uma 

alternativa para o desenvolvimento das cidades portuárias. 

 

Assim, a rede global de relações entre cidades em conjunto com as grandes 

transformações da economia mundial, gerou a necessidade da geografia portuária acompanhar 

a demanda logística das atividades econômicas, e neste passo, a dinâmica do espaço 

econômico brasileiro refletiu diretamente sobre a sua evolução portuária. Pois, com a 

expansão da agricultura moderna para o centro-oeste do país e a expansão da mineração para 

a Amazônia oriental ocorreu a emergência e consolidação de portos voltados para o 

escoamento de commodities justamente na região norte, como o porto de Itaqui, Vila do 

Conde, Trombetas. A emergência desses novos terminais portuários está associada à busca 

pela redução dos custos de transporte da produção (MALLAS, 2009).  

 

Em regiões tradicionais na produção de minério, como é o caso de Minas Gerais, 

tem o escoamento da maior parte de sua produção por meio do Porto de Tubarão, atualmente 

o maior porto exportador de minério de ferro do mundo. A dinâmica no mercado de minérios 

associada ao crescimento da China beneficia diretamente as regiões produtoras tradicionais, 

porém, ao mesmo tempo, interfere diretamente sobre a multiplicação de terminas privados, 

cujo grupo MBX exerce papel de destaque no domínio nacional do setor. Apesar da busca por 

novas rotas de escoamento da produção, no caso da soja, os portos já consolidados na 

exportação de commodities ainda mantêm suas posições altas no quadro hierárquico 

brasileiro, como é o caso dos portos de Rio Grande, Santos e Paranaguá (MALLAS, 2009).  
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Na parte sul e sudeste do Brasil os portos mantém a primazia na movimentação de 

produtos industrializados, na maior parte dos casos da movimentação de contêineres. Essa 

primazia ocorre, pois o parque industrial do país permanece concentrado na região Centro Sul. 

Houve uma redistribuição interna no sentido da desconcentração espacial, porém salvo de 

casos específicos da indústria têxtil e de calcados, não houve uma migração generalizada 

rumo às regiões periféricas. Descreve Mallas (2009) que o Porto de Santos ilustra o caso, pois 

por ele transitam mais de 25% do comércio exterior do país. Já o porto de Itajaí em virtude do 

crescimento da exportação de produtos congelados (suínos e aves) e do dinamismo da região 

do Vale do Itajaí possui uma expansão comercial muito ativa. Os portos de Pecém, Suape e 

Sepetiba expandiram suas atividades em função de altos volumes de investimentos nos anos 

de 1990. Deste modo, os portos se consolidaram como novos centros de recepção e 

exportação e na atração de ativos econômicos capazes de desenvolver a região que esta em 

seu entorno (MALLAS, 2009). 

 

Com base na observação destes fatos, vários pesquisadores formularam modelos 

teóricos ao analisarem a evolução das relações entre cidade/porto, revelando, por vezes, as 

fases de integração e de segregação que marcam essa relação ao longo do tempo e espaço. 

Conforme Ducruet (2005), citado por Ornelas (2008), os modelos clássicos revelam que há 

uma relação linear entre cidade/porto. 

 

Na evolução das relações entre cidade/porto segundo Ducruet (2005), citado por 

Ornelas (2008), pode-se distinguir três fases: (I) Fixação: a cidade e o porto formam uma 

unidade espacial especializada em razão da situação litorânea e da importância da atividade 

marítima; (II) Consolidação: a cidade preenche suas lacunas para o desenvolvimento de 

funções adicionais, à medida que a população aumenta e a economia local continua coerente 

com o transporte marítimo; (III) Saturação: a função portuária torna-se relativamente mais 

importante em termos de empregos e de valor agregado, as funções urbanas assumem 

autonomia e tornam-se as funções principais da cidade.  

 

Desta forma, o desenvolvimento das zonas portuárias por meio da implantação de 

políticas públicas de desenvolvimento regional e local, como é o caso do Complexo Industrial 

e Portuário do Pecém (CIPP) que está localizado na área de atuação do Porto do Pecém, é um 
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fator determinante para a logística do comércio exterior e para a geração de emprego e renda 

no Estado. Servindo tanto no estímulo dos atores locais como na atração de novos agentes.  
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3. METODOLOGIA 

 

 

3.1 Análise Diferencial-Estrutural / Shift-Share 

 

Considerada uma importante ferramenta da literatura de desenvolvimento 

regional, a análise Shift-share, ou análise diferencial-estrutural, estuda as modificações da 

economia local em relação a uma (maior) economia de referência. Esta análise possibilita a 

separação de três componentes de indicadores econômicos, segundo Simões (2005): i) 

crescimento econômico, modificações agregadas na economia de referência; ii) mudança 

proporcional, medidas do crescimento (ou declínio) dos setores locais em relação à economia 

de referência; iii) mudança diferencial, medida de desempenho do setor local em relação ao 

desempenho da mesma atividade na economia de referência, possibilitando a análise da 

evolução dos indicadores de emprego e renda decorrentes do aquecimento dos setores 

industrial e comercial da região do CIPP.  

 

Na prática, a metodologia diferencial-estrutural será utilizada para decompor as 

variações nos indicadores de emprego e renda: a quantidade de empregos formais e a renda 

média das pessoas dos municípios de Caucaia e São Gonçalo do Amarante. Qual seja, essa 

ferramenta fará uma análise descritiva da estrutura produtiva, que permite a comparação de 

diferentes municípios da região do CIPP dentro do estado, e para analisar o setor industrial e 

comercial, os quais se esperam que sejam diretamente afetados com a implantação do Porto 

do Pecém e do Complexo Industrial. Ou seja, será feita uma análise simultânea sobre o efeito 

da implantação do CIPP nos setores econômicos e sobre a região.  

 

As variáveis econômicas que serão consideradas são a quantidade de empregos 

formais (EF) e a renda média da população (RM) disponíveis na RAIS. Assim, considerando 

uma das variáveis como xij, do setor "i" no município "j", pode-se calcular a taxa de 

crescimento da variável, durante um certo período da seguinte maneira: 
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Considerando a taxa de crescimento na expressão (1), "0" indica o início e "t" o 

final do período em consideração, 2000 e 2006, é possível calcular a variação na variável 

durante o período em análise: 
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O principal artifício da metodologia de diferencial-estrutural é decompor a 

expressão acima em componentes mutuamente exclusivos do seguinte modo:  
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onde "x" representa o total do emprego no estado e "xi" indica o emprego no setor "i" dentro 

do Estado. Os três componentes que são obtidos com essa transformação são: o efeito líquido 

(EL), o efeito estrutural (EE) e o efeito diferencial (ED).  

 

A apresentação desta metodologia baseia-se nas exposições, principalmente, de 

Nogueira e Lopes (2008), Alves (2005) e Simões (2004).  

 

Para analisar um setor específico "i", a Indústria e o Comércio, dentro dos 

municípios "j", São Gonçalo do Amarante e Caucaia, o efeito líquido (ELij) será determinado 

pela  diferença entre a variação real da variável neste sector no âmbito do município e da 

mudança na variável se tivesse crescido ao mesmo ritmo que o estado do Ceará durante o 

período em consideração, ou seja, 
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Interpreta-se ELij>0  como o indicador, no setor "i" em um município "j", 

crescendo a um ritmo mais rápido que o indicador do estado, e vice-versa. Ou seja, sabe-se 
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que está crescendo comparativamente em relação ao estado, mas não se sabe se é por causa do 

setor ou do município.  

 

Para verificarmos a relação entre o efeito líquido, o efeito estrutural e o efeito 

diferencial, pode-se organizar a equação (3) da seguinte forma: 
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Os dois termos no lado direito da expressão acima são exatamente os outros dois 

componentes mencionados anteriormente, o efeito estrutural e o diferencial. Mais 

especificamente, o efeito estrutural para o sector "i" dentro de um município "j" (EEij) é dado 

pela diferença entre o crescimento do indicador do setor "i" no estado e o crescimento do 

indicador total do estado, ou seja,  
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 Logo, se EEij>0, pode-se afirmar que o sector em análise é dinâmico ao nível 

estadual e pode estimular o crescimento do indicador nos municípios onde está presente.  

  

O termo restante da equação (5) indica o efeito diferencial, que consiste na 

diferença entre o crescimento do indicador no setor "i" no município "j" e o crescimento no 

indicador do sector " i " dentro do Estado, ou seja,  
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Se EDij>0, então, o município "j" tem uma localização que o leva a ter vantagens 

intrínsecas para o setor "i", uma vez que o indicador cresce mais rápido do que a média do 

estado. 
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Quando xij
0=0 ou xj

0=0 ou x0=0, ou seja, a taxa de crescimento das variáveis seria 

infinita (no limite). Nessa situação não seria correto atribuir todo o efeito líquido existente aos 

fatores diferenciais já que a maior especialização do Estado em certas atividades também 

pode influenciar no crescimento do emprego de forma significativa. Desta forma, quando 

ocorrer esse problema, sugere-se utilizar o método estrutural-diferencial utilizando xij
t ou xj

t 

ou xt como base para o cálculo dos efeitos, da seguinte forma: 
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Assim, de acordo com Simões (2004), este método gera uma tipologia de seis 

variações, como pode ser visto abaixo:  

 
Quadro 1 - Tipologia das variações do modelo diferencial/estrutura Diferencial-estrutural 
  EEij EDij  Categorias 
  + + A1 

ELij > 0 + - A2 
  - + A3 
  - + B1 

ELij < 0 + - B2 
  - - B3 
Fonte: Simões (2004). 

  

A interpretação geral desta tabela são duas, quando o Efeito Líquido é positivo e 

negativo. Quando ELij > 0 todos os setores dos municípios classificados como A1, A2 ou A3 

obtiveram avanços líquidos nos indicadores durante o período, seja porque tanto o efeito 

estrutural como o efeito diferencial foram positivos, ou porque um deles foi positivo e 

suficiente para compensar a redução causada pelo outro efeito. Quando ELij < 0 ou nas 

classificações B1, B2 ou B3, ocorreu uma redução líquida no nível do indicador. Isso pode 

decorrer devido aos simultâneos negativos efeitos estrutural e diferencial ou terem sido ou 

apenas um deles ter sido negativo e superior ao outro efeito positivo.  

 

Para analisar os indicadores em relação aos Municípios, a única diferença em 

relação à análise feita para os setores é que se devem somar os resultados de todos os sectores, 

esta análise é nomeada análise estrutural-diferencial agregada. Assim, para um município "j" 

o efeito líquido é: 
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Entretanto, a interpretação dos efeitos é diferente. Por exemplo, o efeito líquido 

indicará se um município conseguiu ou não avançar nos indicadores em todos os sectores 

mais rapidamente do que a média geral do Estado. Ainda, o efeito estrutural irá refletir a 

variação dos indicadores dentro do município que pode ser explicado pela composição da 

estrutura produtiva do Estado. Ou seja, quando o efeito estrutural é positivo, indica que o 

município é especializado em setores que ou utilizam muitos empregos ou pagam salários 

mais altos. 

 

Assim, quando este componente é analisado, como em Nogueira e Alves (2008), é 

importante confrontar os resultados obtidos com a indicador de especialização setorial (IES), 

que é calculado em um determinado ano para o setor "i" dentro de um município "j" do 

seguinte modo: 
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j
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ij x

x
IES ,     

 

onde xj representa a soma do indicador no município "j". representa a participação do setor "i" 

no total do emprego dentro de um determinado município e, com base na sua definição, um 

outro indicador, a baixa participação dos setores de crescimento do emprego (PLEGS), pode 

ser proposto como segue:  
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=
i

ijj IESPSMD ,      

 

onde "PSMDj" representa o conjunto de setores que apresentaram taxas de crescimento do 

emprego, menor do que a média do Estado durante o período em análise. Deve-se esperar que 

haja uma correlação negativa significativa entre este indicador e o mix componente, indicando 

que os municípios com uma expressiva participação desses setores tendem a ter um 

componente negativo misturar.  
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Finalmente, a parte componente pode ser entendida neste caso, como um resultado 

de vantagens estruturais e de localização do município, e o componente ajuda a determinar 

quais os sectores que serão mais ou menos dinâmicos em termos de criação de emprego. 

Assim, se for positivo, pode-se concluir que características endógenas do conselho favorecem 

a atração de relativamente sectores mais dinâmicos e/ou induzir um crescimento mais rápido 

em alguns sectores (não necessariamente as mais dinâmicas na perspectiva do Estado).  
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4. RESULTADOS  

 

 

Nesta seção serão apresentados a seguir os resultados do modelo diferencial-

estrutural como instrumental de análise regional dos efeitos líquido, estrutural e diferencial 

quanto ao comportamento da evolução do emprego formal e da renda gerados nos municípios 

de Caucaia e São Gonçalo do Amarante, segundo os principais setores econômicos destes, ou 

seja, Indústria, Comércio, Construção Civil, Serviços e Agricultura, para os anos 2000 e 2006, 

conforme Tabelas 7 e 8. 

 
Tabela 9 - Efeito Líquido, estrutural e diferencial das regiões de Caucaia e São Gonçalo do Amarante, do modelo 
diferencial-estrutural para a geração de emprego formal por setores econômicos, período de 2000 e 2006 

Região Efeito Líquido 
(EL ij) 

Efeito Estrutural 
(EEij) 

Efeito Diferencial 
(ED ij) Categorias 

Caucaia    A1 
Indústria + - + A3 
Comercio - - - B3 
Construção Civil + + - A2 
Serviços + + + A1 
Agropecuária - + - B2 

Total + + + A1 
São Gonçalo do Amarante    A1 

Indústria + - + A3 
Comercio - - - B3 
Construção Civil - + - B2 
Serviços + + + A1 
Agropecuária + + + A1 

Total + + + A1 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 
Tabela 10 - Efeito Líquido, estrutural e diferencial das regiões de Caucaia e São Gonçalo do Amarante, do 
modelo diferencial-estrutural para a geração de renda por setores econômicos, período de 2000 e 2006 

Região Efeito Líquido 
(EL ij) 

Efeito Estrutural 
(EEij) 

Efeito Diferencial 
(ED ij) Categorias 

Caucaia    B2 
Indústria + - + A3 
Comercio - - + B1 
Constr. Civil - + - B2 
Serviços + + - A2 
Agropecuária - + - B2 

Total - + - B2 
São Gonçalo do Amarante    B2 

Indústria - - + B1 
Comercio + - + A3 
Constr. Civil - + - B2 
Serviços + + + A1 
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Região Efeito Líquido 
(EL ij) 

Efeito Estrutural 
(EEij) 

Efeito Diferencial 
(ED ij) Categorias 

Agropecuária + + + A1 
Total - + - B2 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Estes resultados por sua vez estão subdivididos nos seguintes componentes: Efeito 

Líquido (EL) mostra a parte da evolução do emprego ou da renda dos municípios de Caucaia 

e São Gonçalo do Amarante devido apenas ao crescimento dessa mesma variável no Estado 

do Ceará. O Efeito Líquido é dividido em Efeito Diferencial (ED) e Efeito Estrutural (EE), 

que serão apresentados tanto de forma geral somando os setores econômicos como de forma 

especifica para cada setor, buscando assim a compreensão do comportamento do emprego 

formal e da renda gerada na economia destes municípios. 

 

 Município de Caucaia 

 

Analisando os dados apresentados na Tabela 9, conforme o modelo diferencial-

estrutural para a geração de emprego formal por setores econômicos para o período de 2000 e 

2006, que mostra o efeito líquido, efeito estrutural e efeito diferencial para o município de 

Caucaia, classificado na categoria A1, obtendo um crescimento líquido positivo para a 

geração de emprego formal durante o período de 2000 a 2006, resultado da soma de um efeito 

diferencial e estrutural positivos.  

 

Observa-se assim, que o efeito líquido total positivo apresentado para a geração de 

emprego no município de Caucaia foi em função dos resultados apresentados pelos setores da 

indústria, construção civil e serviços. Ressalta-se que caso os setores do comércio e 

agricultura não tivessem apresentado um desempenho fraco no período em estudo este 

resultado poderia ter sido melhor. 

 

Analisando ainda de forma geral, o efeito estrutural positivo encontrado para o 

município de Caucaia, este significa que o município possui condições de estrutura e de 

indicadores sócio-econômicas capazes de dinamizar a economia local, e que estes estão sendo 

aproveitados por meio do incremento da produtividade da mão de obra local empregada nos 

setores da indústria, construção civil e serviços, por meio da adoção de inovações 

tecnológicas e assistência técnica, por parte das empresas e indústrias que se instalaram neste 
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município, que ao longo dos últimos anos tem potencializado o desenvolvimento endógeno, 

no tocante a geração de emprego. 

 

Quanto ao Efeito Diferencial ou competitivo positivo observado no município de 

Caucaia entre 2000 a 2006, este indica que a geração de emprego deste município ocorreu 

com uma taxa de crescimento maior quando comparado com o Estado do Ceará, levando-se 

em consideração a existência de vantagens comparativas  locais, ou seja, no caso deste 

município, houve de forma relativa uma maior geração de emprego neste do que no 

Estado,este desempenho pode ser atribuído ao fato de estar inserido na área de influência do 

Complexo Industrial e Portuário do Pecém.  

 

Em outras palavras, o componente diferencial de Caucaia indica que parte do 

crescimento do emprego formal foi gerada por vantagens locacionais: mão-de-obra 

qualificada, incentivos fiscais estaduais, localização estratégica, rodovias, etc, que fizeram 

com que determinados setores econômicos deste, no caso, a indústria e serviços,  

apresentassem sinais positivos para o Efeito Diferencial Já a analise dos dados apresentados 

na Tabela 8, para a geração de renda por setores econômicos para o período de 2000 e 2006, 

esta aponta que  o município de Caucaia possui um efeito líquido negativo classificado na 

categoria B2, o que indica  que a geração de renda  neste município ainda não está 

respondendo de forma positiva às políticas públicas atuantes na região onde está inserido, 

durante o período de 2000 a 2006. Este resultado foi devido a soma de um efeito estrutural 

positivo com um efeito diferencial negativo. 

 

Observa-se assim, que apesar do efeito líquido geral negativo apresentado para a 

geração de renda no município de Caucaia, este apresentou um efeito estrutural positivo foi 

em função dos bons resultados dos setores da construção civil, serviços e agropecuária. 

 

O efeito estrutural positivo encontrado para o município de Caucaia quanto a 

geração de renda, significa que este possui condições favoráveis de estrutura e de indicadores 

sócio-econômicas, que estão sendo aproveitadas adequadamente por meio de ações 

empresariais e governamentais direcionadas ao fortalecimento institucional e a geração de 

renda como: melhoria da segurança pública municipal; realização da Avaliação Externa da 

alfabetização – SPAECE – avaliação bianual a partir de 2002; apoio no desenvolvimento do 
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eixo da Avaliação do Programa Alfabetização na Idade Certa (PAIC)  iniciado em 2006; 

capacitação dos técnicos das SME na metodologia do Planejamento Estratégico (PES) do 

FUNDESCOLA/FNDE implementado a partir de 2003; encontro com as equipes municipais 

para orientar a aplicação da avaliação externa do setor de educação, com a participação 

gerentes regionais e gerentes municipais; implantação do Plano Integrado de Educação 

Profissional e Tecnológica do Estado do Ceará, iniciado em 2001; Projeto Criando 

Oportunidades - capacitação de trabalhadores no curso de qualificação desde 2003: 

Informática; realização de cursos de artesanato; execução do Programa de combate a febre 

aftosa iniciado em 1991; Capacitação de agricultores familiares; atendimento no Programa 

Biodiesel à agricultores familiares desenvolvido inicialmente em 2003; Atendimento com 

crédito do Pronaf, desde 1995; segurança alimentar; cadastramento e distribuição de 

sementes; capacitação para as Conferências Municipais de Assistência Social iniciado em 

janeiro de 2003. 

 

Quanto ao Efeito Diferencial negativo apresentado pelo município de Caucaia 

para o período de 2000 a 2006, este indica que a geração de emprego deste município ocorreu 

com uma taxa de crescimento menor quando comparado com o Estado do Ceará, mas quando 

é analisado cada setor de forma especifica, verifica-se um efeito diferencial positivo para os 

setores da indústria e comércio, levando-se em consideração a existência de vantagens quanto 

à sua localização, ou seja, no caso deste município este desempenho pode ser atribuído ao fato 

de estar inserido na área de influência do Complexo Industrial e Portuário do Pecém. O que 

indica que para estes setores, de forma isolada, a implantação do Complexo Industrial e 

Portuário do Pecém conseguiu mitigar o efeito diferencial total negativo para o município de 

Caucaia, ou seja, ações empresariais e governamentais nas áreas de Saúde, Educação, 

Segurança Pública, Inovação e Qualificação, Infraestrutura, Finanças e Riqueza, Economia, 

Trabalho e Assistência Social e um tópico especial sobre os Povos Indígenas na região 

proporcionaram a estes setores o aproveitamento das oportunidades que se avizinha este 

município, lhe dando a condição necessária que lhe permitiram a efetiva utilização do 

potencial local existente em prol da geração de renda na região. 

 

Além destes fatores, o município de Caucaia tem sua economia fundamentada no 

setor de serviços, com várias agências bancárias, comércio varejista e atacadista muito forte. 

Possui um parque industrial considerável, um dos parques industriais mais antigos do Estado, 
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destacando-se na indústria a produção de calçados, alimentares, CDs, produtos metalúrgicos, 

cosméticos, confecções, usina termoelétrica etc. A exceção das atividades de Educação e 

Saúde houve ampliação significativa em unidades locais, segundo o IBGE, sobretudo nas 

atividades de Comércio; alojamento e Alimentação; Transportes. No entanto observou-se um 

crescimento forte da APU e do Comércio na economia de Caucaia. No primeiro caso, isto se 

deveu a promoção de concurso público ampliando o quadro de pessoal. Além disso, houve 

reformas e construção em instituições públicas municipais. No caso do Comércio percebe-se 

que cresceram as empresas de reparação e manutenção, as prestadoras de serviços de mão-de-

obra e outras. 

 
Tabela 11 - 15 principais produtos exportados por Caucaia, 2005-2006 

2006 (Jan/Dez) 2005 (Jan/Dez) 
Var % 

US$ 
F.O.B. Produtos Exportados 

US$ 
F.O.B. 

Part 
% 

US$ 
F.O.B. 

Part 
% 2006/2005

1. CERAS VEGETAIS  9.598.334 52,98 6.397.777 28,75 50,03
      

2. GRANITO TALHADO OU SERRADO, DE 
SUPERFICIE PLANA OU LISA  7.061.033 38,98 3.911.378 17,58 80,53
      

3. PARTES DE OUTROS MOTORES / GERADORES 
/ GRUPOS ELETROG. ETC.  815.422 4,5 1.514.526 6,81 -46,16
      

4. GRANITO CORTADO EM BLOCOS OU PLACAS  178.849 0,99 0 0 0
      

5. MAQS.E APARS.P/EXTRACAO,ETC.DE OLEO / 
GORDURA ANIMAL / VEG.  137.636 0,76 0 0 0
      

6. ABACAXIS FRESCOS OU SECOS  108.395 0,6 101.785 0,46 6,49
      

7. MANGAS FRESCAS OU SECAS  90.562 0,5 86.295 0,39 4,94
      

8. BANANAS FRESCAS OU SECAS  52.264 0,29 76.644 0,34 -31,81
      

9. OUTROS ASSENTOS C/ARMACAO DE 
MADEIRA  25.070 0,14 14.119 0,06 77,56
      

10. OUTRAS PEDRAS CALCARIAS, 
TRABALHADAS DE OUT. MODO E OBRAS  9.316 0,05 6.474 0,03 43,9
      

11. ASSENTOS DE CANA, VIME, BAMBU OU DE 
MATERIAS SEMELHANTES  7.576 0,04 4.086 0,02 85,41
      

12. MOVEIS DE MADEIRA P/QUARTOS DE 
DORMIR  4.020 0,02 0 0 0
      

13. JANELAS, JANELAS DE SACADA, 
CAIXILHOS, ETC. DE MADEIRA  2.244 0,01 0 0 0
      

14. PORTAS, RESPECT. CAIXILHOS, ALIZARES E 
SOLEIRAS, DE MADEIRA  2.169 0,01 0 0 0
      

15. MOVEIS DE OUTRAS MATERIAS, 
INCL.ROTIM,VIME,BAMBU,ETC.  1.988 0,01 810 0 145,43
TOTAL DOS PRODUTOS EXPORTADOS 18.115.944 100 22.253.266 100 -18,59

Fonte: MDIC. 
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De acordo com a Tabela 11 verifica-se que o município de Caucaia apresenta um 

modelo exportador de base primária, concentrando suas exportações em ceras vegetais, frutas 

e granito. Os produtos exportados por Caucaia estão distribuídos da seguinte forma 5,3% são 

bens de capital, 93,0% são bens intermediários, sendo estes insumos industriais e 1,7% são 

bens de consumo. Quanto aos produtos importados estão também apresentam uma 

distribuição parecida com a verificada para os produtos exportados, 1,0% são bens de capital, 

97,7% são bens intermediários, sendo estes insumos industriais (ferro e aço) e 0,2%, mas 

sendo que as importações representam um montante 8,8 vezes maior que o das exportações 

(Tabela 12).  

 
Tabela 12 - 15 principais produtos importados por Caucaia, 2005-2006. 

2006 (Jan/Dez) 2005 (Jan/Dez) 
Var % 

US$ 
F.O.B. Produtos Importados 

US$ F.O.B. Part 
% US$ F.O.B. Part 

% 2006/2005 

1. LAMIN. FERRO / ACO, L>=6DM, GALVAN. 
OUTRO PROC. E<4.75MM  39.208.526 24,43 14.543.285 16,04 169,6
      

2. LAMIN. FERRO / ACO, A FRIO, L>=6DM, 
EM ROLOS, 0.5MM<=E<=1MM  26.310.912 16,39 13.916.808 15,35 89,06
      

3. LAMIN. FERRO / ACO, A FRIO, L>=6DM, 
EM ROLOS, 1MM<E<3MM  21.776.084 13,57 10.334.243 11,4 110,72
      

4. BARRAS DE FERRO / ACO, LAMIN. 
QUENTE, DENTADAS, ETC.  16.878.532 10,52 10.483.445 11,56 61
      

5. OUTS. FIO-MAQUINAS DE FERRO / ACO, 
N/LIGADO, SEC. CIRC.D<14MM  14.004.310 8,72 13.038.565 14,38 7,41
      

6. OUTROS LAMIN. FERRO / ACO, L>=6DM, 
QUENTE, ROLOS, E<3MM  12.099.100 7,54 6.517.712 7,19 85,63
      

7.  OUTS. LAMIN. FERRO / ACO, L>=6DM, 
QUENTE, ROLOS, 3MM<=E<=4.75MM  6.861.376 4,27 2.190.255 2,42 213,27
      

8.  LAMIN. FERRO / ACO, QUENTE, L>=60CM, 
N/ENROLADO,E>10MM  3.633.047 2,26 1.146.969 1,27 216,75
      

9. LAMIN. FERRO / ACO, L>=6DM, REVEST. 
LIGAS DE ALUMINIO-ZINCO  3.186.505 1,99 583.313 0,64 446,28
      

10. LAMIN. FERRO / ACO, QUENTE, L>=60CM, 
N/ENROLADO, 4.75<=E<=10MM  2.375.605 1,48 761.995 0,84 211,76
      

11. RESINAS EPOXIDAS SEM CARGA, EM 
LIQUIDOS E PASTAS  1.826.123 1,14 56.867 0,06 ---
      

12. PARTES DE OUTRAS TURBINAS A GAS  1.636.294 1,02 18.800 0,02 ---
      

13. OUTRAS PREPARACOES CONTENDO 
POLIETILENO AMINAS  1.236.402 0,77 0 0 0
      

14. OUTRAS OBRAS DE MADEIRA  1.184.329 0,74 242.461 0,27 388,46
      

15. LAMIN. FERRO / ACO, A FRIO, L>=6DM, 
EM ROLOS, E<0.5MM  993.091 0,62 2.423.656 2,67 -59,03
TOTAL DOS PRODUTOS IMPORTADOS 160.514.368 100 90.669.366 100 77,03

Fonte: MDIC. 
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 Município de São de Gonçalo do Amarante 

 

Analisando os dados apresentados na Tabela 10, conforme o modelo diferencial-

estrutural para a geração de emprego formal por setores econômicos para o período de 2000 e 

2006, que verifica a relação entre o efeito líquido, o efeito estrutural e o efeito diferencial, 

mostra que o município de São Gonçalo do Amarante foi classificado também na categoria 

A1, obtendo um crescimento líquido positivo para a geração de emprego formal durante o 

período de 2000 a 2006, resultado da soma de efeitos diferencial e estrutural positivos.  

 

O efeito líquido total positivo encontrado para a geração de emprego no município 

de São Gonçalo do Amarante é atribuído ao desempenho positivo dos setores da indústria, 

serviços e agropecuária, setores estes reforçados pelo Complexo Industrial e Portuário do 

Pecém instalado no município, que já conta com dezoito empresas em pleno funcionamento, 

com investimentos de R$ 1,18 bilhões e gerando 1.586 empregos diretos. A relação consta de 

usinas termelétricas, fábricas de aerogeradores, prémoldados, ração e cimento, bem como 

prestadores de serviços e empresas de manutenção e monitoramento de equipamentos e a 

planta flexível de regaseificação da Petrobrás. Já no caso dos setores do comércio e 

construção civil, estes apresentaram um desempenho inferior, sendo seus efeitos classificados 

como B3 e B2, respectivamente. 

 

Analisando o efeito estrutural positivo encontrado para o município de São 

Gonçalo do Amarante significa que este possui condições de estrutura e de indicadores sócio-

econômicas favoráveis, que estão sendo aproveitados por meio de incentivo ao 

desenvolvimento sócio cultural, Fortalecimento institucional, Programas de geração de 

emprego e renda, Investimentos em cursos especiais que atendam a demanda local, 

Ampliação do atendimento escolar, aumento da arrecadação e aumento de suas receitas 

públicas municipal frente aos efeitos fiscais da expansão e fortalecimento localizada de sua 

indústria, entre outras ações governamentais e empresariais, Tendo como base a estrutura de 

participação do Estado do Ceará atuando em toda a cadeia exportadora local, com o apoio à 

projetos de fomento às negociações internacionais  que tem potencializado a geração de 

emprego local neste município. 
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Quanto ao Efeito Diferencial positivo apresentado pelo município de São Gonçalo 

do Amarante para a geração de emprego no período de 2000 a 2006, este, assim como em 

Caucaia, indica que a geração de emprego ocorreu com uma taxa de crescimento maior do 

que a do Estado do Ceará, em virtude da existência de vantagens quanto à sua localização, ou 

seja, no caso deste município, este desempenho pode ser atribuído ao fato da influência direta 

do Complexo Industrial e Portuário do Pecém sobre o mesmo tanto, como por exemplo, a 

questão de atração de novas empresas para o município.  

 

Desta forma, o componente diferencial deste município mostra que parte do 

crescimento do emprego formal foi gerada por vantagens locacionais que fazem com que 

determinados setores econômicos, neste caso, a indústria, serviços e agropecuária, que 

apresentaram sinais positivos para o Efeito Diferencial em função das seguintes vantagens 

locacionais: Premiação das escolas municipais que obtiveram melhores resultados na 

Alfabetização (2003), Processo de Intermediação de Profissionais para Mercado de Trabalho, 

Trabalhadores Cadastrados (1998): Vagas Captadas no Mercado de Trabalho, Encaminhados 

ao Mercado de Trabalho, Capacitação de 359 trabalhadores nos cursos de qualificação: 

Operador de Máquinas, Eletricista instalador, Mecânica Automotiva, Costura em peças 

intimas, Mantenedor em Sistema Eletricista Industrial, Corte e Costura, Informática 

Avançada, Inglês Instrumental, Refrigeração Eletricista NR2, Projeto Criando Oportunidades 

- Capacitação de 193 trabalhadores no curso de qualificação: Informática, Plano Integrado de 

Educação Profissional e Tecnológica do Estado do Ceará (2001), com o objetivo de definir 

para o Estado ações voltadas para o ensino profissional conforme as demandas e vocações 

regionais, disponibilidade de crédito agrícola – PRONAF (1995), Segurança alimentar (2003), 

cadastramento e distribuição de sementes (1991), fonte de matérias–prima, integração de 

programas, o fortalecimento da agricultura (2003) etc.  

 

Quando se analisam os dados apresentados na Tabela 10, para a geração de renda 

por setores econômicos, para o período de 2000 e 2006, verifica-se que o município de São 

Gonçalo do Amarante apresentou efeito líquido negativo classificado na categoria B2, 

mostrando que a geração de renda para este município ainda não está respondendo de forma 

positiva às políticas públicas atuantes na região onde está inserido, durante o período de 2000 

a 2006. Embora este município tenha apresentado efeito líquido e Diferencial negativos, 
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houve um efeito estrutural positivo para os setores da construção civil, serviços e 

agropecuária em função de investimentos públicos na região. 

 

Analisando ainda, de forma mais específica, o efeito estrutural positivo 

encontrado para o município de São Gonçalo do Amarante para a geração de renda, este 

apresenta potencial competitivo em função dos ativos regionais existentes na região, que estão 

sendo aproveitados por meio de ações empresariais e governamentais direcionadas ao 

fortalecimento institucional e a geração de renda como: Ampliação de escolas para instalação 

e funcionamento de laboratórios de ciências e informática, beneficiando os alunos do ensino 

médio, Construção de escolas, Impressão e distribuição de material estruturado para 

alfabetização de crianças, jovens e adultos, Aquisição de equipamentos de informática para 

modernização e melhoria das unidades escolares da educação básica, Formação de 

profissionais da educação para identificação das barreiras para o acesso e permanência na 

educação básica e educação profissional, Abastecimento d'agua e esgotamento sanitário, 

encontro com as equipes municipais para orientar a aplicação da avaliação externa do setor de 

educação, com a participação gerentes regionais e gerentes municipais; implantação do Plano 

Integrado de Educação Profissional e Tecnológica do Estado do Ceará; implantação do Plano 

Integrado de Educação Profissional e Tecnológica do Estado do Ceará; Projeto Criando 

Oportunidades - Capacitação de trabalhadores no curso de qualificação: Informática; 

realização de cursos de artesanato; execução do Programa de combate a febre aftosa; 

Capacitação de agricultores familiares; atendimento no Programa Biodiesel à agricultores 

familiares; Atendimento com crédito do PRONAF; segurança alimentar; cadastramento e 

distribuição de sementes; capacitação para as Conferências Municipais de Assistência Social. 

 

Quanto ao Efeito Diferencial negativo apresentado pelo município de São 

Gonçalo do Amarante para o período de 2000 a 2006, este indica que a geração de renda deste 

município ocorreu com uma taxa de crescimento menor quando comparado com o Estado do 

Ceará. Ressalta-se que embora o município de São Gonçalo do Amarante tenha apresentado 

um efeito diferencial negativo para a renda somando todos os seus setores econômicos, 

verificou-se um efeito diferencial positivo para os setores da indústria, comércio Serviços e 

Agropecuária, levando-se em consideração a existência de vantagens quanto à sua 

localização, ou seja, no caso deste município este desempenho pode ser atribuído ao fato de 
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estar inserido na área de influência do Complexo Industrial e Portuário do Pecém e aos 

diversos investimentos públicos realizados nesta região.  

 

O que indica que para estes setores de forma isolada a implantação do Complexo 

Industrial e Portuário do Pecém conseguiu mitigar o efeito diferencial total negativo, ou seja, 

ações empresariais e governamentais nas áreas de Saúde, Educação, Segurança Pública, 

Inovação e Qualificação, Infraestrutura, Finanças e Riqueza, Economia, Trabalho e 

Assistência Social na região proporcionaram a estes setores o aproveitamento de suas 

potencialidades, lhes dando a condição necessária à efetiva utilização dos recursos 

econômicos e sociais existentes em prol da geração de renda. 

 

Neste contexto, após conhecer a realidade dos municípios envolvidos, 

identificando suas características, suas vantagens a serem valorizadas e deficiências a serem 

corrigidas. Verifica-se que se os atores e lideranças políticas e comunitárias locais não se 

organizarem e não se mobilizarem endogenamente para o aproveitamento das oportunidades 

criadas pelos grandes projetos de investimento em uma região, todas as estimativas e cálculos 

apresentados sobre os benefícios dos projetos de geração de emprego e renda para os 

municípios de Caucaia e São Gonçalo do Amarante poderão se frustrar ao longo do tempo, 

sem que haja a criação de atrativos que aumentem a competitividade da região de forma a 

manter seus ativos econômicos e financeiros circulando na região promovendo um 

desenvolvimento local mais acelerado.  

 
Tabela 13 - 15 principais produtos exportados por São Gonçalo do Amarante, 2005-2006. 

2006 (Jan/Dez) 2005 (Jan/Dez) 
Var % 

US$ 
F.O.B. Produtos Exportados 

US$ F.O.B. Part 
% US$ F.O.B. Part 

% 2006/2005 

1. CAMAROES INTEIROS, CONGELADOS, 
EXCETO "KRILL"  417.328 59,43 0 0 0
      

2. PIMENTA "PIPER", TRITURADA OU EM PO  267.157 38,05 372.900 79,78 -28,36
      

3. OUTS.ARTIGOS DE TRANSPORTE OU DE 
EMBALAGEM, DE PLASTICOS  9.382 1,34 12.420 2,66 -24,46
      

4. OUTS. RAIZES, TUBERCULOS FRESCOS, 
ETC. E MEDULA DE SAGUEIRO  4.984 0,71 0 0 0
      

5. OUTROS SACOS, BOLSAS E CARTUCHOS, 
DE POLIMEROS DE ETILENO  1.918 0,27 4.830 1,03 -60,29
      

6. BATATAS-DOCES FRESCAS, 
REFRIGERADAS, CONGELADAS OU SECAS  1.410 0,2 77.152 16,51 -98,17
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2006 (Jan/Dez) 2005 (Jan/Dez) 
Var % 

US$ 
F.O.B. Produtos Exportados 

US$ F.O.B. Part 
% US$ F.O.B. Part 

% 2006/2005 

7. RAIZES DE MANDIOCA FRESCAS, 
REFRIGERADAS, CONGEL. OU SECAS  0 0 114 0,02 0
TOTAL DOS PRODUTOS EXPORTADOS 702.179 100 467.416 100 50,23

Fonte: MDIC. 

 
Tabela 14 - 15 principais produtos importados por São Gonçalo do Amarante, 2005-2006 

Var % 
2006 (Jan/Dez) 2005 (Jan/Dez) 

US$ F.O.B.Produtos Importados 
US$ F.O.B. Part % US$ F.O.B. Part % 2006/2005 

1. CHAPAS, FILMES FOTOGRAF. IMPRESS. 
REVELADOS, P/REPROD. OFSET  13.657 35,95 0 0 0
   

2. OUTRAS OBRAS DE PLASTICOS  8.802 23,17 0 0 0
   

3. OUTRAS RESISTENCIAS ELETRICAS FIXAS 6.831 17,98 0 0 0
   

4. CHAPAS, FOLHAS, ETC. DE BORRACHA 
VULCAN. ALVEOLAR N/ENDUREC  6.695 17,62 0 0 0
   

5. PARTES DE MAQS. E APARS. P/TRAB. 
PASTA DE PAPEL, PAPEL,ETC.  2.006 5,28 0 0 0
   

6. OUTRAS MAQUINAS P/COSTURAR TECIDOS
NAO AUTOMATICAS  0 0 43.006 47,54 0
   

7. MAQUINAS P/COSTURAR TECIDOS 
AUTOMATICAS  0 0 25.070 27,71 0
   

8. CAMISAS, BLUSAS, ETC. DE FIBRAS 
SINT/ARTIF. DE USO FEMININO  0 0 12.931 14,29 0
   

9. MOVEIS, BASES E TAMPAS, P/MAQUINAS 
DE COSTURA, SUAS PARTES  0 0 3.298 3,65 0
   

10. OUTRAS MAQUINAS E APARELHOS 
MECANICOS C/FUNCAO PROPRIA  0 0 2.085 2,3 0
   

11. PARTES DE OUTRAS MAQUINAS DE 
COSTURAR  0 0 1.462 1,62 0
   

12. ETIQUETAS, EMBLEMAS, ETC. DE 
MATERIAS TEXTEIS, TECIDOS  0 0 662 0,73 0
   

13. LINHA P/COSTURA, DE POLIESTER, EXC. 
PARA VENDA A RETALHO  0 0 615 0,68 0
   

14. AGULHAS PARA MAQUINAS DE COSTURA 0 0 278 0,31 0
   

15. LANCADEIRAS ROTATIVAS DE 
MAQUINAS DE COSTURAR  0 0 251 0,28 0
TOTAL DOS PRODUTOS IMPORTADOS 37.991 100 90.464 100 -58
Fonte: MDIC. 
 

De acordo com a Tabela 13 verifica-se que o município de São Gonçalo do 

Amarante apresenta um modelo exportador baseado em bens de consumo não duráveis, ou 

seja, concentra suas exportações em camarões, pimenta e outros vegetais como raízes e 

tubérculos. Os produtos exportados por São Gonçalo do Amarante estão distribuídos da 
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seguinte forma 1,6% são bens intermediários, sendo estes insumos industriais e 98,4% são 

bens de consumo não duráveis. Quanto aos produtos importados estão também apresentam 

uma distribuição parecida com a verificada para os produtos exportados, 23,3% são bens de 

capital, 53,6% são bens intermediários, sendo estes insumos industriais (ferro e aço) e 23,2%. 

No caso de São Gonçalo do Amarante o montante das exportações são superiores em 18,5 

vezes ao das importações (Tabela 14).  
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5. CONCLUSÃO 

 

 

A análise da implantação do Complexo Industrial Portuário do Porto do Pecém, 

primeiramente tentando inserir numa discussão teórica de desenvolvimento regional endógeno 

e, em seguida, com o instrumental da análise Diferencial-estrutural sobre as variáveis de 

emprego e renda dos setores industrial e comercial da área de influência, teve o intuito de 

investigar qual foi o impacto desta ferramenta sobre, principalmente, a economia do estado do 

Ceará. 

 

Os principais resultados foram que o município de Caucaia apresentou um 

crescimento líquido positivo para a geração de emprego formal durante o período de 2000 a 

2006, resultado da soma de um efeito diferencial e estrutural positivos em função dos 

resultados apresentados pelos setores da indústria, construção civil e serviços. Ainda, quanto à 

análise da renda, o município de Caucaia apresentou um efeito líquido, indicando que a 

geração de renda neste município ainda não está respondendo de forma positiva às políticas 

públicas atuantes na região para o período de 2000 a 2006. O efeito estrutural positivo 

encontrado para a renda significa que este possui condições favoráveis de estrutura e de 

indicadores sócio-econômicas, aproveitadas por meio de ações empresariais e governamentais 

direcionadas ao fortalecimento institucional. 

 

Quanto ao Efeito Diferencial negativo apresentado por Caucaia, indica que a 

geração de renda deste município ocorreu com uma taxa de crescimento menor quando 

comparado com o Estado do Ceará, mas os setores da indústria e comércio sinais positivos, 

fato que pode ser atribuído a influência do Complexo Industrial e Portuário do Pecém.  

 

Analisando o efeito estrutural positivo encontrado para o município de São 

Gonçalo do Amarante significa que este possui condições de estrutura e de indicadores sócio-

econômicas favoráveis. Tendo como base a estrutura de participação do Estado do Ceará 

atuando em toda a cadeia exportadora local, com o apoio à projetos de fomento às 

negociações internacionais que tem potencializado a geração de emprego local neste 

município. 
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Quanto ao Efeito Diferencial positivo apresentado pelo município de São Gonçalo 

do Amarante, indica que a geração de emprego ocorreu com uma taxa de crescimento maior 

do que a do Estado do Ceará, em virtude da influência direta do Complexo Industrial e 

Portuário do Pecém. Desta forma, o componente diferencial deste município mostra vantagens 

locais que fazem com que determinados setores econômicos, neste caso, a indústria, serviços 

e agropecuária.   

 

Em relação à renda, verifica-se que o município de São Gonçalo do Amarante 

apresentou efeito líquido negativo classificado na categoria B2. Embora este município tenha 

apresentado efeito líquido e Diferencial negativos, houve um efeito estrutural positivo para os 

setores da construção civil, serviços e agropecuária em função de investimentos públicos na 

região. 

 

O efeito estrutural positivo encontrado para o município de São Gonçalo do 

Amarante para a geração de renda mostra um potencial competitivo em função dos ativos 

regionais existentes na região. Quanto ao Efeito Diferencial negativo apresentado pelo 

município de São Gonçalo do Amarante para o período de 2000 a 2006, este indica que a 

geração de renda deste município ocorreu com uma taxa de crescimento menor quando 

comparado com o Estado do Ceará. Ressalta-se que os setores da indústria, comércio Serviços 

e Agropecuária apresentaram um efeito diferencial positivo.  

  

Analisando de forma geral, o efeito estrutural positivo encontrado para o 

crescimento e o desenvolvimento regional, ou seja, para os municípios de Caucaia e de São 

Gonçalo do Amarante, podem ser potencializados na economia local, no caso destes 

municípios, este desempenho pode ser atribuído ao fato de estar inserido na área de influência 

do Complexo Industrial e Portuário do Pecém. Significando, ainda que estes municípios 

possuem condições de estrutura e de indicadores socioeconômicas favoráveis, que estão sendo 

aproveitadas adequadamente por meio de modernas técnicas de produção, inovação 

tecnológica, assistência técnica, incorporadas pelas empresas e indústrias que se instalaram 

nestas cidades, que ao longo dos últimos anos tem potencializado o desenvolvimento 

endógeno destes municípios, no tocante a geração de emprego e de renda. 
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