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RESUMO 

 
 
O estudo trata da trajetória da inserção comercial da Região Nordeste no mercado 
internacional, a partir da pauta exportadora dos estados nordestinos, considerando 
três períodos distintos, qual seja, o primeiro mandato de cada um dos governos de 
Fernando Henrique Cardoso (1995-1998), de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2006) 
e de Dilma Rousseff (2011-2014).   Especificamente, busca-se identificar possível 
mudança nesta trajetória tendo como base os principais produtos exportados, 
inclusive segundo o fator agregado, bem como os principais destinos dos mesmos. 
Para tanto, os procedimentos adotados perpassam: (a) uma revisão bibliográfica, 
utilizando estudos que contribuem tanto para a compreensão sobre o processo de 
internacionalização da produção, bem como da economia brasileira, com vista a 
apreender as mudanças pelas quais passou o país neste período e como vem 
sendo construído o processo de inserção comercial da Região Nordeste; e, (b) pelo 
levantamento, sistematização e análise de dados referentes às balanças comerciais 
do Brasil, Região Nordeste e estados nordestinos, em particular, disponibilizados 
pelo Ministério de Desenvolvimento, Indústria  e Comércio Exterior, por meio da 
Secretaria de Comércio Exterior – MDIC/SECEX, com o intuito  de verificar a 
participação da Região Nordeste nas exportações brasileiras bem como observar 
se houve alguma mudança na estrutura da balança comercial dos estados 
nordestinos nos períodos selecionados, bem como do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) para a caracterização dos estados nordestinos. A 
análise dos dados aponta que devido a grande heterogeneidade dos estados 
nordestinos verifica-se que cada estado apresenta especificidades distintas em 
relação aos bens exportados, e que de uma forma geral a composição da pauta de 
exportação dos estados nordestinos demonstra uma relativa permanência de bens 
com baixo valor agregado, a exemplo das commodities agrícolas e industriais.  
Ademais, os principais destinos dos produtos são os países desenvolvidos. Em 
suma, a compreensão da internacionalização comercial da produção da região 
nordeste é fundamental para a orientação para o desenho de instrumentos e/ou 
políticas que visem o desenvolvimento da região. 
 
 
 
Palavras-Chaves: Internacionalização da produção, Região Nordeste, Brasil, 
balança comercial, estados nordestinos. 
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ABSTRACT 
 
 
The study deals with the trajectory of commercial insertion of the Northeast Region 
on the international market, from the export schedule of the Northeast states, 
considering three distinct periods, namely, the first mandate of each governments of 
Fernando Henrique Cardoso (1995-1998), Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2006) and 
Dilma Rousseff (2011-2014). Specifically aims to identify possible changes on this 
trajectory based on the main products exported, including regarding the aggregated 
factor, as well the main destiny of the same. To such, the adopted procedures are of 
as follows: (a) a bibliographic review, using studies that contribute to the 
understanding of both the process of internalization of production, and of Brazilian 
economy, seeing to consider the changes that the country suffered over these 
periods and how the commercial insertion of the Northeast Region has been 
constructed; and (b) from the gathering, systematization and analysis of the data 
related to the commercial balances of Brazil, the Northeast Region and the Northeast 
states, in particular, gathered from the Ministry of Development, Industry and Exterior 
Trade – MDIC/SECEX, aiming to verify the participation of the Northeast Region in 
Brazilian’s exportations and to observe if there has been a change on the structure of 
the commercial balance on the Northeast states during the selected periods, as well 
the Brazilian Institute of Geography and Statistic (IBGE) to characterize the 
Northeast states. The data analysis points that due the heterogeneity of the 
Northeast states it is verified that each state presents distinct specificities related to 
the exported goods, and that generally the composition of the exportation schedule of 
the Northeast states shows a relative permanence of goods of low aggregated value, 
as example agricultural and industrial commodities. Moreover, the main destiny of 
the products are the developed countries. To summary, the understanding of the 
commercial internationalization of production of the Northeast Region is fundamental 
to the orientation to create instruments and/or politics that aims for the region’s 
development. 
 
 
 
Keywords: Internationalization of production, Northeast Region, Brazil, trade 
balances, northeastern states. 
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INTRODUÇÃO 

 

Na última década do século XX ocorreram mudanças no Brasil devido ao 

processo de abertura comercial e financeira adotada pelo país e isto impactou no 

comércio exterior brasileiro. O fenômeno da globalização1 ocorrido nas últimas 

décadas do final do século XX, associado ao novo paradigma tecno-econômico 

provocou transformações no cenário mundial, e isso não passou sem reflexos no 

Brasil. Segundo Carneiro (2002), esse processo culminou com a intensificação do 

movimento dos fatores de produção entre os países e levou a mudanças na 

orientação comercial do país e dos estados brasileiros.   

As transformações em curso advindas da abertura comercial e financeira 

ocorrida nos anos 1990, trouxeram consigo mudanças na orientação produtiva e 

comercial entre os países, os quais buscaram se adaptar as estratégias dos grandes 

grupos oligopolistas de atuar em nível global, bem como transformações 

econômicas e sociais para as nações em desenvolvimento, que adotaram novas 

políticas baseadas na integração comercial entre os países, através de acordos 

bilaterais e multilaterais. Segundo Carneiro (2002), as políticas de desenvolvimento 

existentes no Brasil baseadas no modelo de industrialização por substituição de 

importações sofrem transformações diante desse processo. O modelo 

fundamentado na ampla intervenção governamental adotado até então para 

promover o crescimento do país perde força frente às novas mudanças ocorridas 

após a abertura comercial nos anos de 1990 ancoradas em pilares neoliberais, onde 

a concorrência passou a ser um dos fatores primordiais.  

Portanto, as reformas estruturais, adotadas no país na última década do 

século XX tinham por alicerces a abertura comercial e financeira, a 

desregulamentação dos mercados, o Estado mínimo e a privatização do setor 

público (TAVARES, 1993).  Tais reformas impactaram em movimentos de fusões e 

aquisições, privatizações e desnacionalização de propriedade.  

Esse movimento, que tinha a concorrência como fator primordial do processo, 

trouxe distintas oportunidades e ameaças para os estados brasileiros, em razão das 

disparidades/desigualdades produtivas, características das regiões brasileiras e, por 

                                                           
1
Chesnais (2000) define que a globalização está diretamente ligada às capacidades estratégicas dos grandes 

grupos oligopolistas de atuar em nível global, seja na esfera produtiva e/ou financeira. 
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conseguinte, dos estados que as compõe. As oportunidades estão diretamente 

ligadas à disponibilidade de recursos naturais e de mão-de-obra barata e as 

ameaças dizem respeito à disputa entre os estados para atrair novos investimentos. 

(CANO; SILVA, 2010). O Brasil procurou se adaptar aos novos moldes da nova 

ordem mundial e, segundo Nogueira (2005), o reformismo passivo ocorrido nos anos 

1990 foi perceptível, uma vez que:       

                                                         
A reforma foi concebida para promover um incremento significativo do 

desempenho estatal mediante a introdução de formas inovadoras de gestão 

e de iniciativas destinadas a quebrar as “amarras do modelo burocrático”, a 

descentralizar os controles gerenciais, a flexibilizar normas, estruturas e 

procedimentos. (NOGUEIRA, 2005, p. 41) 

 
Para compreender como as mudanças no cenário mundial, advindas do 

processo de globalização, influenciaram na inserção comercial brasileira a partir dos 

anos 1990 é necessário perceber como movimentos relevantes, que demarcaram o 

processo de internacionalização da produção, vinham sendo construídos nas 

décadas que antecederam esse processo. 

Tavares (1972) busca mostrar como ocorreu a lógica do Processo de 

Substituição de Importações (PSI) nos países latino-americanos, que passaram de 

uma fase primário-exportadora, para a de substituição de importações.  O início do 

PSI está ligado à crise dos anos de 1929, quando então, a indústria brasileira 

ganhou realmente impulso para realizar o seu crescimento e diversificação.  

Nas economias primário-exportadoras o dinamismo da economia se 

encontrava no setor externo, responsável pela geração de emprego e renda. Esse 

período é conhecido como período de crescimento para fora, no qual o setor 

exportador era quem promovia alta rentabilidade para o país, enquanto o setor 

voltado a atender o mercado interno apresentava baixa produtividade. Esse último 

setor, por não conseguir atender as necessidades do mercado interno, tornava as 

economias dependentes de elevadas importações.  

Na fase primário-exportadora, a dinâmica interna das economias se 

encontrava atrelada ao bom desempenho das exportações de produtos primários. 

Alguns fatos como guerras e crises do sistema capitalista, fizeram com que esses 

países se voltassem para o mercado interno procurando produzir internamente os 

bens antes importados, para suprir a necessidade da demanda doméstica. Em um 
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primeiro momento, ocorre a introdução de indústrias tradicionais que apresentam 

tecnologia simples, voltada a produção de bens de consumo não duráveis. Entre as 

décadas de 1930 e 1940, as indústrias eram nacionais e tinham dimensões 

reduzidas. Assim, a importância das exportações, considerada como variável 

determinante do crescimento no modelo agrário-exportador cede lugar ao 

investimento produtivo, que passou a desempenhar papel fundamental na promoção 

do crescimento após a crise dos anos de 1929.   

Ainda segundo Tavares (1972), a partir de meados dos anos de 1950, quando 

se inicia a segunda fase do processo de industrialização por substituição de 

importações, começam a ser instaladas grandes empresas multinacionais 

manufatureiras tais como as indústrias de bens de consumo duráveis. Portanto, a 

segunda fase se caracteriza por produzir bens com maior teor tecnológico, 

apresentando avanço nos setores de bens de consumo duráveis, produtos 

intermediários e bens de capital.  

O Brasil apresentou um perturbado período de crise política no início dos 

anos de 1960. Nesse período, os investimentos tiveram retração devido à redução 

da confiança dos capitalistas em realizar novos investimentos produtivos (Bresser 

Pereira, 1985). Somente a partir da segunda metade da década de 1960 que o país 

apresentou uma considerável recuperação nos investimentos produtivos.  

Assim, de acordo com Araújo (2000), entre os anos 1960 e 1980, o objetivo 

do Brasil era construir um importante parque industrial que pudesse concorrer com 

as principais potências mundiais por igual e entrar para o seleto grupo dos países 

industrializados. As metas adotadas eram compatíveis com os interesses do capital 

produtivo e financeiro que se dispuseram a contribuir para os projetos traçados, 

através da instalação de filiais de grandes empresas ou de financiamentos para a 

consolidação da planta produtiva brasileira. Esse período foi marcado por intensa 

modernização e expansão da economia, com forte presença do Estado como agente 

ativo no processo de mudanças no setor produtivo. Todavia, Araújo (2000) advertiu 

que tais mudanças promoveram um desenvolvimento desigual entre as regiões, e, 

assim, provocaram uma enorme concentração de renda. 

De fato, nas décadas de 1960 e 1970, ocorreram grandes investimentos 

públicos e privados que permitiram certa desconcentração espacial das atividades 

econômicas (CARNEIRO, 2002). Outro ponto ressaltado pelo autor refere-se aos 
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investimentos produtivos, os quais foram direcionados para as regiões e estados 

que já dispunham de certa infraestrutura. Assim, as grandes multinacionais, que 

foram responsáveis pela instalação de indústrias de maior complexidade 

tecnológica, se concentraram nos estados mais dinâmicos do país. Por meio de 

investimento externo direto, algumas indústrias, como a automobilística e naval, 

foram instaladas no país. Segundo o autor citado, a presença do Estado com 

investimentos em infraestrutura, com vistas a integrar as regiões brasileiras, foi um 

dos impulsos mais importantes para atrair investimentos produtivos, no período em 

tela.  

As regiões e estados que conseguiram se adaptar às mudanças impostas 

pelo grande capital privado, com o aval do Estado, foram beneficiadas com 

investimentos que trouxeram certo desenvolvimento para a economia local. Segundo 

Araújo (2000), na região Nordeste destacam-se os investimentos que levaram à 

diversificação da indústria, a implantação do eixo químico e, o dinamismo agrícola 

no São Francisco. A partir da década de 1960, o Nordeste se especializou na 

produção de bens intermediários. 

Com a crise dos anos 1980, os fluxos de investimentos estrangeiros que se 

destinavam em sua maioria para o setor industrial foram insignificantes ou 

permaneceram estagnados (CARNEIRO, 2002). Assim, a década de 1980 foi 

marcada por instabilidade econômica, o que provocou redução dos investimentos 

tanto do setor público quanto privado, levando o Brasil a não conseguir manter o 

padrão de expansão apresentado nas décadas anteriores. Devido aos breves ciclos 

de investimentos, houve grandes oscilações nas exportações e importações. A 

consequência dessa crise, no cenário mundial, provocou mudanças nas formas de 

acumulação e, como estratégia, os países centrais encamparam a revolução 

científico-tecnológica, induzindo a emergência de novos setores para retomar e 

consolidar a dinâmica econômica mundial. Entretanto, o Brasil não conseguiu 

acompanhar os avanços que se efetivaram em outros países devido à ausência de 

investimentos e da crise da dívida, tendo em vista que atingiu particularmente os 

países latino-americanos.  

Na década seguinte, que culminou com o processo de abertura comercial e 

financeira no Brasil, ocorreu um retorno do processo de internacionalização da 

estrutura produtiva, apresentando índices de investimentos de empresas 
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estrangeiras bastantes significativas. O volume de investimento direto externo (IDE) 

para o Brasil se destacou em relação às demais categorias de investimento a partir 

de meados da década de 1990, sendo o setor de serviços o que recebeu a maior 

parte desse tipo de investimento, principalmente quando se observa o processo de 

privatizações nas áreas de serviços públicos, como energia elétrica e 

telecomunicações, e o aumento da inserção das instituições financeiras estrangeiras 

no mercado financeiro nacional (LAPLANE e SARTI, 1999). Logo, os anos 1990 

foram marcados pelo aumento da desnacionalização da propriedade, enquanto uma 

das consequências do IDE, reside no fato das empresas estrangeiras terem 

intensificado o processo de aquisição e fusão de empresas nacionais.  

Após a abertura comercial ocorrida nos anos de 1990, observou-se que o 

crescimento regional teve uma maior tendência a se concentrar nas regiões e/ou 

estados que ofereciam melhores condições de infraestrutura, matéria-prima e mão-

de-obra. Portanto, as grandes empresas produtoras de bens de consumo duráveis e 

de bens de capital, que comandaram o crescimento industrial brasileiro, 

permaneceram concentradas nas regiões Sul e Sudeste.  Na região Nordeste 

continuou se instalando, particularmente, empresas pertencentes a setores, cujas 

indústrias instaladas eram basicamente uma extensão da indústria do Sudeste, que 

centrava sua produção em produtos intermediários. O processo de integração dos 

mercados, que se assistiu nesta década, serviu para fortalecer regiões brasileiras 

que já se encontravam mais desenvolvidas, reforçando estratégias de 

especialização regional. As políticas adotadas nesse período provocaram uma 

tendência de valorização dos espaços econômicos que possuíam as empresas mais 

dinâmicas e que poderiam ser mais competitivas. Ademais, as empresas que não 

conseguiram se reestruturar para acompanhar a nova dinâmica comercial acabaram 

se fundindo a outras empresas ou fechando, como foi o caso das indústrias têxteis e 

de alimentos (ARAÚJO, 2000). 

Na primeira metade dos anos 2000, o governo central passou a adotar novas 

medidas para implementar uma nova política de desenvolvimento regional, 

passando a ser protagonista na promoção dos investimentos como tentativa de 

reduzir a inserção seletiva promovida pelas grandes empresas ocorrida nas duas 

décadas anteriores. Ocorreria nesse período a implantação de políticas que tinham 

por base expandir o setor produtivo brasileiro, para torná-lo competitivo no cenário 
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mundial. Nesse contexto, foi implantado a Política Industrial, Tecnológica e de 

Comércio Exterior (PITCE) tendo como objetivo principal substituir importações e 

assegurar a autossuficiência do Brasil, priorizando setores como software, 

semicondutores, fármacos e medicamentos, e bens de capital (MDIC, 2004).  

Segundo Carneiro (2010), os fatores que explicam o perfil de crescimento 

brasileiro nos anos 2000 relacionam-se a aspectos fundamentais que impulsionam o 

dinamismo produtivo do país. Entre 2002 e 2003, o forte dinamismo deveu-se 

exclusivamente ao crescimento da demanda externa provocado pela aceleração do 

crescimento do comércio internacional. Todavia, entre 2004 e 2008, a elevação do 

crescimento do PIB brasileiro esteve diretamente ligado principalmente ao aumento 

da demanda doméstica. E, após 2008, o setor exportador sofre constantes 

oscilações devido a grande instabilidade econômica mundial.  

Considerando que o mundo globalizado gera significativa preocupação com o 

processo de internacionalização comercial, em razão das constantes inovações de 

produtos e processos para atender mercados cada vez mais exigentes, tornou-se 

meta para as empresas competitivas dotar-se de maiores vantagens comerciais. 

Assim, a forma como o governo articula a inserção de mecanismos que permitam às 

empresas uma maior competitividade no mercado mundial acarreta consequências 

positivas ou negativas para o país como um todo, ou para algumas regiões ou 

estados em particular. 

Disto decorre que todo esse processo vivenciado pelo Brasil repercutiu de 

forma distinta em suas regiões.  E, no caso em tela, a região Nordeste em particular 

apresenta características duais neste movimento, tendo em vista estados que 

avançaram em sua estrutura produtiva  como forma de se integrar nacionalmente a 

partir de um processo de desconcentração observado nos anos 2000, mas que do 

ponto de vista da inserção comercial nos principais mercados internacionais isto 

pode não ter ocorrido. Outra característica marcante das exportações nordestinas é 

sua concentração em produtos intensivos em recursos naturais, ou seja, bens que 

não possuem incrementos produtivos que contribuiria para gerar maior valor 

agregado ao produto. Assim, o objetivo do estudo é analisar a trajetória da inserção 

comercial da Região Nordeste no mercado internacional2, nos primeiros mandatos 

                                                           
2
 Todas as indicações acerca das exportações da região Nordeste ou de seus estados referem-se às relações 

com o mercado internacional.  
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dos governos de FHC, Lula e Dilma, com o intuito de compreender as principais 

características do comércio exterior nordestino nos anos selecionados. 

Especificamente, busca-se: i) levantar os dados referentes às balanças comerciais 

do Brasil e da Região Nordeste, como forma de observar a participação do comércio 

exterior da região na pauta de exportação brasileira; ii) sistematizar os dados 

referentes à internacionalização comercial dos estados nordestinos, a partir de 

aspectos como  evolução das exportações, exportações por fator agregado, 

principais produtos exportados e principais destinos; iii) apontar possíveis mudanças 

ocorridas nos estados, segundo a pauta de exportação. 

A hipótese do trabalho é que, a despeito dos movimentos decorrentes do 

processo de abertura comercial e financeira adotado no país a partir da década de 

1990, poucas foram as mudanças na pauta de exportações nordestina, de maneira 

que os estados da região, de forma geral, permanecem exportando bens com baixo 

conteúdo tecnológico; portanto, permanecem com uma pauta de exportação 

baseada em produtos de baixo valor agregado.  

Os procedimentos metodológicos utilizados no estudo em tela, visando atingir 

os objetivos propostos perpassaram pelas seguintes etapas: (1) revisão bibliográfica, 

a partir de fontes que tratam da internacionalização da produção, enquanto 

arcabouço teórico para a compreensão desse fenômeno, com destaque para as 

contribuições de Penrose (1995), Dunning (1979), Gonçalves (1984), Silva (2002), 

Araújo (2000).  Tais obras tratam, entre outros temas, também das ideias do 

processo de diversificação produtiva da firma, como forma de adentrar em novos 

mercados e promover o escoamento da produção, passando pelos aspectos que 

levam as empresas a internacionalizar suas atividades. (2) levantamento e 

sistematização de dados obtidos de fontes oficiais como o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE e o Ministério do desenvolvimento, Indústria e 

Comércio exterior – MDIC/SECEX.  Tais informações permitem caracterizar a 

estrutura socioeconômica dos estados selecionados, bem como analisar 

quantitativamente os dados relacionados ao comércio exterior do Brasil e dos 

estados da Região Nordeste, em particular, no período 1995 a 2014, a partir de anos 

selecionados e que estão associados aos primeiros mandatos dos governos de FHC 

(doravante período 1), Lula (doravante período 2) e Dilma (doravante período 3). 
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A sistematização dos dados acompanhou uma metodologia de análise 

exploratória-descritiva com base na pesquisa quantitativa. Outrossim, considerando 

a contribuição do Nordeste na balança comercial brasileira e a configuração dos 

nove estados nordestinos para a pauta exportadora da região, a escolha dos 

períodos em destaque ocorreu em razão de saber se as políticas adotadas pelos 

governos nacionais em destaque conduziram a alterações no tipo de inserção 

comercial dos estados nordestinos, tendo como referência as pautas de exportações 

dos mesmos.  Este fato, como proxy, poderia sinalizar algum tipo de 

desconcentração de atividades produtivas das regiões brasileiras como reflexos das 

diferentes políticas econômicas adotadas pelos seus policy markers. (3) análise dos 

dados e apresentação dos resultados. 

 O trabalho está estruturado em cinco capítulos, além desta introdução.  

No capítulo 1 constam de arcabouços teóricos acerca do processo de 

internacionalização da produção, bem como do processo de valorização do capital e 

da importância da diversificação produtiva das empresas na conquista de novos 

mercados e os motivos que as levam escolher internacionalizar sua produção. 

O capítulo 2 discorre sobre o processo de globalização, enfatizando aspectos 

que levaram ao processo de abertura comercial, ocorrido nos anos 1990, bem como 

acerca da institucionalidade desse processo de inserção nos governos FHC, Lula e 

Dilma. 

No capítulo 3 será apresentado um breve histórico da inserção comercial do 

Brasil e da região Nordeste no mercado internacional, através de suas balanças 

comerciais. 

O capítulo 4 apresenta um panorama geral sobre a estrutura econômica dos 

estados nordestinos como forma de compreender a configuração produtiva da região 

e sua contribuição para a balança comercial brasileira e regional, bem como a 

estrutura e evolução do comércio exterior dos estados da região nordeste no período 

selecionado, observando a composição da pauta dos produtos exportados segundo 

o fator agregado, seus principais produtos exportados e seus destinos.  

E, por fim, são apresentadas as considerações finais. 
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1. INSERÇÃO INTERNACIONAL – TRAJETÓRIA DE UM PROCESSO  

 

Este capítulo está estruturado de forma a apresentar algumas contribuições 

sobre o processo de concorrência e as estratégias utilizadas pelas empresas para 

se inserirem de forma mais competitiva nos mercados. Para tanto, busca apresentar 

algumas contribuições sobre os principais fatores que contribuem para o 

crescimento da firma, principal agente indutor da valorização do capital, 

conduzindo-a a processos de diversificação produtiva e de internacionalização de 

suas atividades, particularmente porque em uma economia capitalista, a 

concorrência é tida como o motor do surgimento de novas combinações, de acordo 

com a abordagem schumpeteriana das inovações (POSSAS, 2006). Assim sendo, o 

tema “inovação” se tornou central na construção de vantagens competitivas das 

firmas neste processo de busca contínua de valorização do capital. 

 

1.1 Inovação  e diversificação da produção 
 

A teoria schumpeteriana sustenta que a inovação tecnológica é a variável 

chave capaz de promover e sustentar as assimetrias dentro do sistema capitalista, 

em virtude desse tipo de inovação ser capaz de gerar um conjunto de habilidades 

relacionadas à absorção de conhecimento e tecnologia que são de difícil 

imitabilidade, logo são capazes de promover maiores vantagens e 

consequentemente maiores rendimentos. As aptidões tecnológicas desenvolvidas 

pelos países são determinantes no processo de crescimento e desenvolvimento 

industrial, assim como para se inserirem de forma mais competitiva no mercado 

internacional. Portanto, a capacidade de gerar inovação, criando habilidades e 

competências intrínsecas, permitirá ao país se inserir de forma mais eficiente e 

competitiva nos mercados. 

Lall e Pietrobelli (2005) apontam que a inovação ocorre dentro de um 

sistema, composto por empresas, instituições e agentes políticos, que busca 

promover e desenvolver atividades tecnológicas com o intuito de promover 

transbordamentos do conhecimento para diversas áreas. Nesse sentido, a inovação 

não necessitaria ocorrer exclusivamente nas nações produtoras de alta tecnologia, 

mas poderia ser gerada ou estimulada por atividades concentradas em ciência, 
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tecnologia e inovação produzida em outros países. Diante desse contexto, Lall e 

Pietrobelli (2005) acredita na possibilidade de integração entre os países em 

desenvolvimento e àqueles produtores de P&D, com efeitos para ambos, seja pelo 

benefício das capacidades dos primeiros em criar novas tecnologias, seja pelo fato 

dos segundos serem beneficiados ao absorver e aperfeiçoar certas tecnologias, 

adaptando-as as constantes mudanças que surgem em suas regiões.   

Para alcançar maturidade tecnológica nacional, faz-se necessário 

investimento em capital físico e humano que são essenciais quando se deseja que 

a sociedade de um país possa absorver, utilizar, adaptar, criar e/ou aperfeiçoar 

tecnologias complexas com mais eficiência e assim trazer melhorias na produção. 

Outro fator que vai influenciar na capacidade de gerar inovação diz respeito ao 

espírito empreendedor de quem deseja inovar, seja com novos produtos e/ou 

serviços. Lall e Pietrobelli (2005), afirmam ainda que os investimentos em 

inovações tecnológicas vão depender de alguns fatores, dentre eles pode-se 

destacar: o ambiente macroeconômico, a demanda interna e externa e a política 

comercial do país que deseja inovar e se inserir de forma mais competitiva no 

mercado. E, corroborando com essa visão, Possas (2002) adverte que: 

 

[...] A concorrência e a competitividade não surgem de forma espontânea – 
como supõem frequentemente os economistas com viés mais liberal –, mas 
dependem de modo crucial da adequação das condições ambientais e, por 
extensão, de medidas de política econômica. (POSSAS, 2002, p. 428) 

 

Segundo Possas (2002), as inovações têm um papel de suma importância no 

processo de concorrência, pois são elas que vão provocar as constantes 

transformações que irão proporcionar as empresas maiores vantagens na busca por 

ganhos monopólicos. As inovações podem ocorrer a partir de quaisquer mudanças 

ou alterações no espaço de atuação das empresas, podendo ser de natureza 

tecnológica, produtiva, comercial, estratégica, organizacional ou na capacidade 

gerencial da empresa. Por sua vez, Baptista (2000) argumenta que: 

 

A inovação constitui fonte básica, seja da expansão e dinamismo do 
sistema econômico, seja da geração e sustentação, de assimetrias entre 
empresas e/ou países, vale dizer, de diferenciais de competitividade que se 
expressam na obtenção de maiores margens de lucro e/ou Market shares. 
A competitividade associa-se, assim, à posse de vantagens absolutas de 
custo e/ou qualidade, cuja fonte básica são processos complexos de 
aprendizado tecnológico. (BAPTISTA, 2000, p. 59) 
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Para Possas (2006), no sistema capitalista há um processo de concorrência 

constante entre os agentes na busca por maiores vantagens que lhe permitirão 

permanecer e crescer no mercado. Portanto, existe um processo de enfrentamento 

e rivalidade contínuo entre as empresas, que buscarão formas de inovar, podendo 

ser tanto na forma de criação como no melhoramento de produtos e/ou processos. 

A autora considera o mercado como sendo o lócus de concorrência entre as firmas, 

onde há um processo dinâmico na busca constante por adquirirem maiores 

vantagens competitivas para que possam se sobressair entre as demais. Nesse 

sentido, o mercado deve ser considerado como um espaço de 

competição/rivalidade, de aperfeiçoamento/inovação, de relações dinâmicas e 

seletivas, onde surgem novos produtores e produtos constantemente. A 

permanência das firmas no mercado está diretamente associada às vantagens 

competitivas adquiridas durante o processo concorrencial. Essas vantagens 

poderão proporcionar ganhos elevados, que serão eliminados ou não, de acordo 

com o poder de reação de seus concorrentes. 

 Alguns elementos podem influenciar o processo de concorrência na busca 

por espaços que proporcione maior vantagem competitiva, tais como: fatores 

ligados ao meio-ambiente; de ordem sociocultural; de ordem econômica, e de 

natureza político-jurídico-institucional. Possas (2006) ainda destaca alguns outros 

determinantes que considera essenciais na busca por novos espaços globais: 

 

[...] os custos de transporte, a durabilidade do produto, as economias de 
escala em relação ao tamanho do mercado e o grau em que elementos 
locais particulares afetam a demanda e a produção. Quanto menores forem 
os custos de transporte e a importância das características locais, e 
maiores a durabilidade e as escalas de produção, tanto maior será a 
tendência à globalização. (POSSAS, 2006, p. 32) 

 

Na busca pela obtenção de maiores lucros, a diferenciação do produto e a 

diversificação da produção podem ser considerados fatores essenciais para a 

concorrência capitalista. Nesse sentido, as firmas adotarão estratégias que 

permitirão se adaptarem as possíveis mudanças que ocorrerem no processo 

produtivo, visando assim a valorização do capital e a construção de sua 

competitividade. Entretanto as estratégias adotadas dependerão da estrutura de 

cada firma. 
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Segundo Baptista (1997), a firma é o agente básico de competitividade 

dotado de autonomia para tomar decisões de investimentos. Considerada como 

sendo uma unidade de valorização de ativos, tangíveis e intangíveis, tem por meta 

extrair o máximo de rendimento que esses ativos podem propiciar. Em sua 

abordagem, de corte neo-schumpeteriano, enfatiza que no interior das firmas é 

onde se criam, sustentam e ampliam diferentes capacitações. E, nesse sentido, 

destaca que os processos complexos de aprendizagem, possibilitarão criar distintas 

capacitações capazes de gerar e sustentar assimetrias, no qual resultarão em maior 

poder de mercado ao longo do tempo e consequentemente de valorização do 

capital empregado no processo produtivo.  Contudo, no processo de concorrência 

alguns comportamentos estratégicos devem ser traçados considerando, por um 

lado, os ativos e capacitações de que dispõem e, por outro, o ambiente seletivo no 

qual estão inseridas. Nesse processo, alguns fatores condicionantes podem afetar 

suas decisões, entre os quais destacam-se: as decisões relacionadas a ampliação 

da capacidade produtiva; à diversificação ou especialização da produção; os 

investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D) e a adoção de certa trajetória 

tecnológica. 

Considerando este contexto, Baptista (1997) defende que os agentes 

procuram conciliar seus objetivos levando em conta os ativos (financeiros, físicos e 

intangíveis) que possuem para determinar suas rotinas e suas estratégias de longo 

prazo. Os ativos que geram maiores assimetrias e que proporcionam maiores 

rendimentos são àqueles relacionados ao conhecimento e a tecnologia, isto é, são 

os que proporcionam maiores vantagens competitivas e rendimentos. Esses ativos 

possuem características intrínsecas, como serem de difícil reprodutividade, 

transferibilidade e imitabilidade. Assim, como ainda salienta Baptista (1997), as 

firmas que sustentam suas estratégias baseadas em um longo processo de 

aprendizagem e em obter conhecimento cumulativo, tácito e específico, terão maior 

competência em inovar.  

 

[...] a competência da firma revela-se não só pela sua eficiência produtiva 
estática (traduzida em menores custos e/ou melhor qualidade e 
desempenho) em produzir/comercializar bens e serviços cujas perspectivas 
de mercado são visíveis (e atraentes) mas, principalmente, em incorporar 
rotinas de aprendizado e definir estratégias capazes de ancorar inovações 
(radicais ou incrementais). (BAPTISTA, 1997, p. 256) 
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A eficiência na sustentação dessas assimetrias advém dos esforços próprios 

da firma em sustentar as inovações tecnológicas, que lhes permitirão adquirir 

maiores vantagens em relação à produtividade, custos, competitividade, lucro, 

dentre outras. Por conseguinte, é através do aprendizado tecnológico, diretamente 

ligado ao conhecimento tácito3, que as empresas irão acumular certas habilidades, 

permitindo sustentar suas vantagens competitivas. Logo, devido ao ambiente 

dinâmico e competitivo do mercado, as firmas terão a necessidade de permanecer 

na busca por inovações, sejam tecnológicas ou organizacionais (TIGRE, 2006, p. 

104). 

 Assim, o crescimento das firmas empreendedoras está diretamente ligado a 

sua capacidade de explorar novas oportunidades, com base nas estratégias em 

utilizar de forma eficiente os recursos produtivos que dispõem e que está 

diretamente ligado à diversificação da produção para absorver novos mercados, 

interno e/ou externo. Portanto, as estratégias adotadas com investimentos, 

capacitações e rotinas contribuirão para que as firmas se insiram de forma mais 

competitiva, nos distintos cenários comerciais.  

Possas (1999), argumenta que o processo de concorrência se caracteriza 

pela busca das firmas em construir vantagens competitivas que podem estar 

relacionadas ao processo de produção ou comercialização de bens e/ou serviços. 

Ao inserir um produto novo no mercado, diferente dos ofertados pelos demais, a 

firma poderá através de sua venda se apropriar do poder de compra dos 

consumidores, o que resultará na criação de monopólios temporários e 

consequentemente de lucros extraordinários. Um outro caminho trilhado pelas 

firmas para enfrentar a concorrência é quando a mesma adentra em um processo 

de diversificação.   

Uma das principais contribuições sobre o processo de diversificação da 

produção para o crescimento da firma partiu de Penrose (1995). A autora sustenta 

que a consolidação e crescimento da firma está diretamente ligado à diversificação 

da sua produção. Para ela, no ambiente seletivo do mercado se sobressaem as 

empresas que procuram diversificar suas atividades e considera que as empresas 

altamente especializadas são mais vulneráveis, em razão das constantes mudanças 

                                                           
3
Tal como defendido por Baptista (2000), o conhecimento tácito tem as características de difícil         

reprodutividade, intransferibilidade e codificação. Portanto de difícil imitação.  
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tecnológicas que provocam frequentes modificações no gosto do consumidor. 

Nesse contexto, solucionar problemas de demanda, atender a oportunidades 

específicas e adotar uma política para o crescimento são os objetivos da 

diversificação.  

Penrose (1995) sustenta ainda que existem aspectos internos e externos que 

influenciam o processo de diversificação da firma. Portanto podem ocorrer em sua 

área de especialização, que está diretamente relacionada aos bens produzidos; em 

sua área de comercialização, que se refere ao público alvo que deseja atingir; ou 

ainda em sua base tecnológica, que envolve máquinas, equipamentos, e insumos 

utilizados na produção. Assim, uma maior variedade de bens e/ou serviços 

ofertados pode gerar maiores vantagens competitivas. As vantagens adquiridas 

potencializam a expansão das atividades produtivas das firmas, o que contribui para 

a inserção da firma em novos mercados, inclusive os externos.  

E, nesse sentido, os investimentos externos diretos (IDE) podem ser visto 

como consequência da expansão das atividades das empresas e é nos mercados 

internacionais onde ocorrem os maiores enfrentamentos do processo concorrencial.  

O acirramento do processo de concorrência permite que a diversificação 

produtiva, enquanto estratégia utilizada pelas empresas, conduza as empresas no 

processo de inserção competitiva nos mercados internacionais. O uso de tecnologia 

de produção mais moderna e eficiente, que contribua para melhorias e 

diversificação da produção, e um sistema de distribuição mais eficaz, são fatores 

que contribuem para consolidar as vantagens das firmas, assim como contribuem 

para que as mesmas adotem uma das possíveis formas de internacionalizar sua 

produção, a saber, a via comercial. 

 

1.2 Internacionalização da produção 
 

O processo de internacionalização da produção faz parte do fenômeno da 

globalização econômica, tendo como principal agente indutor a empresa 

transnacional (ET). Esse processo consiste no intercâmbio de bens e serviços entre 

países, ou seja, quando residentes de determinado país adquirem bens e serviços 

de outra nação (Gonçalves, 2002).  
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Chesnais (1996) e Gonçalves (2002) apontam que nesse processo há 

aumento do fluxo de transações entre as nações e pode ocorrer através de três 

formas básicas, a saber: exportações, licenciamentos ou investimento externo direto 

(IDE). E, neste estudo, a ênfase recai sobre as exportações, que se refere ao 

comércio de bens e serviços entre empresas localizadas em países distintos. 

Gonçalves (2002) afirma que não existe uma teoria geral acerca da 

internacionalização da produção, em razão das diversas condições em que os 

elementos, de natureza bastante heterogênea, se inter-relacionam na determinação 

dos fluxos internacionais de produtos.   

A expansão das atividades das empresas transnacionais, muito 

provavelmente é fruto de um processo de concentração e centralização de capital. 

Ainda de acordo com Gonçalves (2002), o pressuposto básico da 

internacionalização da produção é a aquisição de vantagens específicas pelas 

firmas para que possam se inserir de forma mais competitiva em novos mercados. O 

autor destaca o uso de tecnologia de produção mais eficiente como uma dessas 

vantagens. Logo, a ET se sobressai neste processo, uma vez que tem controle 

sobre ativos específicos como capital e tecnologia, além de possuir capacidades 

organizacional, gerencial e mercadológica. 

Existem alguns motivos que conduzirão as empresas a optar por exportar ou 

expandir suas atividades além de suas fronteiras. Estes motivos estão relacionados 

com a busca por ativos estratégicos, novos mercados, recursos ou mesmo por 

eficiência. Tais motivos estão diretamente ligados às vantagens estratégicas detidas 

pelas firmas ou aos benefícios ofertados pelo país receptor, nos quais dizem 

respeito à matéria-prima, mão-de-obra, incentivos fiscais, infraestrutura, logística, 

entre outros.  

As empresas que desejam se inserir no mercado externo, devem se utilizar 

de mecanismos capazes de estabelecer vantagens competitivas e alterar o 

ambiente a seu favor, para que assim absorvam um número maior de 

consumidores, reduzam a concorrência e obtenham maior fatia do mercado. Assim, 

as estratégias utilizadas devem garantir vantagens que permitam permanecer em 

espaços cada vez mais competitivos, principalmente quando se trata de empresas 

que desejam se instalar em um novo ambiente.  
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Chesnais (1996) considera que a empresa antes de crescer e se expandir 

além de suas fronteiras passa por um longo e complexo processo de concentração 

e centralização do capital, e, normalmente, se diversifica antes de internacionalizar 

suas atividades.  

Para adentrar em novos mercados, a firma já deve ter previamente alguma 

vantagem específica, ligadas a ativos intangíveis, como as inovações tecnológicas, 

por exemplo, que sendo de difícil reprodução, estão entre as mais relevantes 

(POSSAS, 1999). Todavia, deve-se considerar que as características do ambiente 

competitivo também influenciam nas decisões tomadas pelas firmas quando do seu 

desejo de se inserir em determinados mercados, interno e/ou externo, tais como 

incentivos fiscais, taxa de juros, melhores formas de financiamento, etc. 

 
1.3 O paradigma eclético de Dunning  
 

O estudo de Dunning (1979) acerca do processo de internacionalização da 

produção das empresas busca explicar o movimento das empresas transnacionais 

ao expandir suas atividades, afirmando que este ocorre por IDE, pela via de 

exportação ou por licenciamento de ativos. Nesse sentido, elaborou um arcabouço 

teórico, que ficou conhecido como Paradigma Eclético, que visa explicar o 

movimento das ETs e como os países se comportam em relação às mudanças em 

sua inserção comercial nos diferentes estágios de desenvolvimento.  As explicações 

se voltam para as vantagens possuídas pelas firmas, tidas como pilares básicos do 

processo, que permite a estas inserir-se nos mercados externos, por meio de um 

dos movimentos que ratificam o processo de internacionalização da produção.  

Na busca por acumulação de capital e com vistas a reduzir as imperfeições 

do mercado, as firmas procuram expandir seus horizontes. Para Dunning (1979), as 

imperfeições do mercado influenciam de forma direta na dotação de fatores de 

produção e nos custos das empresas que atuam em nível mundial. Assim, o autor 

supracitado busca mostrar para que as empresas desenvolvam atividades fora de 

suas fronteiras nacionais, tem que possuir algumas vantagens que as tornem aptas 

a concorrer no mercado externo. Argumenta ainda que se uma empresa realizar 

IDE e seja competitiva no mercado internacional, se faz necessário que disponha 

de certa vantagem em relação aos demais produtores locais. 
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 O paradigma eclético desenvolvido por Dunning (1979) visa explicar como 

as empresas multinacionais decidem produzir no mercado externo se utilizando de 

suas vantagens em relação às empresas locais.  

 

A empresa multinacional está assumindo, cada vez mais, o papel de 
regente da orquestra, em relação a diversas atividades de produção e 
transações, que se dão no interior de um “cacho” ou “rede” de relações 
transnacionais, tanto internas como externas às companhias e que podem 
incluir ou não um investimento de capital, mas cujo objetivo consiste em 
promover seus interesses globais. (Dunning, J, 1988 apud CHESNAIS, 
1996, p. 69) 

 

Dunning (1979) também afirma que quando se tem conhecimento dos custos 

de transação e os benefícios da internacionalização da produção, as empresas 

podem fazer previsões e se organizarem para obter melhores resultados e crescer 

nos espaços conquistados. No seu arcabouço teórico, que ficou conhecido como 

paradigma OLI, assegura que as vantagens de propriedade (Ownership), de 

localização (Location) e internalização (Internalization), permitem que as firmas 

possam adotar uma das vias de inserção comercial, uma vez que tais vantagens 

dar-lhes-ão oportunidades de concorrer com os produtores locais.  Assim, tais 

vantagens são essenciais, devendo ser analisadas quando o processo de 

internacionalização se faz presente.   O Quadro 1 mostra as vantagens que 

sustenta a base do paradigma eclético de Dunning (paradigma OLI). 

VANTAGEM DE 
PROPRIEDADE (O) 

VANTAGEM DE 
LOCALIZAÇÃO (L) 

VANTAGEM DE 
INTERNALIZAÇÃO (I) 

Relacionada à capacidade 
da EMN deter um recurso ou 
possuir algum ativo 
específico que a torne mais 
propensa a gerar mais valor. 
A maior propensão a realizar 
IDE vai depender da 
exploração das vantagens 
oriundas da posse desse 
ativo específico num dado 
país estrangeiro. 
Refere-se basicamente aos 
ativos intangíveis, tais como 
marcas, patentes, processo 
de produção e/ou 
distribuição mais eficientes 
etc, que contribuem para 
determinar onde as 
empresas podem operar. 

Refere-se às vantagens 
existentes na localidade 
capazes de atrair o IDE; 
Fundamentalmente estão 
relacionados aos fatores 
naturais ou criados pelo país 
ou região que influenciam na 
decisão de atrair investimentos, 
como matéria-prima e mão-de-
obra barata e abundante, as 
políticas industriais 
governamentais, entre outros. 

Referem-se à escolha da 
empresa em combinar da 
melhor maneira suas 
vantagens específicas, de 
propriedade e de localização, 
para se firmar no mercado; 
Para que EMN realize IDE é 
necessário que tenha maior 
benefício explorando seus 
próprios recursos 
internamente do que licenciar 
empresas externas a 
comercializar sua produção, 
ou seja, procurar explorar 
suas vantagens competitivas 
em vez de vendê-las ou 
cedê-las para empresas 
estrangeiras. 
 

Quadro 1 – Vantagens ligadas a multinacionalização 
Fonte: Dunning, 1988.  
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O paradigma OLI propõe que a combinação do conjunto das vantagens acima 

descrito deve estar presente para que as empresas decidam por um dos modos de 

internacionalização da produção, qual seja: investimento direto estrangeiro (IDE) 

exportação ou licenciamento de ativos.  

Nesse contexto, Dunning (1988) aponta ainda quatro conjuntos de estratégias 

que auxiliam na decisão de instalar unidades produtivas no exterior, como podem 

ser visualizadas no Quadro 2 que segue. 

MOTIVOS ESTRATÉGIAS 

Busca por recursos                              
(resource seeking) 

O investimento visa explorar vantagens locacionais de 
menores custos, como recursos naturais abundantes ou 
mão-de-obra barata ou um outro fator produtivo que 
obtenha maior vantagem. 

Busca por mercados                    
(market seeking) 

O IDE visa a entrada em um novo mercado para atender o 
mercado interno do país hospedeiro e/ou para a exportação 
a outros países nas proximidades da região. 

Busca de eficiência 
(efficiency seeking) 

Visa a melhoria das estratégias da empresa, no sentido de 
maior eficiência produtiva.  Com essa estratégia procura-se 
racionalizar os investimentos já realizados, concentrando a 
produção para a exportação em alguns mercados, 
aproveitando as economias de escala e de escopo, 
diversificando os riscos. 

Busca de ativos 
estratégicos (strategic 

asset seeking) 

Os investimentos são realizados considerando estratégias 
de longo prazo. O IDE objetiva a entrada em um novo 
mercado, a redução de custos ou a ampliação das sinergias 
tecnológicas e comerciais. 

Quadro 2 – Motivos ou estratégias para a realização de investimento estrangeiro 
Fonte: Dunning, 1988.  

  

Nesse contexto, as quatro situações acima são analisadas, face às 

características e variações das vantagens de posse, de localização e de 

internalização das empresas que apresentam características distintas em cada país, 

variando de acordo com cada indústria e características de cada uma.  No caso em 

tela, chama-se a atenção para a busca (ou ampliação) de mercados como forma de 

inserção internacional das empresas nos diferentes países.  

Em suma, com o advento da globalização, se acentua o processo de 

internacionalização como sendo uma das estratégias das firmas para dar 

continuidade a certa regularidade de concentração e centralização do capital. 
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2. BREVES CARACTERÍSTICAS DA ECONOMIA BRASILEIRA: DO MODELO 

PRIMÁRIO-EXPORTADOR À ABERTURA COMERCIAL DOS ANOS DE 1990 

AOS ANOS RECENTES 

 

Este capítulo trata da trajetória das economias latino-americanas, a partir do 

pensamento Tavares (1972), sobre o esgotamento do modelo primário-exportador e 

do período conhecido no Brasil como de substituição de importações. Além do 

esgotamento desse modelo, abordará o processo de globalização, e a consequente 

abertura comercial e financeira pela qual passou o país nos anos 1990, bem como 

das políticas indutoras das exportações brasileiras/regionais adotadas nos primeiros 

mandatos dos governos Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva e 

Dilma Rousseff. 

 

2.1 Do modelo primário-exportador ao período de abertura comercial 
 

Tavares (1972) busca mostrar como ocorreu a lógica do processo de 

substituição de importações nos países latino-americanos, que passaram de uma 

fase primário-exportadora, conhecido como de crescimento para fora, para outra 

chamada de substituição de importações.  Na fase primário-exportadora, a dinâmica 

interna das economias se encontrava atrelada ao bom desempenho das 

exportações de produtos primários. Alguns fatos como guerras e crises do sistema 

capitalista, fizeram com que esses países se voltassem ao mercado interno 

procurando produzir internamente os bens antes importados, para suprir a 

necessidade da demanda doméstica. Ainda de acordo com Tavares (1972), destaca-

se que o desenvolvimento não ocorre em todos os lugares da mesma forma, pois 

encontram limitações nas funções de produção adotadas. Nas economias centrais, 

não somente o setor exportador era responsável pelo dinamismo da economia, mas 

também existia uma interação entre ele e grandes investimentos autônomos 

acompanhados de inovações tecnológicas, nos quais possibilitaram o 

aproveitamento das oportunidades no mercado externo e da integração e 

diversificação da capacidade da produção doméstica. Já nos países latino-

americanos, a componente autônoma do crescimento da renda era basicamente 

determinada pelas exportações, de modo tal que estas assentavam sua capacidade 
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produtiva em um ou dois bens primários, sendo o setor exportador considerado o 

centro dinâmico da economia. 

 No período de crescimento para fora, o setor exportador das economias 

primário-exportadoras lhe proporcionava alta rentabilidade, enquanto que o setor 

voltado para atender o mercado interno apresentava baixa produtividade. Esse 

último setor, por não conseguir suprir as necessidades do mercado interno, tornava 

essas economias dependentes de elevadas importações. A grande desigualdade 

social era explicada pela alta concentração da propriedade, as importações eram 

basicamente para suprir as necessidades das elites locais, que tinham padrões de 

consumo semelhantes aos dos países centrais. Portanto, o dinamismo da economia 

estava subordinado ao setor exportador, pois tinha nas exportações o principal 

componente autônomo de demanda desse modelo. Logo, as sucessivas crises do 

comércio externo fizeram com que esse modelo fosse interrompido. As crises 

serviram como um incentivo para que os países passassem a produzir internamente 

bens que anteriormente importavam. Assim, inicia-se um novo modelo de 

crescimento conhecido como o processo de substituição de importações em 

resposta aos desequilíbrios externos.  

O setor produtivo se modifica com a industrialização, porém as condições da 

agricultura, inclusive o setor agrário-exportador sofre pouca mudança. Nesse 

período ocorreu uma mudança na pauta de importação, no sentido de que era 

necessário importar mais bens intermediários e de capital para implantar o setor 

industrial. Com a base exportadora frágil e tendo que importar bens com maior valor 

agregado para instalação ou ampliação de novas fábricas e linhas de produção, os 

países não conseguiram superar esses e outros obstáculos que surgiram. Cada país 

adotou medidas diferentes frente aos obstáculos que se apresentavam. Mesmo 

enfrentando alguns entraves como financiamento vultoso das novas tecnologias que 

eram importadas e escassez de mão-de-obra especializada para utilizar as novas 

tecnologias, o Brasil foi um dos que conseguiram avançar no processo de 

industrialização, implantando partes do setor de bens de produção. 

Embora sua origem remonte ao final da segunda metade do século XIX, o 

início do processo de substituição de importações está historicamente ligado à crise 

dos anos de 1929 (TAVARES, 1972), quando então, a indústria brasileira ganhou 
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realmente impulso para o seu crescimento e diversificação, dando início de fato ao 

processo de substituição de importações. Como bem menciona Prebisch: 

 

A grande depressão mundial marca definitivamente o fim desta forma de 
desenvolvimento (...). Ante a impossibilidade de manter o ritmo anterior de 
crescimento das exportações tradicionais, ou de o acelerar, impõe então a 
substituição de importações – principalmente das indústrias – para 
contrabalançar essas disparidades, e inicia-se assim o desenvolvimento 
para dentro dos países latino-americanos. (PREBISCH, 1964, p.86) 

 

O setor industrial tinha seu dinamismo subordinado ao bom desempenho do 

setor exportador. Deste modo, com a crise desse último setor no início dos anos 

1930, a dinâmica do crescimento da economia passou a ser comandada pelos 

setores industriais voltados a atender o mercado interno, os quais passaram a ser 

responsáveis por determinar os níveis de emprego e renda do país até o início da 

década de 1970. 

O modelo de substituição de importações surgiu do estrangulamento externo, 

se caracterizando pela redução do coeficiente importações. As primeiras indústrias 

instaladas para suprir os bens antes importados foram as que produziam bens de 

consumo simples. Na primeira fase, compreendida entre os anos trinta e quarenta, 

há a introdução das indústrias tradicionais que apresentam tecnologia simples, as 

empresas são nacionais, de dimensões reduzidas em sua maioria e produzem 

basicamente bens de consumo não duráveis. Assim, a importância das exportações, 

considerada como variável determinante do crescimento no modelo agrário-

exportador cede lugar para o investimento produtivo, no qual passou a desempenhar 

papel fundamental na promoção do crescimento após a crise dos anos de 1930. 

Tavares (1972) salienta que os governos adotaram uma série de medidas que 

contribuíram para defender o mercado interno dos efeitos da crise.  

A partir dos anos de 1950, quando se inicia a segunda fase do processo de 

industrialização por substituição de importações, começam a ser instaladas grandes 

empresas multinacionais manufatureiras tais como a indústria automobilística e a 

naval. Portanto, a segunda fase se caracteriza por produzir bens com maior teor 

tecnológico, apresentando avanço nos setores de bens de consumo duráveis, 

produtos intermediários e bens de capital.  
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No início dos anos de 1960 o Brasil apresentou um perturbado período de 

crise política, que culminou com a primeira grande crise da sua fase industrial. 

Nesse período, os investimentos tiveram retração devido à redução da confiança 

dos capitalistas em realizar novos investimentos produtivos (Bresser Pereira, 1985). 

Somente a partir da segunda metade da década de 1960 que o país apresentou 

uma considerável recuperação nos investimentos produtivos.  

De fato, nas décadas de 1960 e 1970, ocorreram grandes investimentos 

públicos e privados que permitiram certa desconcentração espacial das atividades 

econômicas (CARNEIRO, 2002). Segundo o autor citado, a presença do Estado com 

investimentos em infraestrutura, com vistas a integrar as regiões brasileiras, foi um 

dos instrumentos mais importantes para atrair investimentos produtivos, no período 

em tela. Entretanto, as grandes multinacionais, que foram responsáveis pela 

instalação de indústrias de maior complexidade tecnológica, se concentraram nos 

estados mais dinâmicos do país. A partir da década de 1960, o Nordeste se 

especializou na produção de bens intermediários. 

Com a crise dos anos 1980 os fluxos de investimentos estrangeiros que se 

destinavam em sua maioria para o setor industrial foram insignificantes ou 

permaneceram estagnados. Apenas na década seguinte ocorreu um retorno do 

investimento estrangeiro na estrutura produtiva brasileira, apresentando índices 

bastantes significativos. Segundo Laplane e Sarti (1997), esse volume de 

investimentos expressivos superaram os fluxos das décadas de 1950, 1960 e 1970. 

O IDE se destacou em relação às demais categorias de investimento a partir de 

meados da década de 1990, porém o setor de serviços foi quem recebeu a maior 

parte desse investimento, principalmente com o processo de privatizações nas áreas 

de serviços públicos, como energia elétrica e telecomunicações, e o aumento da 

inserção das instituições financeiras estrangeiras no mercado financeiro nacional 

(LAPLANE e SARTI, 1999). Como consequência do IDE no Brasil, assistiu-se a um 

processo de desnacionalização da propriedade das empresas nacionais quando se 

intensificou o processo de fusão e aquisição no país. O baixo desempenho das 

indústrias de bens de capital nacional pode ser explicado pela trajetória das 

importações a partir da abertura comercial ocorrida nos anos 1990, onde observa-se 

um aumento do crescimento das importações de máquinas e equipamentos em 

relações aos demais bens importados ao longo da década. Segundo os autores:  
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Embora o investimento estrangeiro promovesse aumento expressivo da 
competitividade em setores relativamente defasados a padrões 
internacionais, o principal instrumento utilizado era a importação massiva de 
componentes e de tecnologia, sem contrapartida equivalente no aumento 
das exportações. (LAPLANE e SARTI, 2002, p. 64)  

 

 

Nesse sentido, o processo de liberalização comercial e financeira causou 

impactos relevantes na economia brasileira e particularmente na sua estrutura 

produtiva, dentre eles assistiu-se a uma desnacionalização a partir dos fortes 

movimentos de privatização, fusões e aquisições, que se configurou em um modelo 

de crescimento alternativo ao modelo de industrialização por substituição de 

importações com ampla intervenção do Estado (CARNEIRO, 2002).  

A base desse novo modelo de crescimento definiu a concorrência como fator 

principal do processo, ou seja, a concorrência traria estímulo e ampliação de criação 

de novas tecnologias para contribuir para o aumento da produtividade e 

consequentemente de salários reais. Todavia, os resultados observados foram a 

redução da proteção à indústria nacional, por meio de diminuição das tarifas 

alfandegárias, eliminação das barreiras não tarifárias, dentre outros. 

Segundo Carneiro (2002), do ponto de vista da especialização da estrutura 

produtiva, a abertura levou a uma ampliação do coeficiente de importação sem 

contrapartida do aumento na mesma proporção das exportações para compensar a 

perda de dinamismo do mercado interno. O autor indica que ao longo da década de 

1990 a taxa de comércio, que mede a relação entre exportações e importações, 

declinou em todos os setores. Apresentou comportamento semelhante o saldo 

comercial de cada um dos setores intensivos em tecnologia e em capital, como pode 

ser visto na tabela que segue.  Cabe notar que o saldo comercial dos setores 

intensivos em recursos naturais permaneceu superavitário nos anos selecionados. 

Em termos de saldo comercial, a pauta exportadora brasileira apresenta-se 

superavitária nos setores intensivos em recursos naturais e em trabalho e deficitária 

nos setores mais dinâmicos, que são os de tecnologia e capital.  Tal fato pode ser 

associado, como proxy, a uma estrutura produtiva voltada para uma relativa 

especialização em commodities agrícolas e industriais  
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Tabela 1 – Taxa de Comércio e Saldo Comercial por intensidade de fator 

1990 1994 1998 1990 1994 1998

Tecnologia 1 0,8 0,5 0,2 -3,2 -20,9

Capital 0,8 0,7 0,5 -2 -3,9 -12,8

Mão-de-obra 3,2 1,7 1,1 4,4 4,1 1,6

Recursos Naturais 3,7 2,7 2,3 9,3 10 10,7

Setores Intensivos em
Taxa de Comércio (X/M) Saldo Comercial (X-M)/P (*)

 

Fonte: Carneiro (2002). 
* em % da produção do setor. 

 

A partir do processo da abertura comercial dos anos 1990, as empresas 

brasileiras passaram a enfrentar uma forte concorrência interna, tanto das empresas 

nacionais como das estrangeiras que adentraram no país. Tal fato provocou grande 

competição entre as empresas e a busca por inovações e qualidade foram alguns 

dos objetivos a serem alcançados pelas firmas que desejavam entrar e permanecer 

no mercado. Para as frágeis empresas latino-americanas as consequências desse 

acirramento da concorrência foram diversas, onde os grandes conglomerados 

passaram a se utilizar do IDE como forma de aumentar suas vantagens, disputando 

espaço em um cenário globalizado e altamente competitivo. 

Segundo Galvão e Vergolino (2004), o ingresso aos mercados internacionais 

teve como consequência uma grande e crescente competitividade entre os países. 

Com a liberalização econômica há uma reorientação no comércio internacional, 

onde se beneficiam as empresas que procuram diversificar sua produção e tem sua 

produtividade baseada em inovações tecnológicas, nos quais garantirão maiores 

vantagens competitivas. Segundo Silva (2002), as empresas nacionais se utilizaram 

de diversas estratégias para consolidar a sua competitividade, entre elas pode-se 

destacar: aquisições de empresas menores com alto potencial produtivo; alianças 

em forma de fusões; licenciamento; atividades de P&D; entre outros. 

 
2.2 A inserção comercial brasileira e da região Nordeste em anos recentes:  
FHC, Lula e Dilma 
 

  A globalização pode ser entendida como um processo de integração dos 

mercados que provoca uma interdependência entre as nações, levando a um 

crescimento das relações econômicas através do aumento da circulação de 

pessoas, bens e serviços, e vem modificando o cenário econômico mundial. 
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Gonçalves (2002) salienta que, com a globalização verifica-se a ocorrência 

simultânea de três processos, são eles: maior interdependência entre empresas e 

economias nacionais; crescimento dos fluxos internacionais de produto e capital; e, 

o acirramento da concorrência internacional. Sendo assim, ocorre uma expansão da 

internacionalização de bens, serviços e capitais e aumento do fluxo de IDE. 

O processo de globalização acarretou mudanças no cenário mundial. No 

Brasil tal processo contribuiu para a abertura comercial e financeira adotada na 

última década do século XX, onde tentou-se promover significativos movimentos de 

integração baseados nos moldes de uma nova ordem mundial. As nações adotaram 

novas políticas com base na integração comercial entre os países, através de 

acordos bilaterais e multilaterais. Esse processo expôs as empresas industriais 

brasileiras a uma concorrência internacional intensificada. Todavia, as políticas 

adotadas provocaram uma tendência de valorização dos espaços econômicos que 

possuíam as empresas mais dinâmicas, podendo assim, serem mais competitivas.  

Contudo, os grandes grupos globais ao traçar suas estratégias de 

investimentos se asseguram das particularidades da localidade que melhor atendam 

seus interesses, o que impõe um caráter seletivo no movimento, tornando as áreas 

dinâmicas mais vantajosas e competitivas. Portanto, com a globalização da 

economia, há uma tendência à exclusão de alguns espaços pelos grandes grupos 

econômicos, assim como empresas que apresentam fraco dinamismo, as quais 

acabam fechando por não conseguirem se adequar as novas mudanças estruturais 

impostas e por não conseguirem competir com esses grupos. Este fato reforça a 

ideia de que a globalização não tem uma tendência de homogeneização dos 

espaços no sentido de impor certo padrão de unificação dos mercados, sem se 

importar com as particularidades locais.  

Amitrano (2006) salienta que a trajetória de crescimento da economia 

brasileira, após a abertura comercial nos anos de 1990, está associada, por um lado, 

com a forma de condução do regime de políticas macroeconômicas adotadas e por 

outro, com a forma de articulação entre as políticas estruturais4 e as fases dos ciclos 

                                                           
4
Amitrano (2006) afirma que a política estrutural e de desenvolvimento compreende as iniciativas pioneiras de 

liberalização e desregulamentação das contas financeira e comercial do balanço de pagamentos, o processo de 
privatização, o desmonte das instituições, além do mais define a forma de incentivos das empresas, entre 
outros, Nesse sentido, é considerada a principal responsável pela determinação do padrão de inserção externa 
e do tipo de especialização da produção. 
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de liquidez e comércio internacionais. A política estrutural e de desenvolvimento é 

considerada um dos principais determinantes do padrão de inserção internacional e 

do tipo de especialização da produção. A definição dos parâmetros, quanto aos 

níveis de taxa de juros e taxa de câmbio, e as possibilidades de ampliação do 

comércio internacional, vão depender da conjuntura internacional. 

No decorrer do processo de industrialização, o Brasil se beneficiou de alguns 

instrumentos que contribuíram em certa medida para promover sua inserção, entre 

eles podem-se destacar o controle de câmbio e proteção tarifária e não-tarifária 

elevada. O governo agia de acordo com as tendências do comércio internacional. Os 

incentivos fiscais e creditícios foram de grande importância na promoção e expansão 

do setor exportador do país. As políticas de incentivos tornam-se instrumentos 

fundamentais em momentos de crise externa. Foram amplamente utilizadas nas 

décadas de 1970 e início de 1980. Contudo, foi desativada em meados dos anos de 

1980, sendo substituída pela política de câmbio. Logo, esta passou a desempenhar 

o papel de principal instrumento de incentivo às exportações. 

Ademais, na condução do crescimento econômico os investimentos da 

iniciativa privada são essenciais; todavia, cabe ao Estado um papel importante neste 

processo; do contrário, os grandes investimentos produtivos serão sempre 

direcionados para os setores e locais que mais beneficie o grande capital. Assim, em 

muitos momentos, a presença do Estado se faz necessária para direcionar da 

melhor forma possível os recursos e contribuir para diversificar a produção, 

desconcentrar os setores produtivos, criar emprego e gerar renda. Os argumentos 

teóricos que sustentam a importância da intervenção do governo se assentam na 

ideia de que há imperfeições no mercado. Dessa forma, o Estado teria o papel de 

agente regulador e um dos instrumentos que poderia auxiliar de forma adequada 

seria a criação de uma política industrial que atendesse os diversos setores da 

economia, considerando uma perspectiva de médio e longo prazo. Gadelha (2001) 

salienta que as políticas industriais poderiam ser usadas como política de 

desenvolvimento, estando ligadas diretamente à modificação da estrutura produtiva 

de uma nação. Mais especificamente: 
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Propõe-se situar a política industrial, no contexto complexo da política de 
desenvolvimento, como a política vinculada especificamente à dinâmica de 
um determinado conjunto de atividades (as atividades industriais) que se 
caracterizam como as principais responsáveis pela geração e disseminação 
de inovações no sistema econômico, estando relacionada, portanto, à 
mudança estrutural. (GADELHA, 2001, p. 153) 

 

A elaboração e implantação de uma política industrial e de comércio exterior é 

de extrema importância para o país, pois define as diretrizes de como o governo 

deve atuar no sentido de promover o crescimento da nação. Os esquemas de 

estímulo, regulação e proteção do setor industrial e de comércio exterior passam por 

diversas transformações ao longo de cada governo. Portanto, uma política industrial 

pressupõe um conjunto de medidas que estabeleçam as bases para o 

desenvolvimento da nação de forma eficiente. Entre essas medidas pode-se citar: 

investimentos em infraestrutura, que é uma das formas de intervenção direta do 

Estado para melhorar o processo produtivo, podendo ser sob a forma de parceria 

público/privado; investimento em pesquisa e desenvolvimento; incentivos fiscais, 

entre outros. No caso brasileiro e considerando os três últimos governos, cujo 

momento coincide com o aprofundamento do modelo neoliberal (FHC) e o retorno de 

um modelo mais intervencionista (Lula e Dilma), cabe observar os principais pontos 

das políticas industriais adotadas no período de estudo. 

 

2.2.1 O Governo FHC e a politica de integração econômica. 

 

Nos anos 1990, o Brasil passou a adotar os preceitos do modelo de 

crescimento de orientação mais liberal.  Em razão disso, e como a maioria dos 

países latino-americanos, a política industrial ficou em segundo plano, subordinada à 

estabilidade da economia, sob a égide da política macroeconômica implantada na 

década de 1990 (PERES, 2006). O governo de FHC continuou seguindo a 

orientação do governo anterior, ou seja, estabilidade monetária fundamentada em 

taxas de juros elevadas e valorização do câmbio, desregulamentação e abertura 

comercial e financeira, desregulação do mercado de trabalho e privatização. Para 

Laplane e Sarti (2006),  
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A nova política para o setor industrial marcou uma reviravolta em relação à 
política implementada no período desenvolvimentista: abertura comercial, 
eliminação de subsídios, flexibilização das normas para o capital estrangeiro 
e privatização do setor produtivo e da infraestrutura estatal. (LAPLANE e 
SARTI, 2006, p.272) 

 

Como salienta Cano (1995), a abertura comercial reduziu drasticamente a 

proteção perante a concorrência internacional, a partir da valorização do câmbio, 

queda das tarifas e demais mecanismos protecionistas da indústria nacional. 

Nesse governo ocorreram privatizações de setores considerados estratégicos, 

como os de energia e telecomunicações, cuja justificativa contemplou a redução do 

endividamento público. Nesse sentido Tavares (1998) adverte que os investimentos 

diretos do período não contribuíram para elevar as taxas de investimento líquido da 

economia, pois consistiam de mera transferência patrimonial. A consequência das 

privatizações foi a desnacionalização da economia, de setores privados e estatais, e 

um fortalecimento de atividades ligadas direta ou indiretamente aos recursos 

naturais disponíveis no país. Além de não terem contribuído para reduzir a dívida 

pública, as privatizações provocaram a redução dos investimentos em infraestrutura, 

já que estes são realizados contando com grande participação de empresas 

estatais. Para Carneiro (2009), a deterioração da infraestrutura brasileira é uma das 

razões para o baixo dinamismo da economia, uma vez que é de suma importância 

para atrair investimentos. 

A meta de garantir a estabilidade econômica e a concorrência utilizada como 

mola mestra do modelo adotado no país, neste período, permitiu que o primeiro 

mandato do governo FHC convivesse com desequilíbrios importantes da balança 

comercial brasileira, com rebatimentos nas regiões e estados. 

 

2.2.2 O Governo Lula e a Política Industrial de Comércio Exterior (PITCE) 

 

 As primeiras ações com o objetivo de proteger a indústria nacional tiveram 

início a partir da década de 1930 com o processo de substituição de importações. A 

partir de então, outros governos passaram a seguir esse modelo de ação, 

priorizando o desenvolvimento do setor industrial. Entretanto, a partir da década de 

1990, não se adotou esse modelo de política, pois tinham como prioridade a 



44 

 

 

estabilidade econômica, em vez de fomentar o setor industrial. 

Em 2003, quando o presidente Lula assumiu o governo, o país apresentava 

estabilidade econômica, entretanto não dispunha de políticas industriais sólidas. O 

governo federal começou a criar as bases da Política Industrial, Tecnológica e de 

Comércio Exterior (PITCE5), lançada no ano seguinte com o intuito de aumentar a 

competividade do setor industrial. De acordo com a Agência Brasileira de 

Desenvolvimento Industrial, ABDI, no governo Lula6 foi criada a PITCE, que tinha 

como principais objetivos o fortalecimento e expansão do setor industrial através da 

melhoria da capacidade de inovação das empresas. Essa política se propunha atuar 

em três eixos, a saber: (i) linhas de ação horizontais – ligadas as atividades de 

inovação e desenvolvimento tecnológico, modernização do setor industrial, inserção 

externa, ambiente institucional; (ii) setores estratégicos – setores ligados a bens de 

capital, software, fármacos e medicamentos, semicondutores e (iii) atividades 

portadoras de futuro – como energias renováveis, nanotecnologia, biotecnologia. As 

metas traçadas tinham o objetivo de melhorar a capacidade produtiva das empresas 

para que pudessem se adaptar as novas exigências do mercado globalizado, 

inclusive das indústrias ligadas ao setor exportador, como forma de se adequarem 

às exigências do mercado importador. Através de parcerias públicas e privadas 

propunham melhorar a infraestrutura. O destaque para a modernização industrial se 

baseava na criação do Parque Industrial Nacional.  

 Segundo Laplane e Sarti (2006), no processo de mudanças da PITCE 

predominaram as ações horizontais que resultou em estágios heterogêneos de 

planejamento e implementação. Entre essas ações, os autores citam o Programa 

Modermaq e os programas de apoio às pequenas e médias empresas. Com o intuito 

de desonerar o investimento, a produção e as exportações, o governo se utilizou de 

algumas estratégias tais como: zerar as alíquotas de IPI para bens de capital; a 

isenção da contribuição para PIS/PASEP e Cofins para a compra de máquinas e 

equipamentos por empresas exportadoras que exportassem a partir de 80% de sua 

produção; isonomia tributária entre produtos importados e produzidos no país, entre 
                                                           
5
 Ver Salerno e Daher (2006) que detalham as principais diretrizes da Política Industrial, Tecnológica 

e de Comércio Exterior (PITCE). 
6
Embora algumas outras políticas que fomentassem o setor industrial brasileiro tenha sido 

implementadas nos governos indicados, como estamos tratando apenas dos primeiros mandatos de 
FHC (1995-1998), Lula (2003-2006) e Dilma (2011-2014), não iremos destacar outros momentos 
importantes das políticas adotadas nos referidos governos, como o PAC, lançado em 2007, no 
segundo mandato do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.  
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outras medidas. Adicionalmente, a PITCE previa iniciativas setoriais para fortalecer a 

produção de fármacos, software, semicondutores e bens de capital. Contudo, os 

autores advertem que “as iniciativas não foram capazes de influenciar 

significativamente o nível de investimentos, nem de reverter problemas estruturais, 

mas conseguiram enfrentar problemas que estavam pendentes desde o governo 

FHC.” Como bem admitem,  

 

Após mais de uma década sem qualquer tentativa de se fazer política 
industrial no Brasil, não poderiam ser subestimadas as dificuldades 
enfrentadas pelo Governo Federal para estruturar o planejamento, a 
implementação e o monitoramento das ações de fomento. Talvez por esse 
motivo, as medidas implementadas tenham ficado longe de constituir um 
conjunto articulado e acabado. (LAPLANE e SARTI, 2006, p. 278) 

  

Cano e Silva (2010) salientam que o grande mérito da PITCE foi colocar na 

agenda de políticas públicas o tema de política industrial como um dos principais 

instrumentos para o desenvolvimento econômico e social. No entanto, devido à má 

articulação das iniciativas implementadas ao longo do período, não ocorreram os 

efeitos esperados, ou seja, as políticas adotadas não foram capazes de reverter 

problemas estruturais e nem de influenciar substancialmente o nível de 

investimentos. Ainda sobre os resultados alcançados da referida política 

implementada, os autores apontam que: 

 

Sob as amarras da política macroeconômica, a PITCE não produziu os 
resultados que poderia, do ponto de vista do desempenho da indústria no 
seu conjunto e de sua contribuição para o crescimento e para o 
fortalecimento da inserção da economia brasileira no cenário internacional, 
a despeito do bom desempenho de algumas empresas e setores 
individualmente. (CANO E SILVA, 2010, p. 10) 

  

Como os efeitos esperados pela PITCE não foram alcançados, e visando dar 

continuidade ao objetivo de fortalecimento e expansão da indústria brasileira, o 

governo lançou, em 2008, a Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP), que 

através de incentivos creditícios, subsídios, entre outras ações, se propunha a 

fomentar o setor industrial. 

As macrometas propostas pela PDP eram: “elevar a taxa de investimento, 

ampliar a relação P&D/PIB, aumentar a participação do Brasil nas exportações 

mundiais e aumentar o número de micro e pequenas empresas (MPE) exportadoras” 

(ABDI, p. 72-73). 
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2.2.3 O Governo Dilma e o Plano Brasil Maior (PBM) 

 

No primeiro governo da presidenta Dilma Rousseff foi adotado o Plano Brasil 

Maior (PBM). Lançado em 2011, este plano estabeleceu a política industrial, 

tecnológica, de serviços e de comércio exterior para o período de 2011 a 2014. 

Assim como a PITCE, o PBM procura promover a inovação e manter o estímulo à 

produção o nacional para tornar as indústrias mais competitivas tanto no mercado 

interno como externo. Entretanto, a conjuntura estrutural em que se encontrava o 

país era de instabilidade externa e incertezas internacionais. Alguns países, como o 

Brasil, estavam enfrentando os efeitos da crise7 financeira global deflagrada em 

2008, e que culminou em baixo crescimento dos países mais desenvolvidos e em 

desenvolvimento, inclusive da China. 

Como enfatiza Carneiro (2010), nos anos 2000 os aspectos que justificam o 

perfil de crescimento brasileiro estão diretamente ligados a fatores fundamentais que 

impulsionam o dinamismo produtivo do país; e, nesse sentido, atribui o forte 

dinamismo apresentado entre 2002 e 2003 ao aumento da demanda externa 

provocado pela aceleração do crescimento do comércio internacional. A China 

começa a aparecer como um dos principais parceiros do Brasil já no início dessa 

década. Entretanto, a elevação do crescimento da produção brasileira entre 2004 e 

2008 esteve atrelada, principalmente, ao aumento da demanda interna. Assim, 

nesse último período, os investimentos passaram a ser induzidos pelo aumento do 

consumo interno devido a grande demanda doméstica e por conta da valorização do 

real e não mais pelo setor exportador. E, após a crise de 2008, tornam-se 

constantes as oscilações das exportações, consequência da retração da demanda 

externa, devido a grande instabilidade na economia mundial. 

O Plano Brasil Maior veio para complementar a PDP abrangendo e ampliando 

algumas de suas medidas estruturantes propostas, agregando novas macrometas. 

Entre as metas adotadas, estão: desenvolvimento e crescimento de setores 

intensivos em conhecimento, com investimentos em qualificação humana e 

produção mais limpa, além de foco em inovação, promoção das Médias e Pequenas 

Empresas (MPEs) e exportação. 

                                                           
7
Em seu trabalho, A economia mundial após a crise financeira de 2007 e 2008, Silber (2010) 

enfatiza os aspectos que culminaram com a crise global de 2008, a qual ficou também conhecida 
como a crise do subprime. 
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A inovação sempre foi um dos principais focos de ações para as empresas se 

inserirem de forma mais competitiva no mercado, tornando-se um dos temas 

centrais nas políticas de promoção de desenvolvimento do setor produtivo dos 

países. Sobre o uso das várias formas de inovação, a Agência Brasileira de 

Desenvolvimento Industrial salienta que: “... sua introdução no sistema econômico 

gera eficiência produtiva, com ganhos de produtividade criando vantagens relativas 

ou absolutas de custos (ou produtos) e, dessa forma, aumenta a competitividade no 

mercado” (ABDI, p. 16). Nessa perspectiva a política de desenvolvimento industrial, 

de inovação e de comércio exterior se propôs para o período de 2011 a 2014 dar 

continuidade ao fortalecimento da capacidade competitiva nacional, que foi 

retomado no governo anterior, focalizando investimentos em inovações tecnológicas, 

organizacionais e corporativas. 

O PBM8 se propunha atuar em duas grandes dimensões, a saber: (i) 

dimensão estruturante, que objetivava as melhorias no setor produtivo, e suas metas 

estavam pautadas na eficiência, modernização e aumento da produtividade do 

parque produtivo nacional. Essa dimensão se organizava em quatro diretrizes: 

fortalecimento de cadeias produtivas; ampliação e criação de novas competências 

tecnológicas e de negócios; desenvolvimento das cadeias de suprimento em 

energias; diversificação das exportações, internacionalização corporativa e 

enraizamento de empresas estrangeiras; e, (ii) dimensão sistêmica, cujas estratégias 

estavam voltadas a melhorias da eficiência do setor produtivo, traçando caminho em 

direção à matriz tecnológica mundial. Em consoante com os objetivos da diretriz 

estruturante, a dimensão sistêmica articula-se em seis temas: comércio exterior; 

incentivo ao investimento; incentivo à inovação; formação e qualificação profissional; 

produção sustentável e competitividade de pequenos negócios. 

De acordo com as políticas adotadas percebe-se que os dois últimos 

governos priorizaram políticas industriais ligadas a atividades com foco em inovação 

e pesquisa e desenvolvimento (P&D); no entanto, sem deixar de disponibilizar 

incentivos para setores e empresas específicas. Em uma economia tão dinâmica e 

diversificada como a brasileira faz-se necessário estabelecer política que visem 

atender os setores intensivos em tecnologia e inovação, como também pensar 

                                                           
8
 No livro Contribuições para a Política de Desenvolvimento Industrial, de Inovação e de Comércio 

Exterior, período 2011/2014 (ABDI) encontram-se detalhadas as principais diretrizes adotadas no 
PBM. 
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formas de atender os setores considerados tradicionais que são encontrados em 

todo o território brasileiro. 
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3. ASPECTOS GERAIS DA INSERÇÃO COMERCIAL DO BRASIL E DA REGIÃO 

NORDESTE  

 

O processo de internacionalização se refere à intensificação das operações 

comerciais entre empresas localizadas em países distintos. Dentre os principais 

fatores que contribuem para esse processo destaca-se a intensificação dos 

deslocamentos dos investimentos para os setores que lhes proporcionem maiores 

vantagens competitivas. 

Este capítulo trata da inserção comercial do Brasil e da região Nordeste, 

considerando três períodos distintos, os quais compreendem os primeiros mandatos 

dos governos FHC, Lula e Dilma. 

 

3.1 Inserção Comercial do Brasil  
 

A dotação de fatores é considerada como fator determinante para atrair um 

maior volume de investimentos, o qual contribui para a diversificação da produção e 

para a criação de emprego e geração de renda. A infraestrutura é considerada um 

dos fatores essenciais para atrair novos investimentos, então as regiões que 

dispunham de melhores condições para produzir e escoar a produção foram as que 

mais se beneficiaram com as políticas adotadas após a abertura comercial. Portanto, 

as regiões Sul e Sudeste do Brasil foram as que mais receberam os novos 

investimentos produtivos.  

Nesse sentido, é relevante observar as políticas comerciais e/ou industriais 

adotadas a partir dos anos 1990 e seus efeitos sobre as regiões brasileiras, 

particularmente as que impactaram no comportamento da trajetória do comércio 

exterior das mesmas, tendo em vista que, ao longo dos períodos em destaque, 

percebem-se comportamentos regionais diferenciados. Por ser um país de grande 

dimensão, apresenta diversificação tanto no setor econômico, como social e cultural. 

Assim, devido às diferenças regionais, a inserção comercial ocorre de forma 

bastante diferenciada, devido a grande heterogeneidade produtiva de cada uma 

delas. Esse fato pode ser observado na Figura 1, onde os dados revelam a 

participação de cada uma das cinco regiões no total exportado pelo país nos 

períodos em destaque. 
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Figura 1 – Exportações das regiões brasileiras, considerando os seguintes períodos 1995 a 1998; 
2003 a 2006 e, 2011 a 2014 (em %) 
Fonte: MDIC/SECEX; SILVA (2011/2012), SOUZA e SILVA (2012 e 2013). Elaboração própria. 

 

O Brasil é composto por cinco regiões, das quais as regiões Sul e Sudeste 

representam, do ponto de vista econômico, as mais dinâmicas do país e respondem, 

juntas, em média, com 84%; 79,7% e 73,9%, das exportações brasileiras nos anos 

dos governos estudados, respectivamente. Em todo o período analisado, a região 

Nordeste tem uma participação pouco significativa nas exportações brasileiras, a 

saber: no período do governo FHC, a região apresentou participação de 8% em 

média, no governo do Lula, 8,5% e Dilma, 7,3%. 

De acordo com a Tabela 2, verifica-se que o saldo9 das balanças comerciais 

brasileira e nordestina apresentam resultados que acompanharam os movimentos 

tanto da política econômica adotada no país neste período quanto da conjuntura 

internacional no que se refere ao comportamento dos preços das commodities.   

Assim, durante quase todo o período do primeiro mandato de FHC, a balança 

comercial do país e da região Nordeste tiveram saldos deficitários, coincidindo com 

a política econômica brasileira, que seguiu a tendência do governo anterior de 

aprofundamento da abertura comercial e financeira, com câmbio valorizado e taxas 

de juros elevadas, cujo intuito era manter a estabilidade econômica do país.  Tal fato 

favoreceu as importações sem a contrapartida das exportações, resultando nos 

déficits elevados do período em tela, com exceção da balança comercial nordestina 

no primeiro ano de seu governo.  

                                                           
9
O comportamento da balança comercial deficitária implica que o país ou região está importando mais 

do que exportando. Assim, verifica-se que nos governos FHC e Dilma, as importações cresceram 
mais que as exportações. 
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Com relação ao governo do Presidente Lula, o saldo de ambas demonstra-se 

superavitário, em decorrência de um comportamento de elevação dos preços das 

commodities no mercado internacional, o que favoreceu as exportações brasileiras, 

particularmente em razão da pauta de exportação do país ser baseada em 

commodities agrícolas e industriais. Já no governo da presidenta Dilma, o saldo da 

balança comercial brasileira apresentou déficit apenas em 2014, enquanto a 

nordestina permaneceu deficitária durante todos os anos em destaque. Neste caso, 

o período coincide com a queda dos preços das commodities e da crise econômica 

que se instalou no mundo a partir de 2008. 

 

TABELA 2 - Evolução do Saldo da Balança Comercial do Brasil considerando 
os governos – FHC, LULA E DILMA (US$ 1.000 FOB) 

Exportação 

(X)

Importação 

(M)

Saldo              

(X-M) 

Exportação 

(X)

Importação 

(M)

Saldo              

(X-M) 

1995 46.506.282 49.971.896 -3.465.614 4.239.999 3.603.783 636.216

1996 47.746.728 53.345.767 -5.599.039 3.854.865 4.170.285 -315.420

1997 52.994.341 59.747.227 -6.752.887 3.960.637 4.228.877 -268.239

1998 51.139.862 57.763.476 -6.623.614 3.720.485 3.800.460 -79.974

2003 73.203.222 48.325.567 24.877.655 6.112.111 4.328.650 1.783.461

2004 96.677.497 62.835.616 33.841.882 8.043.285 5.510.521 2.532.764

2005 118.529.184 73.600.376 44.928.809 10.561.141 6.307.782 4.253.359

2006 137.807.470 91.350.841 46.456.629 11.629.126 8.854.754 2.774.372

2011 256.039.366 226.246.756 29.792.610 18.845.433 24.132.443 -5.287.011

2012 242.572.846 223.183.477 19.389.369 18.773.213 26.006.587 -7.233.375

2013 242.033.575 239.747.516 2.286.059 17.270.152 27.739.974 -10.469.823

2014 225.100.885 229.060.058 -3.959.173 15.914.117 28.730.433 -12.816.316

Brasil Região Nordeste

Anos

Fonte: MDIC/SECEX; SILVA (2011/2012), SOUZA e SILVA (2012 e 2013)  

 

Assim, pode-se afirmar que o bom desempenho das exportações está 

vinculado à diversidade produtiva do setor exportador associado ao fato de que os 

principais bens exportados pelo Brasil decorrem de sua característica de grande 

produtor de commodities agrícolas e industriais, bem como do ambiente 

internacional favorável, como, por exemplo, a emergência da China enquanto 

grande importador deste tipo de produtos neste período. 
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TABELA 3 – Exportação brasileira por fator agregado considerando os 
governos – FHC, LULA E DILMA (US$ 1.000 FOB) 

Valor
Var. 

% (*)
Valor

Var. 

% (*)
Valor

Var. 

% (*)
Valor

Var. 

% (*)
Básicos Semimaf. Manuf.

1995 10.513.810 -3,0 9.565.412 32,7 25.806.950 2,4 46.506.282 6,8 22,6 20,6 55,5

1996 11.898.903 13,2 8.614.960 -5,8 26.595.415 3,3 47.746.728 2,7 24,9 18,0 55,7

1997 14.468.735 21,6 8.477.703 -1,6 29.229.373 10,5 52.982.726 11,0 27,3 16,0 55,2

1998 12.976.763 -10,3 8.120.141 -4,2 29.414.461 0,7 51.139.862 -3,5 25,4 15,9 57,5

2003 21.186.281 24,9 10.944.949 22,1 39.763.702 20,2 73.203.222 21,1 28,9 15,0 54,3

2004 28.528.571 34,7 13.432.830 22,7 53.137.453 33,5 96.677.497 32,0 29,5 13,9 55,0

2005 34.723.705 21,8 15.962.531 18,8 65.360.669 23,0 118.529.184 22,6 29,3 13,5 55,1

2006 40.280.500 16,0 19.522.658 22,3 75.022.940 15,2 137.807.470 16,5 29,2 14,2 54,4

2011 122.456.859 36,1 36.026.477 27,7 92.290.852 16,8 256.039.366 26,8 47,8 14,1 36,0

2012 113.454.236 -7,4 33.042.050 -8,3 90.707.175 -2,2 242.572.846 -5,3 46,8 13,6 37,4

2013 113.023.377 -0,4 30.526.014 -7,6 93.655.331 3,2 242.033.575 -0,2 46,7 12,6 38,7

2014 109.556.817 -3,1 29.065.822 -4,8 81.683.918 -12,9 225.100.885 -7,1 48,7 12,9 36,3

MANUFAT.
TOTAL GERAL 

(**)
Part. (%) s/ Total Geral

ANO

BÁSICOS SEMIMANUFAT.

(*) Variação % sobre o período anterior 
(**) Não está incluso os bens que são classificados como Operações Especiais 

Fonte: MDIC/SECEX; SILVA (2011/2012), SOUZA e SILVA (2012 e 2013).  Elaboração própria 

 

A composição da pauta exportadora em produtos básicos10 em sua maioria 

significa que o país exporta mais bens intensivos em recursos naturais, sem que 

tenha sofrido algum incremento produtivo, como os minérios e produtos agrícolas. 

  Assim, no primeiro mandato do FHC, o crescimento médio dos produtos 

segundo o fator agregado ficou em torno de 5,4% para os produtos básicos; 5,3% 

para os semimanufaturados; e, 4,2% para os manufaturados. No primeiro governo 

de Lula tais produtos apresentaram os maiores crescimentos entre as três 

classificações, onde os produtos básicos cresceram em média 24,4%; os 

semimanufaturados 21,5%; e, os manufaturados 23,0%. E, no período da presidenta 

Dilma, os produtos básicos cresceram em média 6,3%, os semimanufaturados 1,8% 

e os manufaturados 1,2%, sendo que os produtos básicos representaram em média 

47,5% do total exportado pelo país, o que demonstra o encolhimento das 

exportações dos produtos com alguma elaboração tecnológica, reforçando o caráter 

                                                           
10

Segundo definição do MDIC, os produtos básicos correspondem aos produtos que apresentam 
baixo ou nenhum grau de elaboração.  Os semimanufaturados são os que receberam algum 
incremento produtivo, mas que ainda não estão em sua composição final para uso. Os 
manufaturados envolvem os bens que passaram por um processo de transformação que necessitam 
de maior uso de tecnologia para sua produção. 
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de reprimarização da pauta. Verifica-se que o aumento das exportações de produtos 

primários, assim como as exportações de produtos intensivos em recursos naturais e 

mão-de-obra pouco especializada vem crescendo ao longo do período em destaque; 

contudo, os produtos com alta elaboração tecnológica não acompanha o mesmo 

ritmo de crescimento. 

 

3.2 Inserção comercial da região Nordeste  
 

O dinamismo da região Nordeste sempre esteve vinculado às atividades 

ligadas a agricultura, como principal atividade, sendo esta responsável pela geração 

de emprego e renda (ARAÚJO 2000). Nesse sentido, ao longo da fase agrário-

exportadora, o crescimento do produto para a maioria dos estados nordestinos 

esteve diretamente ligado às exportações de produtos primários. Enquanto se 

exportava produtos sem nenhum incremento produtivo, importava bens 

manufaturados. 

Logo, o processo de internacionalização da produção da região Nordeste 

esteve atrelado basicamente ao crescimento das exportações de bens não 

industrializados. Entretanto, cada um dos nove estados que compõe a região possui 

uma estrutura produtiva diferenciada, baseada na dinâmica e especialização de 

cada um deles. Segundo Araújo (2000), a abertura comercial serviu para favorecer 

as regiões Sul e Sudeste do país, que tinham melhores infraestruturas, as quais 

receberam os maiores e melhores investimentos produtivos, reforçando as 

estratégias de especialização regional.  Assim, as indústrias mais dinâmicas, 

produtoras de bens de capital e de consumo duráveis, que comandaram o 

crescimento brasileiro se instalaram nessas duas regiões, contribuindo dessa 

maneira para acentuar as desigualdades regionais.  

Na região Nordeste, o dinamismo ficou a cargo das empresas produtoras de 

bens intermediários e do setor agrário-exportador. Nesse sentido, observa-se que os 

impactos causados pela grande heterogeneidade produtiva do país podem agravar 

as disparidades existentes entre as regiões e interferir na forma de inserção 

internacional, assim como entre os estados de uma mesma região em particular. 
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TABELA 4 – Exportações dos estados nordestinos nos governos FHC, Lula e 
Dilma (US$ 1.000 FOB)  

AL BA CE MA PB PE PI RN SE

1995 468.144 1.919.192 352.131 671.361 86.065 574.321 67.097 79.228 22.460

1996 289.195 1.846.130 380.432 681.460 103.393 341.006 62.427 94.875 55.947

1997 340.731 1.867.596 353.043 744.598 86.940 372.580 61.941 93.504 39.628

1998 291.756 1.829.457 355.246 635.918 54.084 362.257 58.809 101.748 31.210

2003 360.941     3.260.882    762.602     739.802     168.652   411.137     58.695     310.551   38.847     

2004 457.753     4.066.036    861.568     1.231.094  214.280   517.549     73.377     573.836   47.792     

2005 583.877     5.989.260    933.589     1.501.053  228.437   786.051     58.680     413.712   66.482     

2006 692.596     6.773.299    961.874     1.712.702  209.391   781.046     47.204     372.011   79.002     

2011 1.371.547  11.016.306  1.403.296  3.047.103  225.191   1.198.969  164.346   281.181   137.493   

2012 1.014.421  11.267.769  1.266.963  3.024.688  243.369   1.319.976  225.729   261.224   149.073   

2013 742.270     10.091.660  1.420.464  2.341.917  187.966   1.991.531  161.848   247.922   84.573     

2014 629.474     9.309.740    1.471.112  2.795.510  179.121   943.812     255.971   251.357   77.975     

Estados Nordestinos
ANO

Fonte: MDIC/SECEX; SILVA (2011/2012), SOUZA e SILVA (2012 e 2013).   

 

Segundo dados do MDIC/SECEX, percebe-se a grande divergência na 

contribuição dos estados nordestinos para o saldo total exportado pela região, como 

pode ser visualizado na Tabela 4. De acordo com os dados da Figura 2, pode-se 

perceber a participação bastante distinta dos estados nas exportações da região. 

 
 
Figura 2 – Participação dos estados na balança comercial nordestina (em %). 
Fonte: MDIC/SECEX; SILVA (2011/2012), SOUZA e SILVA (2012 e 2013). Elaboração própria. 
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O grande destaque é o estado da Bahia, que contribui, em média, com mais 

de 47,4% no primeiro governo de FHC e com 54,7% e 58,9% nos governos de Lula 

e Dilma em seus primeiros mandatos, respectivamente. Ao longo dos anos 

selecionados, enquanto a contribuição da Bahia aumenta, outros estados 

permanecem com participações modestas, como é o caso do estado de Sergipe, 

que contribui com pequena parcela, 0,95%, 0,63% e 0,63% respectivamente. 

Chama-se a atenção que dos nove estados que compõe a região Nordeste, quatro 

estados se destacam, Bahia, Ceará, Maranhão e Pernambuco, que juntos 

contribuem em média com 84,2%, 85,7% e 90,3 para o valor total exportado pela 

região no período em análise. 

Para Carneiro (2002), as mudanças advindas da abertura comercial 

promoveram mudanças na estrutura produtiva da região Nordeste, que, em vez de 

conduzir a um maior dinamismo, provocou uma ampliação das atividades 

dependentes direta ou indiretamente de recursos naturais. 

 De acordo com Araújo (1995), os estados nordestinos apresentam uma 

estrutura produtiva bastante diferenciada. Enquanto alguns estados se beneficiaram 

com a abertura comercial, se modernizando, diversificando sua estrutura produtiva e 

passando a produzir bens com alto valor agregado, outros permanecem com suas 

balanças comerciais compostas por produtos intensivos em recursos naturais e em 

mão-de-obra.  Segundo a autora, ao longo de toda sua fase de crescimento para 

fora, o fluxo de comércio da região Nordeste esteve atrelado a exportações de 

produtos primários. Apesar de ações ocorridas na região, tais como investimentos 

públicos e privados em infraestrutura para integrar as regiões, incentivos fiscais e 

programas sociais, que favoreceram o aumento da demanda interna, e outras 

medidas que contribuíram para que ocorresse certa desconcentração espacial da 

atividade produtiva, alguns estados ainda permanecem com sua pauta exportadora 

constituída por produtos básicos e semimanufaturados, ou seja, produzindo e 

exportando commodities agrícolas e industriais. 
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4. ESTRUTURA E EVOLUÇÃO DO COMÉRCIO EXTERIOR DOS ESTADOS 

NORDESTINOS 

 

O desempenho comercial entre os países pode ser retratado por meio da 

estatística de comércio exterior, através das informações das transações comerciais 

entre as nações. Pode servir como um instrumento de orientação para elaboração 

de políticas que visem desenvolver o setor produtivo, tornando-o mais diversificado e 

competitivo. Nesse sentido, Galvão e Vergolino (2004) salientam que a composição 

do comércio exterior além de ajudar a revelar a forma de inserção externa em que a 

localidade se encontra, pode ser utilizada para determinar políticas de 

desenvolvimento que visem aproveitar de forma mais efetiva as especificidades 

locacionais. 

 O objetivo deste capítulo é apresentar características gerais de cada um dos 

estados nordestinos bem como seu perfil exportador. Para tanto, a análise 

demonstra a evolução da pauta de exportações do primeiro mandato dos governos 

FHC, Lula e Dilma, bem como a configuração da dinâmica da participação de cada 

um dos nove estados para o comércio exterior da região através das balanças 

comerciais dos mesmos.  Ademais, o estudo apresenta as exportações dos estados 

nordestinos segundo o fator agregado, a partir da classificação utilizada pelo 

MDIC/SECEX (produtos básicos, semimanufaturados e manufaturados); os 

principais produtos exportados; principais empresas e municípios exportadores, 

assim como os principais destinos. Neste sentido, este capítulo procura indicar a 

trajetória das exportações dos nove estados nordestinos considerando os três 

períodos selecionados, com o intuito de observar possíveis modificações na 

estrutura produtiva de cada um deles.  

 

4.1 Alagoas  
 

Segundo dados do IBGE, o estado de Alagoas tem uma extensão territorial 

de 27.848,158 Km2, possui 102 municípios e sua capital é o município de Maceió. 

De acordo com dados do IBGE (2010), possui uma população 

de 3.120.494 habitantes, sendo a décima sétima unidade da federação em termos 

populacionais. Cerca de 74% dos habitantes vivem na zona urbana e 26% na rural. 

De acordo com dados das Contas Regionais do Brasil (IBGE/2013), o Produto 
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Interno Bruto de Alagoas foi de R$ 37.223 milhões (5,1% do PIB regional e 0,7% do 

PIB nacional) e o PIB per capita do estado de R$ 11.277 (o sétimo maior da região).  

Ainda de acordo com os dados do IBGE (Contas regionais do Brasil 2013), o 

setor terciário é o que mais contribuiu para o Valor adicionado Bruto (VAB) do 

estado, correspondendo a 72,0% do estado, com destaque para os setores comércio 

e administração pública que juntos somam 59,6% do total desse setor. 

O setor primário tem menor participação para o PIB estadual, com 10,4% do 

VAB. Tem como grande destaque a produção de cana-de-açúcar. Segundo dados 

da Conab (safra 2013/2014), Alagoas participa com 45,1% do total produzido pela 

região Nordeste, sendo o sexto maior produtor de cana-de-açúcar do país. 

O segundo setor mais importante para a economia do estado, com 17,6% do 

PIB alagoano, é a indústria, com maior evidência das indústrias extrativas (2,2%), de 

transformação (6,9%), construção civil (7,0%) e de Produção e Distribuição de 

Eletricidade e Gás, Água e Limpeza Urbana (1,6%).   

Segundo dados do estado de Alagoas, o turismo representa uma das 

atividades prioritárias e vem crescendo ao longo dos anos. Além do turismo, sua 

economia se baseia no pólo cloroalcoolquímico, nas indústrias alimentícias e têxteis 

e na agroindústria do açúcar e do etanol. O parque industrial vem expandindo e se 

diversificando com a entrada de novas indústrias. Tem como principais atividades 

industriais a fabricação de produtos alimentares. É o maior produtor de cana-de-

açúcar do Nordeste. 

Alagoas possui o Porto de Maceió, responsável pela exportação de 92,1% de 

seus produtos em 2014. Fica localizado entre as praias de Pajuçara e Jaraguá, na 

capital do estado. Já o aeroporto de Maceió exportou apenas 0,1% de seus 

produtos. 

 Durante os períodos analisados, as exportações sofreram constantes 

oscilações. A Figura 3 evidencia a balança comercial do estado e apresenta a 

evolução das exportações e importações dos três períodos analisados, cujo 

resultado foi de superávit nos três governos, significando que o valor total exportado 

foi superior às importações. Nos dados do período 1, que compreende o primeiro 

mandato do governo de FHC, percebe-se que houve uma redução das exportações 

ao final do período de -37,7%, quando comparado os anos de 1995 com 1998. No 
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período 2, do governo Lula, as exportações apresentaram crescimento contínuo, 

quando comparados o ano de 2003 com 2006, teve um crescimento de 91,9%. Já no 

período 3, primeiro mandato do governo Dilma, as exportações decresceram em -

54,1%, comparando-se 2011 com 2014. 

 

Figura 3 – Balança comercial de Alagoas (US$ 1.000 FOB) 
Nota: Período 1 (1995 – 1998); período 2 (2003- 2006); período 3 (2011 – 2014)  
Fonte: MDIC/SECEX; SILVA (2011/2012), SOUZA e SILVA (2012 e 2013)   
 

Segundo dados do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) 

sobre os dispêndios dos governos estaduais em ciência e tecnologia (C&T) por 

modalidades de atividade, segundo regiões e unidades da federação de 2013, o 

estado participa com R$ 77,1 milhões, distribuídos da seguinte forma: R$ 38,6 

milhões em ciência e tecnologia (C&T); R$ 11,9 milhões em pesquisa e 

desenvolvimento (P&D) e R$ 26,6 milhões em atividades científicas e técnicas 

correlatas (ACTC). 

Ressalta-se que o setor de cana-de-açúcar vem passando por uma crise no 

estado de alagoas, em razão do custo de produção, considerado maior do que no 

centro-sul do país, a seca, a crise financeira internacional e ao congelamento do 

preço dos combustíveis.  No período em que as exportações apresentaram a maior 

queda, período três, os itens Açúcares e produtos de confeitaria (-52,8%) e Bebidas, 

líquidos alcoólicos e vinagres (-82,4%) foram os que apresentaram a maior queda 

no saldo total exportado quando se compara 2011 com 2014, portanto maior 

impacto para a redução do saldo da balança comercial do estado. 
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A Figura 4 mostra a variação da evolução das exportações quando se 

compara com o ano imediatamente anterior. No início do período FHC, as 

exportações tiveram um grande crescimento, não conseguindo ser acompanhado 

nos anos seguintes. No período do governo Lula, apresentou sempre um aumento, 

chegando ao final do período com leve decréscimo em relação ao comportamento 

dos anos anteriores. No período Dilma, apresentou um bom desempenho apenas 

no ano de 2011, os anos seguintes sempre apresentou redução das exportações. 

Assim, verifica-se que o estado apresentou crescimento sempre contínuo no valor 

total exportado apenas no período do governo Lula, mostrando um aumento 

significativo das exportações alagoanas. Nessa perspectiva, nos demais períodos 

de FHC e Dilma, tiveram redução de -37,7% e -54,1% respectivamente.  

 

 

Figura 4 – Variação anual das exportações de Alagoas (em %) 
Nota: Período 1 (1995 – 1998); período 2 (2003- 2006); período 3 (2011 – 2014) 
Fonte: MDIC/SECEX; SILVA (2011/2012), SOUZA e SILVA (2012 e 2013)   

 

A pauta dos produtos exportados por Alagoas segundo o nível de agregação 

de valor está concentrada em produtos semimanufaturados, tendo o setor de cana-

de-açúcar como o que mais contribui para o total exportado pela região em todos os 

períodos, conforme mencionado. A exceção está no ano de 1995, que apresentou 

os produtos básicos como os que mais contribuíram para a pauta exportadora do 

estado como pode ser visualizado na Figura 5.  

1995 1996 1997 1998            2003  2004  2005  2006            2011  2012  2013  2014    
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Figura 5 – Participação dos produtos exportados segundo fator agregado de Alagoas (em %) 
Nota: Período 1 (1995 – 1998); período 2 (2003- 2006); período 3 (2011 – 2014) 
Fonte: MDIC/SECEX; SILVA (2011/2012), SOUZA e SILVA (2012 e 2013)   

 

No governo FHC, a média de participação dos produtos classificados como 

básicos, que são os produtos que não recebem incrementos produtivos foi de 

20,1%, já os semimanufaturados, que passam por algum processo de elaboração, 

foi de 56,6% e os manufaturados foi de 23,3%. No governo Lula a participação dos 

bens básicos foi de apenas 0,9%, semimanufaturados de 59,0% e manufaturados 

de 40,0%. No governo Dilma apresentou as seguintes participações: 1,0%; 86,5% e 

12,3% respectivamente. Nos períodos 2 e 3, a média da participação dos bens 

básicos para a balança comercial do estado reduziu significativamente; entretanto, a 

participação dos bens manufaturados, que tinha aumentado no período 2, cede 

espaço para os bens semimanufaturados no período 3.  

De acordo com dados do MDIC, apenas 14 dos 102 municípios do estado 

participam do comércio exterior em 2014. Açúcares e produtos de confeitaria tem 

maior participação no total exportado durante todos os anos em destaque. Os 

municípios que se destacam em 2014 são: Maceió, Coruripe, São Luis do Quitunde, 

São José da Laje e Boca da Mata. 

Alagoas é o quinto estado que contribui para as exportações da região 

Nordeste no ano de 2014, ficando atrás da Bahia, do Maranhão, do Ceará e de 

Pernambuco e à frente do Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba e Sergipe. 

 



61 

 

 

 As maiores empresas exportadoras por faixa de valor exportado do estado 

em 2014 foram: Copertrading Comércio Exportação e Importação S A, Usina Caete 

S A, S A Usina Coruripe Açúcar e Álcool, Central Açucareira Santo Antônio S A, 

Usina Serra Grande SA, Triunfo Agroindustrial Ltda. 

 O Quadro 3 indica os principais produtos exportados pelo estado e principais 

países aos quais destinam os bens alagoanos, considerando os anos inicial e final 

de cada um dos três períodos.  

Ano Principais produtos Principais destinos 

1995 

Açúcar demerara bruto (61,3%); 
dicloroetano (10,2%); Policloreto 
de vinila (7,8%); Açúcar cristal 
bruto (7,6%); açúcar refinado 
(3,8%) 

90,7% 
Rússia (25,7%); EUA (13,1%); 
Marrocos (10,2%); Egito (8,1%) e 
Japão (4,9%). Somando 61,9% 

61,90% 

1998 

Açúcar de cana, em bruto 
(80,1%); Dicloreto de etileno 
(4,5%); Outros tabacos não 
manufaturados (3,0%); outros 
açúcares de cana, beterraba 
(2,8%); Outros açúcares, xarope 
de açúcares (2,4%). 

92,8% 
Rússia (34,6%); EUA (31,9%); 
Bulgária (5,0%); Portugal (4,9%) 
e Japão (2,8%). Somando 79,2% 

79,20% 

2003 

Açúcar de cana, em bruto 
(63,0%); Outros açúcares de 
cana, beterraba (11,4%); Álcool 
etílico não desnaturado (10,8%); 
Dicloreto de etileno (10,2%); 
Melaços de cana (2,1%) 

97,5% 
Rússia (41,5%); EUA (10,7%); 
Canadá (8,7%); Japão (8,5%); 
Egito (3,8%). 

68,50% 

2006 

Açúcar de cana, em bruto 
(66,3%); Álcool etílico não 
desnaturado (16,9%); Outros 
açúcares de cana, beterraba 
(8,6%); Dicloreto de etileno 
(3,5%); Poli(cloreto de vinila) 
(2,1%) 

97,40% 
Rússia (38,7%); EUA (13,8%); 
Japão (7,3%); Índia (4,4%); 
Nigéria (4,3%). 

73,20% 

2011 

Açúcar de cana, em bruto 
(87,0%); Álcool etílico não 
desnaturado (7,4%); Outros 
açúcares de cana, beterraba 
(3,9%); Dicloreto de etileno 
(0,5%); Outro álcool etílico não 
desnaturado (0,4%). 

99,20% 
Rússia (38,5%); EUA (7,8%); 
Venezuela (5,7%); Argélia 
(4,8%); Croácia (4,6%) 

61,40% 

2014 

Outros açúcares de cana 
(86,3%); Outros açúcares de 
cana, beterraba (7,1%); Outro 
álcool etílico não desnaturado 
(3,0%); Soja (1,2%); Hidróxido de 
sódio (0,6%) 

98,20% 
Rússia (41,8%); Canadá (11,3%); 
EUA (10,4%); Venezuela (8,6%); 
Bangladesh (4,8%) 

76,90% 

Quadro 3 – Principais produtos exportados e principais países de destino de Alagoas (em %)* 
Nota: Período 1 (1995 e 1998); período 2 (2003 e 2006); período 3 (2011 e 2014) 
Fonte: MDIC/SECEX; SILVA (2011/2012), SOUZA e SILVA (2012 e 2013) 
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Quando se agregam os produtos por categoria de classificação utilizada pelo 

MDIC, os açúcares e produtos de confeitaria são os que mais contribuem para as 

exportações do estado nos três períodos. A Rússia aparece como o principal 

importador dos produtos do estado de alagoas, importando apenas açúcares e 

produtos de confeitaria. 

Os principais destinos das exportações de Alagoas em 2014 foram: Europa 

Oriental (43,0%), Canadá (11,3%) e Estados Unidos (10,4%), que juntos importaram 

64,7% dos produtos do estado. 

 

4.2 Bahia 
 

A Bahia é o estado que tem a maior área territorial da região Nordeste, sendo 

também o mais populoso. Sua extensão é de 564.732,642 km2, possui 417 

municípios e Salvador é sua capital. De acordo com dados do IBGE (2010), dos 

14.016.906 habitantes, 72,2% vivem na zona urbana e 27,9% na rural. O produto 

interno bruto da Bahia em 2013 foi de R$ 204.265 milhões (28,3% do PIB regional e 

3,8% do PIB nacional) e o PIB per capita de R$ 13.578 (o quarto maior da região).  

De acordo com os dados do IBGE (2013), o setor primário é o que apresenta 

menor participação para o PIB do estado, com 7,4% do VAB. Os produtos agrícolas 

com maior destaque são: soja, algodão herbáceo, cana-de-açúcar, milho, feijão, 

banana, cacau. Na pecuária destaca-se a criação de bovinos, ovinos, galináceos e 

camarão. Dentre os produtos agrícolas que se destacam nas exportações do estado 

estão a soja, o algodão e o café. É o maior exportador de soja da região Nordeste. 

O segundo setor mais importante da Bahia detém 20,5% do PIB, e 

compreende as indústrias extrativas (3,1%), de transformação (7,3%), construção 

civil (8,5%) e de Produção e Distribuição de Eletricidade e Gás, Água e Limpeza 

Urbana (1,7%). Considerado o maior complexo industrial integrado do Hemisfério 

Sul, o polo industrial de Camaçari foi o primeiro complexo petroquímico do país. 

Segundo a Secretaria de Desenvolvimento econômico (SDE), o polo apresenta uma 

grande diversificação industrial, abrigando mais de 90 empresas entre os setores 

químicos, petroquímicos, automotivos, têxteis, fármacos, de energia eólica, entre 

outras atividades industriais. Segundo o MIDIC/SECEX, entre os grupos de produtos 



63 

 

 

exportados no ano de 2014 se destacam pasta de madeira, combustíveis minerais e 

produtos químicos orgânicos, representando juntos 44,6% de todo valor exportado. 

O setor que se destaca no estado é o terciário que responde por 72,1% da 

produção total, destacando-se os setores de comércio, administração pública e 

atividades imobiliárias, que juntos somam 62,6% desse percentual. O turismo 

representa um dos setores mais importantes para a geração de renda do estado.  

A Bahia é o estado com maior percentual de contribuição para o total das 

exportações da região Nordeste, com cerca de 58,5% em 2014.  

O estado possui um dos complexos portuários mais importantes do país, 

constituído pelos portos públicos de Ilheús e Aratu-Candeias/Salvador e por cinco 

terminais de uso privado (TUP). De tudo que foi exportado em 2014 pela Bahia, 

93,8% dos bens foram escoados por via marítima, sendo que 74,0% desse valor 

saíram do complexo portuário da Bahia. Do Aeroporto de Salvador saíram apenas 

1,4% das exportações baianas. 

 Nos períodos em análise, as exportações tiveram comportamentos 

diferenciados. A partir da Figura 6, percebe-se que a balança comercial do estado 

permaneceu superavitária em todos os governos, significando que o valor das 

exportações superou o das importações. 
 

 

Figura 6 – Balança comercial da Bahia (US$ 1.000 FOB) 
Nota: Período 1 (1995 – 1998); período 2 (2003- 2006); período 3 (2011 – 2014)  
Fonte: MDIC/SECEX; SILVA (2011/2012), SOUZA e SILVA (2012 e 2013)   
 

 Durante os três períodos analisados, as exportações baianas sempre se 

destacaram em sua participação para o saldo da região Nordeste, com média de 
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47,4%, 54,7% e 58,9% respectivamente. Entretanto, em cada governo a evolução da 

balança comercial apresentou comportamento diferenciado quando comparados os 

anos iniciais com os anos finais de cada um deles. Nos governos FHC e Dilma 

tiveram redução de -4,7% e -15,5%, respectivamente. Já no governo Lula, o 

desempenho foi bastante significativo, teve um crescimento de 107,7%. 

 

 

Figura 7 – Variação anual das exportações da Bahia (em %) 
Nota: Período 1 (1995 – 1998); período 2 (2003- 2006); período 3 (2011 – 2014) 
Fonte: MDIC/SECEX; SILVA (2011/2012), SOUZA e SILVA (2012 e 2013)   

 
A Figura 7 evidencia o comportamento do saldo total exportado quanto ao 

ano imediatamente anterior, em termos de crescimento ou redução das 

exportações. Apenas no período do governo Lula o comportamento das 

exportações teve saldos sempre positivos. No período Dilma foi o que apresentou 

maior redução no valor total exportado. 

A pauta dos produtos exportados pela Bahia de acordo com o nível de 

agregação de valor está concentrada em produtos manufaturados nos três 

governos, como pode ser observado na Figura 8.  

1995 1996 1997 1998            2003  2004  2005  2006            2011  2012  2013  2014    
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Figura 8 – Participação dos produtos exportados segundo fator agregado da Bahia (em %) 
Nota: Período 1 (1995 – 1998); período 2 (2003- 2006); período 3 (2011 – 2014) 
Fonte: MDIC/SECEX; SILVA (2011/2012), SOUZA e SILVA (2012 e 2013)   

 

No governo FHC, a média de participação dos manufaturados para a pauta 

do estado foi de 56,8%, semimanufaturados de 30,8% e básicos de 11,3%. No 

governo Lula a média dos manufaturados foi de 62,8%, semimanufaturados de 

19,6% e básicos de 16,5%. No governo Dilma, observa-se redução na participação 

dos bens manufaturados e aumento nos semimanufaturados e básicos, cujas 

médias foram de 23,6%, 26,6% e 48,7%, respectivamente. 

Conforme os dados do MDIC, 106 municípios baianos participam do 

comércio exterior em 2014. Nesse ano, os bens que mais se destacaram no total 

exportado pelo estado foram as pastas de madeira ou de outras matérias fibrosas 

celulósicas, contribuindo com 16,8%. Dentre os municípios exportadores destacam-

se: Camaçari, São Francisco do Conde, Luis Eduardo Magalhães, Mucuri e Dias 

D’avila. 

 Segundo o MDIC/SECEX, as maiores empresas exportadoras por faixa de 

valor exportado do estado em 2014 foram: Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras, 

Braskem S.A., Suzano Papel e Celulose S.A., Paranapanema S.A. e Ford Motor 

Company Brasil Ltda. 

Em relação aos principais bens exportados, o estado permanece como o 

mais dinâmico da região e tem uma pauta exportadora bastante diversificada e 

composta por produtos com maiores incrementos produtivos. 
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Ano Principais produtos Principais destinos 

1995 

Pasta quim. de madeira (10,3%); 
Catodos de cobre (8,7%); Papel p/ 
imprim. livros (5,3%); Ouro em 
barras (4,1%); "Gasoleo" (3,2%) 

31,7% 
EUA (22,7%); Argentina (13,3%); 
Países baixos (7,5%); Japão 
(5,8%); Itália (4,4%) 

53,8% 

1998 

Fuel-oil (óleo combustivel) (6,1%); 
Pastas químicas de madeira 
(5,6%); Outros grãos de soja 
(5,5%); Manteiga, gordura e óleo, 
de cacau (5,3%); Outros 
papéis/cartões (3,8%) 

26,2% 

EUA (23,4%); Argentina (17,3%); 
Países baixos (7,8%); Bélgica 
(4,7%); Antilhas Holandesas 
(4,6%) 

57,7% 

2003 

Automóveis com motor explosão 
(11,6%); Fuel oil (10,1%); Óleos 
brutos de petróleo (4,7%); Pastas 
químicas de madeira (4,5%); 
Bagaços e outros resíduos sólidos 
(4,0%) 

34,9% 
EUA (30,6%); Argentina (13,13%); 
México (10,2%); Países baixos 
(5,4%); Reino Unido (3,5%) 

62,8% 

2006 

Fuel oil (12,8%); Automóveis com 
motor explosão (12,4%); Cátodos 
e seus elementos de cobre 
refinado (8,6%); Cátodos e seus 
elementos de cobre refinado 
(5,6%); Fios de cobre (3,5%) 

44,7% 
EUA (18,4%); Argentina (11,7%); 
México (8,7%); Bahamas (7,7%); 
Países baixos (7,0%) 

53,4% 

2011 

Fuel oil (17,5%); Pastas químicas 
de madeira (11,9%); Outros grãos 
de soja (8,6%); Algodão não 
cardado nem penteado (5,9%); 
Cátodos e seus elementos de 
cobre refinado (4,7%) 

48,5% 

Argentina (13,3%); EUA (13,2%); 
China (13,2%); Países Baixos 
(8,2%); Antilhas Holandesas 
(6,8%) 

54,7% 

2014 

Fuel oil (13,1%); Pastas químicas 
de madeira (12,2%); Soja, mesmo 
triturada (9,6%); Bagaços e outros 
resíduos sólidos (4,7%); Algodão 
não cardado nem penteado 
(4,5%) 

44,2% 

China (18,7%); EUA (11,5%); 
Argentina (9,3%); Países Baixos 
(8,6%); Antilhas Holandesas 
(7,7%) 

55,7% 

Quadro 4 – Principais produtos exportados e principais países de destino da Bahia(em %)* 
Nota: Período 1 (1995 e 1998); período 2 (2003 e 2006); período 3 (2011 e 2014) 
Fonte: MDIC/SECEX; SILVA (2011/2012), SOUZA e SILVA (2012 e 2013) 

 

O Quadro 4 indica os bens exportados e os  principais destinos das 

exportações realizadas pela Bahia, em cada um dos três períodos, considerando o 

ano inicial e final de cada um deles, com vista a indicar a participação percentual 

nas exportações dos cinco produtos que tem maior destaque em cada período, bem 

como os principais países que mais importaram produtos desse estado. Os Estados 

Unidos figuraram como o principal importador nos dois primeiros períodos, mas vem 

perdendo espaço no decorrer dos anos e ao final a China aparece como principal 

parceiro do estado. Os principais produtos importados pela China foram: Soja, 
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Pastas químicas de madeira, cátodos e seus elementos de cobre, algodão, outras 

fibras têxteis, entre outros. 

Em relação aos destinos, destacam-se como principais parceiros do estado: 

Ásia (30,6%), União Europeia (24,9%) e Estados Unidos (11,6%), totalizando juntos 

67,1%. 

  

4.3 Ceará 
 

O estado do Ceará tem uma área de 148.887.632 Km2, é o quarto estado do 

Nordeste com maior área territorial. Possui 184 municípios e sua capital é Fortaleza. 

De acordo com os  dados do IBGE (2010), é o terceiro estado com maior número de 

habitantes da região Nordeste, com 8.452.381 habitantes. Cerca de 75,1% desses 

indivíduos moram na zona urbana. Ainda segundo o IBGE (contas regionais 

brasileiras 2013), o PIB do Ceará foi de R$ 108.796 milhões (15,1% do PIB regional 

e 2,0% do PIB nacional) e o PIB per capita estadual foi R$ 12.393 (o quinto maior da 

região).  

O setor primário é o que apresenta menor participação para o PIB estadual, 

com 5,2% do VAB (IBGE, 2013). Os produtos agrícolas que mais se sobressaíram 

em 2014 foram: cana-de-açúcar, feijão, algodão, castanha de caju, banana, melão, 

entre outros. Na pecuária, a produção de galináceos, bovino, ovino, suíno; e, na 

aquicultura, camarão e tilápia. Para a exportação, destaca-se a castanha de caju e o 

melão, que respondem por 59,8% e 54,1%, respectivamente, das exportações 

nacionais.  

O setor secundário é o segundo mais importante do Ceará e detém 20,5% do 

PIB, e compreende as indústrias extrativas (0,6%), de transformação (10,4%), 

construção civil (7,3%) e de Produção e Distribuição de Eletricidade e Gás, Água e 

Limpeza Urbana (2,1%). A Região Metropolitana de Fortaleza detém a maior 

concentração de indústrias. Entre os principais setores industriais estão os ligados 

às indústrias calçadistas, têxteis e alimentícias. Segundo o MIDIC/SECEX, 

combustíveis minerais, óleos minerais foram os principais produtos exportados pelo 

estado em 2014, representando 24,1% do total das exportações cearenses. 
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O setor terciário responde por 74,4% da produção total. A administração 

pública e os setores comerciais respondem juntos por 38,6% desse percentual. 

Dentre as atividades mais importantes encontra-se o turismo. Em 2014 o Ceará 

aparece como o terceiro estado que mais contribuiu para o total exportado pelo 

Nordeste brasileiro, ficando atrás apenas da Bahia e do Maranhão e a frente dos 

demais estados nordestinos. 

Os dois portos existentes no estado, Porto de Pecém e Porto de Fortaleza, 

são responsáveis por 72,6% de toda a carga produzida para exportação pelo estado 

em 2014. Ambos são utilizados por outros estados para escoar sua produção. Já do 

Aeroporto de Fortaleza escoaram apenas 1,7% das mercadorias do estado. 

De acordo com a Figura 9, a balança comercial do Ceará permaneceu 

deficitária nos períodos 1 e 3, mostrando que o saldo de bens importados foi 

superior aos exportados. No período 2 esse fato só ocorreu apenas no ano de 2006. 

Todavia, ressalta-se que no último ano da série analisada do governo Lula, o saldo 

da balança comercial cearense apresentou déficit.  Esta mesma situação pode ser 

observada durante todo o primeiro mandato do governo Dilma. 

 

 

Figura 9 – Balança comercial do Ceará (US$ 1.000 FOB) 
Nota: Período 1 (1995 – 1998); período 2 (2003- 2006); período 3 (2011 – 2014)  
Fonte: MDIC/SECEX; SILVA (2011/2012), SOUZA e SILVA (2012 e 2013)   
 

A participação média das exportações cearenses na pauta da região se 

distribuiu da seguinte maneira nos três períodos: 9,2%, 10,1% e 7,9%. Entre os 

setores mais dinâmicos cearenses estão o calçadista e o de fruticultura, que são 
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intensivos em recursos naturais e mão-de-obra pouco qualificada. O estado 

configura como o maior exportador de melão e castanha de caju do país. Ademais, 

dos seus 184 municípios apenas 41 contribuíram para o total das exportações do 

estado em 2014, sendo os principais Fortaleza, Sobral, Cascavel, Icapuí e 

Maracanau como os principais colaboradores.  

No que se refere à evolução do crescimento das exportações, a Figura 10 

apresenta o quanto aumentou o valor exportado anualmente durante os anos em 

análise. 

 
 
 

   
Figura 10 – Variação anual das exportações do Ceará (em %) 
Nota: Período 1 (1995 – 1998); período 2 (2003- 2006); período 3 (2011 – 2014) 
Fonte: MDIC/SECEX; SILVA (2011/2012), SOUZA e SILVA (2012 e 2013)   

  

A Figura 11 evidencia o comportamento do saldo total exportado quanto ao 

ano imediatamente anterior, no que se refere ao crescimento ou redução das 

exportações do estado. Apenas no período 2003-2006 o comportamento das 

exportações teve saldos sempre positivos. Nos demais períodos, apresentaram 

reduções no valor total exportado. 

Segundo o nível de agregação do valor, a pauta dos produtos exportados 

pelo Ceará apresenta comportamentos diferenciados nos três governos, como pode 

ser observado na Figura 11. No governo FHC, a média de participação dos produtos 

que se enquadram como básicos foi sempre superior aos demais. Nos governos 

Lula e Dilma, os manufaturados se destacam nas exportações cearenses. 

1995 1996 1997 1998            2003  2004  2005  2006            2011  2012  2013  2014    
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Figura 11 – Participação dos produtos exportados segundo fator agregado do Ceará (em %) 
Nota: Período 1 (1995 – 1998); período 2 (2003- 2006); período 3 (2011 – 2014) 
Fonte: MDIC/SECEX; SILVA (2011/2012), SOUZA e SILVA (2012 e 2013)   

 

No primeiro período as exportações dos produtos básicos foram de 50,7%; os 

semimanufaturados de 13,9%; e, manufaturados de 34,2%. No segundo período, o 

comportamento das exportações foi de 32,1%, 16,4% e 50,5%, respectivamente. Já 

no terceiro período foram de 25,2%, 20,4% e 52,1%. Esse fato mostra que nos dois 

últimos períodos houve uma mudança em relação à agregação de valor ao produto, 

passando os produtos manufaturados a ter uma maior participação na balança 

comercial do estado.   

 Segundo o MDIC/SECEX, as maiores empresas exportadoras por faixa de 

valor exportado do estado em 2014 foram: Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras, 

Grendene S.A., JBS S.A., Agrícola Famosa Ltda e Paqueta Calçados S.A. 

 O Quadro 5 indica os principais produtos exportados e principais destinos das 

mercadorias cearenses no ano inicial e final de cada período. Apenas no ano de 

2014 a castanha de caju não aparece entre os cinco principais produtos que mais 

contribuem para o saldo comercial do estado. Estados Unidos e Argentina 

permanecem entre os cinco principais destinos dos produtos do Ceará nos três 

períodos. 
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Ano Principais produtos Principais destinos 

1995 

Castanha de caju (36,9%); 
Lagostas (14,3%); Tecido algodão 
(11,9%); Ceras de carnauba 
(11,0%); Fio de fibra de poliester 
(2,1%) 

76,2% 
EUA (48,6%); Argentina (6,8%); 
Japão (5,6%); Paraguai (5,1%); 
Canadá (3,8%) 

69,9% 

1998 

Castanha de caju (34,9%); 
Tecidos de algodão (10,9%); 
outros calçados de couro (9,2%); 
Lagostas (9,1%); Ceras vegetais 
(7,9%) 

72,1% 
EUA (51,4%); Argentina (14,2%); 
Canadá (3,8%); Paraguai (3,1%); 
Japão (2,8%) 

75,3% 

2003 

Castanha de caju (14,4%); Outros 
couros e peles inteiros de bovinos 
(9,9%); Outros calçados de couro 
(9,7%); Calçados de borracha 
(6,8%); Camarões inteiros (6,5%) 

47,3% 
EUA (40,2%); Argentina (6,0%); 
Canadá (5,75); Países Baixos 
(5,0%); Espanha (4,8%) 

61,8% 

2006 

Castanha de caju (14,2%); Outros 
couros e peles inteiros de bovinos 
(11,6%); Outros calçados de couro 
(10,2%); Calçados de borracha 
(7,5%); Tecidos de algodão (5,9%) 

49,4% 
EUA (29,5%); Argentina (9,9%); 
Itãlia (7,3%); Países Baixos 
(5,5%); Reino Unido (5,2%) 

57,5% 

2011 

Castanha de caju (12,5%); Outros 
calçados cobrindo o tornozelo 
(9,7%); Outros calçados sola 
borracha (6,6%); Calçados de 
borracha (5,7%); Óleos brutos de 
petróleo (5,5%) 

40,0% 
EUA (28,1%); Argentina (10,3%); 
Países Baixos (6,4%); Reino 
Unido (6,1%); China (4,9%) 

55,7% 

2014 

Fuel oil (24,0%); Couros e peles 
(8,2%); Calçados de borracha 
(7,9%); Outros calçados cobrindo 
o tornozelo (7,3%); Melões frescos 
(6,2%) 

53,5% 

EUA (15,6%); Países Baixos 
(15,3%); Antilhas Holandesas 
(15,3%); Cingapura (4,5%); 
Argentina (4,4%) 

47,6% 

Quadro 5 – Principais produtos exportados e principais países de destino do Ceará (em %)* 
Nota: Período 1 (1995 e 1998); período 2 (2003 e 2006); período 3 (2011 e 2014) 
Fonte: MDIC/SECEX; SILVA (2011/2012), SOUZA e SILVA (2012 e 2013) 

 
Ainda de acordo com o Quadro 5, a castanha de caju foi o produto que mais 

contribuiu para o total exportado pelo estado, a exceção no ano de 2014. Entretanto 

continua participando da pauta exportadora desse último ano, tendo como principais 

países de destinos Estados Unidos, Países Baixos, Canadá, México e Líbano.   

Os produtos exportados pelo Ceará são produtos intensivos em recursos 

naturais e mão-de-obra pouco qualificada e seus principais destinos são os países 

desenvolvidos. Em relação aos destinos, os que mais importaram os produtos do 

Ceará, em 2014, foram a União Europeia (37,9%), Estados Unidos (15,6%) e Ásia 

(15,5%), que juntos totalizaram 67,0% das vendas cearenses no comércio 

internacional. 
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4.4 Maranhão 
 

A área do estado do Maranhão é 331.936,955 Km2, é o segundo estado do 

nordeste com maior área territorial e o quarto mais populoso. De acordo como IBGE 

(2010) possui 6.574.789 habitantes, desse total 63,1% vivem na zona urbana e 

36,9% na rural. Possui 217 municípios e sua capital é São Luís. De acordo com 

IBGE (contas regionais brasileiras 2013), o PIB do Maranhão foi de R$ 67.593 

milhões (9,4% do PIB do Nordeste e 1,3% do Brasil) e o PIB per capita do estado foi 

de R$ 9.948 milhões (o oitavo da região). 

O estado tem no setor primário a menor contribuição para o PIB e responde 

por apenas 11,4% do VAB. Em relação à agricultura destacam-se as seguintes 

culturas: cana-de-açúcar, soja, milho, mandioca, algodão, entre outras. No setor 

pecuário destacam-se bovinos, suínos, galináceos e, na aquicultura, curimatã, 

tambaqui e tambacu. Para exportação a soja, o algodão e o milho figuraram como os 

produtos mais importantes no último período analisado.  É o segundo maior 

exportador de soja da região em 2014, perdendo apenas para Bahia.  

O setor secundário aparece contribuindo com 19,0% do VAB para o PIB 

estadual. As indústrias extrativas contribuem com 2,2%, de transformação com 

5,1%, Eletricidade e gás, água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e 

descontaminação com 2,9% e Construção civil com 8,8%. De acordo com 

MDIC/SECEX, alumina calcinada aparece como o produto que mais contribuiu para 

o total exportado pelo estado em 2014, com 35,1%. 

O setor que se destaca é o terciário, respondendo por 69,6% da produção 

total. Comércio e administração pública respondem por 39,6% do total. O Maranhão 

aparece nos períodos analisados entre os três estados que mais contribuíram para 

as exportações da região. Apenas no ano de 2003 aparece em terceira colocação, 

perdendo para o Ceará. Nos demais, assume o segundo lugar no ranking, perdendo 

apenas para Bahia. 

Assim, em 2014, o Maranhão contribuiu com 17,6% para o total das 

exportações da região, ocupando a segunda posição entre os estados nordestinos 

que mais contribuem para a comercialização dos produtos com o exterior.  
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A maior parte das exportações maranhenses é feitas através do Complexo 

Portuário de São Luís, o qual é constituído pelo Porto de Itaqui, da Alumar e do 

terminal privado Ponta da Madeira, pertencente a Vale do Rio Doce. Em 2014, foi 

responsável pelo escoamento de 92,6% dos produtos exportados pelo estado. 

Outros estados utilizam o Porto de São Luiz para escoar sua produção, como é o 

caso do Pará. De todos os bens que partiram desse porto, o Pará foi responsável 

por 72,5%. O único bem que foi exportado pelo Aeroporto de São Luís foi consumo 

de bordo, combustíveis e lubrificantes para aeronaves. 

A Figura 12 evidencia que a balança comercial maranhense permaneceu 

superavitária apenas no primeiro período. No segundo, somente no último ano 

(2006) apresentou déficit. Entretanto, em todos os quatro anos do último período a 

balança comercial mostra que o valor importado foi superior ao exportado pelo 

estado.  

 

Figura 12 – Balança comercial do Maranhão (US$ 1.000 FOB) 
Nota: Período 1 (1995 – 1998); período 2 (2003- 2006); período 3 (2011 – 2014)  
Fonte: MDIC/SECEX; SILVA (2011/2012), SOUZA e SILVA (2012 e 2013)   
 

 No último período, cujo resultado da balança comercial é deficitário, o item 

que apresentou maior impacto no total importado pelo estado foi Gasóleo (óleo 

diesel), que teve participação média de 54,5%. A participação média das 

exportações maranhenses na pauta da região se distribuiu da seguinte maneira nos 

três períodos: 17,3%, 14,1% e 15,9%. O complexo minerometalúrgico e o setor do 

agronegócio são dois grandes eixos de dinamismo no Maranhão. O estado 
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configura como o maior exportador de minérios da região. Entre os seus 217 

municípios, apenas 24 participaram para as exportações do estado em, 2014, a 

saber: São Luís, Imperatriz, Açailândia, Balsas e Porto Franco. 

A evolução anual das exportações nos períodos em análise pode ser 

observada na Figura 13. 

 
 
 

   
Figura 13 – Variação anual das exportações do Maranhão (em %) 
Nota: Período 1 (1995 – 1998); período 2 (2003- 2006); período 3 (2011 – 2014) 
Fonte: MDIC/SECEX; SILVA (2011/2012), SOUZA e SILVA (2012 e 2013)   

 
As exportações tiveram maior crescimento anual, quando comparado com o 

ano anterior, no período 2. Nos demais períodos, apresentaram redução do 

exportado, sendo o período 3 o que demostrou pior desempenho. Em relação ao 

nível de agregação do valor, os bens semimanufaturados se sobressaem nos 

períodos 1 e 2. No primeiro, a participação foi a seguinte: básicos 9,0%, 

semimanufaturados 81,8% e manufaturados 9,2%. 

1995 1996 1997 1998            2003  2004  2005  2006            2011  2012  2013  2014    
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Figura 14 – Participação dos produtos exportados segundo fator agregado do Maranhão (em %) 
Nota: Período 1 (1995 – 1998); período 2 (2003- 2006); período 3 (2011 – 2014) 
Fonte: MDIC/SECEX; SILVA (2011/2012), SOUZA e SILVA (2012 e 2013)   

 

No governo Lula, a participação dos bens básicos apresentou um grande 

aumento, ficando em torno de 31,3%, os semimanufaturados apresentaram redução 

percentual, passando para 57,6% e os manufaturados apresentaram um pequeno 

aumento, representando 10,7%. No governo Dilma as mudanças na participação 

dos bens foi significativa: os produtos básicos e manufaturados aumentam suas 

participações, em torno de 39,3% e 30,5%, respectivamente; e, os 

semimanufaturados reduzem para 28,2%.  

Dentre as empresas consideradas maiores exportadoras do estado, segundo 

a faixa de valor exportado em 2014 estão: Suzano Papel e Celulose S.A., Alcoa 

World Alumina Brasil Ltda, BHP Billiton Metais SA, Companhia Siderúrgica Vale do 

Pindare, Alcoa Alumínio S/A, entre outras. 

Os minérios tem a maior participação no valor exportado pelo estado nos três 

períodos. Os cinco principais produtos exportados respondem juntos por mais de 

96% do total comercializado no período 1 e os países desenvolvidos são os seus 

maiores destinos. No governo Lula, esse percentual cai para cerca de 89% e a 

China aparece ao final desse período entre os cinco principais importadores dos 

produtos maranhenses. No governo Dilma os principais bens participaram em média 

com 90% e a China se consolida entre os cinco principais destinos. 
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Ano Principais produtos Principais destinos 

1995 

Alumínio, não ligado, em forma 
bruta (68,8%); Ferro gusa 
(14,1%); Óxido de alumínio 
(6,5%); Soja (4,5%); Ligas de 
alumínio, em forma bruta (2,3%) 

96,3% 
EUA (36,4%); Japão (31,5%); 
Países Baixos (8,8%); Argentina 
(5,6%); Bélgica (3,9%) 

86,1% 

1998 

Alumínio, não ligado, em forma 
bruta (50,4%); Ferro fundido bruto 
não ligado (22,0%); Outros grãos 
de soja (10,9%); Ligas de 
alumínio, em formas brutas 
(9,0%); Alumina calcinada (4,8%) 

97,1% 
Países Baixos (26,5%); Bélgica 
(19,7%); EUA (19,0%); Argentina 
(7,3%); Japão (7,1%) 

79,7% 

2003 

Alumínio, não ligado, em forma 
bruta (29,0%); Ferro fundido bruto 
não ligado (21,1%); Outros grãos 
de soja (17,1%); Ligas de 
alumínio, em formas brutas 
(12,2%); Alumina calcinada (9,7%) 

89,1% 
EUA (25,3%); Países Baixos 
(16,4%); Bélgica (10,9%); Suíça 
(9,1%); Argentina (7,5%) 

69,1% 

2006 

Ferro fundido bruto não ligado 
(26,4%); Alumínio não ligado em 
formas brutas (18,7%); Ligas de 
alumínio, em formas brutas 
(15,4%); Minérios de ferro 
aglomerados (14,7%); Outros 
grãos de soja (13,5%) 

88,7% 
EUA (27,3%); Países Baixos 
(13,9%); China (13,3%); Suíça 
(10,3%); Espanha (7,2%) 

72,1% 

2011 

Minérios de ferro aglomerados e 
seus concentrados (27,3%); 
Alumina calcinada (25,5%); 
Outros grãos de soja (19,6%); 
Ferro fundido bruto não ligado 
(14,3%); Alumínio não ligado 
(6,1%) 

92,8% 
EUA (14,8%); China (11,2%); 
Japão (8,8%); Canadá (7,7%); 
Espanha (7,4%) 

49,9% 

2014 

Alumina calcinada (35,1%); Soja 
(26,5%); Pastas químicas 
(16,3%); Ferro fundido bruto não 
ligado (13,8%); Bulhão dourado 
em formas brutas (2,7%) 

94,5% 
China (21,5%); EUA (18,45); 
Canadá (10,6%); Espanha (7,9%); 
Islândia (6,0%) 

64,5% 

Quadro 6 – Principais produtos exportados e principais países de destino do Maranhão (em %) 
Nota: Período 1 (1995 e 1998); período 2 (2003 e 2006); período 3 (2011 e 2014) 
Fonte: MDIC/SECEX; SILVA (2011/2012), SOUZA e SILVA (2012 e 2013) 

 
De acordo com o Quadro 6, os minérios tem a maior participação nas 

exportações do maranhão e os maiores destinos são os países desenvolvidos. A 

China passa a configurar entre os maiores destinos dos produtos a partir de 2006. 

Assim, Ásia (27,5%), União Europeia (19,6%) e Estados Unidos (18,4%) figuram 

como os principais destinos dos produtos exportados pelo Maranhão. 
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4.5 Paraíba 
 

De acordo com IBGE (2010), o estado da Paraíba possui uma área de 

56.468,427 Km2, com uma população de 3.766.528 habitantes. Possui 223 

municípios e sua capital é João Pessoa. Dos estados nordestinos, é o quinto mais 

populoso e a maioria de seus habitantes vive na área urbana cerca de 75,4% contra  

24,6% que vivem na rural. De acordo com IBGE (Contas Regionais do Brasil 2013), 

possui PIB de R$ 43.325 milhões, representando 6,4% do PIB regional e 0,9% do 

Brasil; e o PIB per capita de R$ 11.835. Seu PIB é o sexto maior da região, ficando a 

frente dos estados de Alagoas, Sergipe e Piauí.  

O setor primário da Paraíba é o que apresenta menor contribuição para o PIB 

estadual, com 4,5%. Dentre os produtos mais cultiváveis pela Paraíba em 2014 

estão: cana-de-açúcar, abacaxi, feijão, mandioca, milho, banana, entre outros. Na 

pecuária se destaca a produção bovina e de galináceos. E na aquicultura, tilápia e 

camarão. Entre as frutas que se destacam para exportação estão os mamões 

papaia, mangas e abacaxis. 

A indústria é o segundo setor que se destaca no estado, com participação de 

17,9% no PIB. A indústria extrativa participa com 0,5%, de transformação com 8,3%, 

de construção 6,7% e produção e Distribuição de Eletricidade 2,5. As indústrias que 

se destacam são as de calçados, alimentos e têxteis. Para exportação, o setor de 

calçados é o que mais se sobressai dentre os produtos paraibanos. Segundo dados 

do MDIC/SECEX, em 2014 esse setor participou com 56,2% para o saldo total da 

balança comercial do estado. É o segundo maior exportador da região Nordeste de 

calçados, polainas e artefatos semelhantes e o quarto exportador do país neste item. 

O setor terciário se destaca, participando com 77,6% para a produção total. O 

setor de comércio e administração pública são os que mais contribuem para o PIB 

desse setor, juntos totalizam 49,1%. As atividades ligadas ao setor turístico se 

destacam na geração de renda do estado. 

A Paraíba contribuiu com 1,1% para o total das exportações da região, em 

2014, ocupando assim a oitava posição entre os estados da região, ficando a frente 

apenas de Sergipe.  

O Estado dispõe de um porto localizado na cidade de João Pessoa, Porto de 

Cabedelo, por onde escoam uma pequena parte de suas mercadorias. Em 2014 
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apenas 9,7% das mercadorias exportadas pelo estado partiram do mesmo. A maior 

parte dos bens for escoada pelos portos de Suape/PE (42,7%) e Santos/SP 

(37,4%). 

A balança comercial da Paraíba aparece superavitária apenas no segundo 

período. De acordo com a Figura 15 percebe-se que o déficit no terceiro período é 

bem superior ao primeiro.  

 

Figura 15 – Balança comercial da Paraíba (US$ 1.000 FOB) 
Nota: Período 1 (1995 – 1998); período 2 (2003- 2006); período 3 (2011 – 2014)  
Fonte: MDIC/SECEX; SILVA (2011/2012), SOUZA e SILVA (2012 e 2013)  

 

A participação média da Paraíba para as exportações regionais se distribuiu 

da seguinte forma: 2,1% no primeiro período, 6,8% e 7,7% nos demais, 

respectivamente. Em 1998, entre os produtos importados que mais impactaram 

para o saldo negativo da balança comercial do estado estão: algodão não cardado 

nem penteado (24,2%), outros tipos de algodão não cardado nem penteado 

(12,0%), milho em grão, exceto para semeadura (10,8%). Já em 2014 a 

diversificação de produtos importados aumentou e os que se destacaram foram: 

calçados para esportes (18,1%), outros trigos e misturas de trigo com centeio 

(8,9%), malte não torrado (8,1%). 

De acordo com a Companhia de Desenvolvimento da Paraíba (CINEP), os 

complexos industriais que mais se evidenciam no estado estão os setores de couro, 

calçados, têxtil, eletroeletrônico e mineração. Entre seus 223 municípios, 25 

participam das exportações em 2014, sendo os principais Campina Grande, Lucena, 

Mataraca, Santa Rita e Mamanguape como as que mais contribuíram para o saldo 
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exportador. 

A Figura 16 mostra a evolução percentual das exportações, as quais 

apresentam reduções em ambos os períodos. 

 

 

 
 
Figura 16 – Variação anual das exportações da Paraíba (em %) 
Nota: Período 1 (1995 – 1998); período 2 (2003- 2006); período 3 (2011 – 2014) 
Fonte: MDIC/SECEX; SILVA (2011/2012), SOUZA e SILVA (2012 e 2013)   

 

As reduções nos valores exportados foram maiores no primeiro período, em 

média teve queda de -7,7%. E no período posterior teve o melhor desempenho, 

tendo o item roupas de toucador ou de cozinha como o produto que mais contribuiu 

para o total exportado nos quatros anos desse período. 

 Com base nos dados do MIDIC/SECEX, as empresas ligadas ao setor de 

calçados, alimentos e mineração no estado são as principais exportadoras do 

estado.  Por faixa de valor destacam-se a Alpargatas, Cristal Mineração do Brasil 

LTDA, Usina Monte Alegre S.A. e Biosev S.A.  

1995 1996 1997 1998            2003  2004  2005  2006            2011  2012  2013  2014    
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Figura 17 – Participação dos produtos exportados segundo fator agregado da Paraíba (em %) 
Nota: Período 1 (1995 – 1998); período 2 (2003- 2006); período 3 (2011 – 2014) 
Fonte: MDIC/SECEX; SILVA (2011/2012), SOUZA e SILVA (2012 e 2013)   
 

 
A Paraíba tem nos produtos manufaturados sua maior participação nas 

exportações em todos os anos destacados, conforme pode ser visualizado na Figura 

17. A média de participação nos três períodos foi: 98,9%, 98,9% e 92,0% nessa 

ordem. Entretanto são produtos intensivos em recursos naturais e mão-de-obra 

pouco qualificada e não utilizam inovações tecnológicas de grande complexidade, 

como é o caso dos setores calçadista, de confecção e de alimentos.  

A distribuição dos bens e os principais países que importam os produtos 

paraibanos podem ser visualizados no Quadro 7.   
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Ano Principais produtos Principais destinos 

1995 

Cordeis de sisal (36,8%); Álcool 
etílico (22,6%); Roupas de 
toucador (8,8%); Outros cordeis 
(4,4%); Qq. Out. tapete de out. 
material têxtil (3,3%) 

75,8% 
EUA (45,0%); Países Baixos 
(12,7%); Japão (10,5%); Argentina 
(6,1%); Coreia do Sul (3,1%) 

77,5% 

1998 

Cordeis para atadeiras ou 
enfardadeiras (21,0%); Camisetas 
interiores, etc, de algodão 
(11,9%); Tapete de pontos 
nodados ou enrolados (7,6%); 
Álcool etílico não desnaturado 
(7,5%); Outros calçados de couro 
natural (7,3%) 

55,3% 
EUA (38,0%); Argentina (18,1%); 
Japão (9,1%); Países Baixos 
(5,3%); Itália (5,1%) 

75,6% 

2003 

Roupas de toucador ou de 
cozinha (29,8%); Outros calçados 
de couro natural (12,0%); Álcool 
etílico não desnaturado (11,2%); 
Fios de algodão simples (5,3%); 
Camarões, inteiros (4,9%) 

63,3% 
EUA (59,3%); Argentina (6,7%); 
Espanha (4,2%); França (3,8%); 
Gana (3,7%) 

77,7% 

2008 

Roupas de toucador ou de 
cozinha (24,4%); Outros calçados 
de borracha ou plástico (16,2%); 
Tecido atoalhado (8,6%); Açúcar 
de cana, em bruto (8,0%); Fios 
simples de algodão (7,4%) 

64,6% 
EUA (57,5%); Argentina (5,0%); 
Rússia (3,9%); Austrália (3,0%); 
Nigéria (2,6%) 

72,0% 

2011 

Calçados de borracha ou plásticos 
(34,0%); Açúcar de cana, em 
bruto (25,3%); Outros açúcares de 
cana, beterraba (11,1%); Ilmenita 
(minérios de titânio) (5,0%); Álcool 
etílico não desnaturado (3,8%) 

79,1% 
EUA (13,4%); Argentina (10,0%); 
Espanha (6,9%); Portugal (5,9%); 
Austrália (4,8%) 

41,0% 

2014 

Calçados de borracha ou plásticos 
(52,8%); Sucos (sumo) de outras 
frutas (13,5%); Ilmenita (minérios 
de titânio) (7,7%); Outros 
açúcares de cana (3,8%); Outro 
álcool etílico não desnaturado 
(3,0%) 

80,8% 
EUA (22,4%); França (15,9%); 
Austrália (9,6%); Angola (9,4%); 
Argentina (6,0%) 

63,2% 

Quadro 7 – Principais produtos exportados e principais países de destino da Paraíba (em %)* 
Nota: Período 1 (1995 e 1998); período 2 (2003 e 2006); período 3 (2011 e 2014) 
Fonte: MDIC/SECEX; SILVA (2011/2012), SOUZA e SILVA (2012 e 2013) 

 
De acordo com as informações do Quadro 7, no início do período do governo 

FHC, em seu primeiro mandato, destacam-se produtos ligados às indústrias têxteis e 

álcool etílico respondendo por 75,8% do total comercializado naquele ano; e, no 

último ano dessa série, já no primeiro mandato do governo Dilma, os calçados 

figuram como os que mais contribuíram para as exportações do estado, com 

presença constante nos anos selecionados. Ademais, nos últimos anos de toda série 

analisada, percebe-se a contribuição de açúcar de cana e ilmenita entre os 
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principais produtos da pauta de exportações paraibana, com os produtos têxteis 

perdendo espaço. Os Estados Unidos aparecem como o maior destino dos produtos 

desse estado durante toda a série em análise. Em 2014, importou da Paraíba 97,5% 

do estoque de sucos (sumos) de outras frutas, 7,3% dos calçados de borracha e 

69,3% de outros açúcares de cana. Os principais destinos dos produtos paraibanos 

nesse último ano foram União Europeia (24,1%), Estados Unidos (22,4%); África 

(12,8%) e Ásia (12,5%). 

 

4.6 Pernambuco 
 

O estado de Pernambuco abrange uma área de 98.076,001 Km2. Conforme 

dados do IBGE (2010), tem uma população de 8.796.448 habitantes, distribuídos em 

185 municípios e tem a cidade de Recife como capital. É o segundo estado mais 

populoso da região e tem a maior parcela dos habitantes vivendo na área urbana, 

80,2%, e na rural 19,8%. O PIB estadual em 2013 foi de R$ 140.728 milhões, 

representado 19,5% do PIB regional e 2,6% do PIB nacional; e, o PIB per capita de 

R$ 15,282, é o segundo maior da região, ficando atrás somente da Bahia.  

O setor primário demonstra a menor contribuição para o PIB estadual e 

responde por apenas 3,5% do VAB. Na agricultura destaca-se a produção de cana-

de-açúcar, manga, uva, feijão e mandioca. Na pecuária, a criação de bovinos, ovinos 

e galináceos e, na aquicultura, destaca-se a produção de tilápias e camarão. O 

destaque desse setor para exportação em 2014 foram cana-de-açúcar, mangas e 

uvas. 

O segundo setor mais importante é o industrial, que contribuiu com 21,6% 

para o PIB estadual, distribuídos da seguinte maneira: indústria extrativa (90,1%), de 

transformação (10,5%), construção civil (9,4%) e de produção e distribuição de 

eletricidade e gás, água e limpeza urbana (1,6%). Esse setor é o segundo mais 

dinâmico da região, possui alguns complexos industriais de grande importância para 

o país, como o Complexo Industrial e Portuário de Suape. Esse complexo está em 

expansão e atrai grandes investimentos. Dois grandes empreendimentos foram 

escolhidos para fazer parte desse complexo, a Refinaria Abreu e Lima (em fase de 

construção) e o Estaleiro Atlântico Sul. Dispõe de um moderno porto que possibilita 

melhor escoamento e entrada de mercadorias.  
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O destaque do estado é o setor terciário, que aparece contribuindo com 

74,9% para a produção total de Pernambuco. Segundo dados do IBGE (Contas 

Regionais do Brasil 2013), o PIB desse setor é oriundo, em sua maioria, do comércio 

e da administração pública, que juntos contribuem com 37,2% para o total 

produzido.  Dois grandes polos se destacam: o Polo de Confecções do Agreste e o 

Polo Médico de Recife, que são referência em suas categorias. Além desses dois 

polos, há o Porto Digital que abriga grandes empresas ligadas a inovação e 

conhecimento, além do setor de turismo. 

No que se refere às exportações, configura-se como o quarto estado que 

mais contribui para o total exportado pela região em 2014, ficando atrás somente da 

Bahia, Maranhão e Ceará. Dos seus 185 municípios, 39 deles exportaram seus 

produtos, tendo Ipojuca, Recife, Petrolina, Cabo de Santo Agostinho e Paulista entre 

os que mais contribuíram para as exportações pernambucanas.  

Pernambuco possui dois portos, Porto de Suape e Porto de Recife, por onde 

escoam a maior parte de seus produtos. Ambos recebem e despacham mercadorias 

de outros estados brasileiros. O Porto de Suape é considerado um dos mais 

modernos e o maior do Norte/Nordeste do país e o total exportado pelo estado, 

responde por 33,2%. Já o Porto de Recife, responde por 29,4% desse total. O 

Aeroporto de Recife também aparece como opção, 3,9% das exportações partiu 

desse aeroporto. Os demais produtos partiram de outros portos: Santos/SP (11,7%), 

Salvador/BA (7,1%), Pecem/CE (1,8%). 

 A Figura 18 mostra a evolução da balança comercial, cujo comportamento é 

semelhante nos três períodos analisados. A balança comercial sempre deficitária, 

com as importações apresentando evolução crescente, sendo o volume maior  

observado no último período da série analisada. Esse comportamento pode ser 

explicado pelos altos investimentos produtivos que vem consolidando o estado de 

Pernambuco como o segundo mais dinâmico da região. No primeiro período, os 

bens que aparecem entre os principais produtos importados e que contribuíram para 

o grande déficit da balança comercial pernambucana foram: combustíveis minerais, 

cereais, máquinas e aparelhos elétricos, reatores nucleares e, gorduras e óleos 

animais ou vegetais. No segundo foram os produtos químicos orgânicos, reatores 

nucleares, combustíveis minerais, cereais e máquinas e aparelhos elétricos. E no 

último, os combustíveis minerais, produtos químicos orgânicos, reatores nucleares, 
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veículos automotivos e produtos farmacêuticos aparecem entre os principais 

produtos importados. 

 

Figura 18 – Balança comercial de Pernambuco (US$ 1.000 FOB) 
Nota: Período 1 (1995 – 1998); período 2 (2003- 2006); período 3 (2011 – 2014)  
Fonte: MDIC/SECEX; SILVA (2011/2012), SOUZA e SILVA (2012 e 2013)   
 

As exportações não acompanharam o crescimento sempre contínuo das 

importações. No governo FHC e Dilma, tiveram reduções no valor total exportado 

quando se compara o ano inicial com o final do período, de -36,9% e -21,3% nessa 

ordem. O governo lula apresentou crescimento de 90,0%. A participação média das 

exportações pernambucanas em cada um dos períodos foi: 10,4%, 6,8% e 7,7%, 

respectivamente. 

A Figura 19 apresenta a variação percentual das exportações de Pernambuco 

nos anos selecionados para análise.  
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Figura 19 – Variação anual das exportações de Pernambuco (em %) 
Nota: Período 1 (1995 – 1998); período 2 (2003- 2006); período 3 (2011 – 2014) 
Fonte: MDIC/SECEX; SILVA (2011/2012), SOUZA e SILVA (2012 e 2013)   

 

A partir dos dados, observa-se que o total exportado nos três períodos 

apresentou redução das exportações pernambucanas, particularmente nos períodos 

1 e 3. No primeiro governo do presidente FHC a maior redução foi em 1996, com 

queda de -40,6% e, no governo da presidenta Dilma foi em 2014, com redução de -

52,6%. No período 2 apresentou crescimento anual sempre positivo, a exceção do 

último ano que reduziu em 0,2% o saldo exportado. 

A composição da pauta de exportação de acordo com a agregação de valor 

ao produto do estado de Pernambuco pode ser verificada na Figura 20, indicando 

que os produtos manufaturados se destacam em todos os anos. 
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Figura 20 – Participação dos produtos exportados segundo fator agregado de Pernambuco (em %) 
Nota: Período 1 (1995 – 1998); período 2 (2003- 2006); período 3 (2011 – 2014) 
Fonte: MDIC/SECEX; SILVA (2011/2012), SOUZA e SILVA (2012 e 2013)   

 

No período 1, a média dos produtos básicos foi de 5,5%; os 

semimanufaturados de 40,1%; e, os manufaturados de 52,8%. No período seguinte 

ocorre um aumento da participação dos bens básicos (20,8%), redução dos 

semimanufaturados (23,9%) e os bens manufaturados (51,1%) permanece 

participando com mais de 50% para o total exportado pelo estado. No período 3, 

reduz a participação dos bens básicos (11,8%) e semimanufaturados (17,2%) e 

aumenta dos bens manufaturados (65,7%).  

As cinco maiores empresas exportadoras por faixa de valor exportado do 

estado são: Companhia Petroquímica de Pernambuco – Petroquímica Suape, GE Oil 

& Gas do Brasil Ltda, Santista Work Solution S.A., M&G Polímeros Brasil S.A. e 

Terphane Ltda. 

A relação dos principais produtos que constam na balança comercial nos 

anos iniciais e finais de cada período, assim como os principais destinos das 

exportações de Pernambuco pode ser visualizada no Quadro 8. 
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Ano Principais produtos Principais destinos 

1995 

Açúcar refinado de cana/beterraba 
(25,7%); Açúcar demerara 
(20,5%); Açúcar cristal (16,7%); 
Outros açúcares de 
cana/beterraba (4,9%); Chapas s/ 
etc de tereftalato polietileno 
(3,8%) 

71,6% 
EUA (15,0%); Nigéria (13,0%); 
Rússia (10,3%); Marrocos (7,3%); 
Egito (6,2%) 

51,8% 

1998 

Açúcar de cana bruto (33,9%); 
Outros açúcares de 
cana/beterraba (19,2%); Chapas, 
etc, de poli (4,1%); Veludos e 
pelúcias obtidos por trama (4,0%); 
Outras resistências elétricas fixas 
(3,5%) 

64,6% 
Rússia (21,4%); EUA (17,5%); 
Nigéria (11,0%); Argentina (9,6%); 
Países Baixos (5,9%) 

65,4% 

2003 

Açúcar de cana, em bruto 
(16,5%); Goiabas, mangas e 
mangostões (8,1%); Outros 
açúcares de cana, beterraba 
(8,0%); Uvas frescas (6,7%);  
Outros camarões congelados 
(4,8%) 

44,1% 
EUA (27,5%); Países Baixos 
(9,8%); Argentina (8,9%); Rússia 
(6,6%); Nigéria (4,9%) 

57,8% 

2008 

Açúcar de cana, em bruto 
(13,5%); Outros açúcares de 
cana, beterraba (12,0%); Uvas 
frescas (8,5%); Borracha de 
butadieno (7,0%); Álcool etílico 
não desnaturado (5,0%) 

46,0% 
EUA (23,8%); Países Baixos 
(10,3%); Argentina (9,6%); Rússia 
(6,7%); Síria (4,9%) 

55,3% 

2011 

Açúcar de cana, em bruto 
(29,0%); Outros açúcares de 
cana, beterraba (17,5%); Uvas 
frescas (8,5%); Tereftalato de 
polietileno em forma primária 
(5,1%); Consumo de bordo - 
combs e lubrificantes para 
aeronaves (4,1%) 

64,2% 

EUA (12,7%); Argentina (10,1%); 
Provisão de navios e aeronaves 
(7,3%); Países Baixos (6,6%); 
Portugal (5,6%) 

42,2% 

2014 

Ácido tereftálico e seus sais 
(13,9%); Outros açúcares de 
cana, beterraba (12,3%); Outros 
açúcares de cana (8,8%); Outros 
compressores de gases (7,8%); 
Tereftalato de polietileno em 
forma primária (6,2%) 

49,0% 

Países Baixos (19,7%); Argentina 
(18,3%); EUA (11,1%); Venezuela 
(7,6%); Provisão de navios e 
aeronaves (5,0%) 

61,6% 

Quadro 8 – Principais produtos exportados e principais países de destino de Pernambuco (em %)* 
Nota: Período 1 (1995 e 1998); período 2 (2003 e 2006); período 3 (2011 e 2014) 
Fonte: MDIC/SECEX; SILVA (2011/2012), SOUZA e SILVA (2012 e 2013). 

 

 Açúcares e produtos de confeitaria é o item que se destaca nos anos 

selecionados. No início do primeiro período participava com 67,7% para o total 

exportado pelo estado. A participação desse item veio diminuindo no decorrer dos 

anos e em 2014 passou para 21,3%. A pauta exportadora foi diversificando e novos 

setores foram emergindo. As frutas aparecem entre os principais produtos que mais 

contribuem para o total das exportações pernambucanas a partir do final do primeiro 
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período. Os Estados Unidos permanecem como um dos principais destinos dos 

produtos de Pernambuco. Os bens que constam entre os comercializados com os 

EUA em 2014 estão outros açúcares de cana; outras chapas estratificadas, ácido 

tereftálico, outras lagostas, outras borrachas, entre outros. Os países desenvolvidos 

são os principais destinos dos bens exportados. Todavia, no conjunto, destacam-se 

a União Europeia (26,9%), Estados Unidos (inclusive Porto Rico) 11,1% e África 

(10,2%), como maiores destinos das exportações do estado. 

 

4.7 Piauí 
 

 O estado do Piauí tem uma área de 251.611,934 km2, é o terceiro maior 

estado nordestino em área e o oitavo em termos populacionais, com 3.118.360 

habitantes. A maior parcela da população vive na área urbana (65,8%) e o demais 

na rural (34,2%). Tem como capital a cidade de Teresina. De acordo com IBGE 

(Contas regionais brasileiras 2013), apresenta o menor PIB da região, R$ 31.240 

milhões (4,3% do regional e 0,6% do nacional) e o PIB per capita de R$ 9.811 

milhões (o menor da região). 

 A menor contribuição para o PIB do estado vem do setor primário, 

representando 6,4% do VAB. Na agricultura se destaca o cultivo de soja, milho, 

cana-de-açúcar, arroz, algodão, feijão e mandioca. Na pecuária, a criação de 

bovinos, ovinos e galináceos. Na aquicultura a produção de tambaqui, tilápia e 

camarão. A soja representa 68,2% do valor total exportado por esse estado em 

2014. 

 O setor industrial participa com 12,4% para o PIB estadual. Com a indústria 

extrativa participando com 0,3%, a de transformação 3,6%; construção civil, 7,8%; e, 

produção e distribuição de eletricidade, 0,7%. De acordo com as Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico e Tecnológico do Piauí (SEDET/PI), diversas indústrias 

de transformação se instalaram no estado, como as têxteis, bebidas, extração 

vegetal, beneficiamento de soja, química, entre outras.  

 O setor que mais contribui para o PIB é o terciário, 81,2% do VAB. O 

Comércio e a Administração, educação, saúde, pesquisa e desenvolvimento 

públicas juntas respondem por 52,9% do VAB.  
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 O Piauí é o segundo estado que tem menor participação nas exportações 

nordestinas, fica a frente apenas de Sergipe. É o único estado que não dispõe de um 

porto para escoamento da produção. Dos portos de São Luís/MA (43,1%), 

Salvador/BA (25,6%), Fortaleza/CE (12,9%) e Pecem/CE (10,4%) partiram cerca de 

92,0% de tudo que foi exportado pelo estado em 2014. 

 A balança comercial do estado pode ser visualizada na Figura 21.  Os dados 

revelam que o valor total exportado foi superior as importações em todos os 

períodos, com exceção do ano de 2013 que apresentou déficit. 

 

Figura 21 – Balança comercial do PIAUÍ (US$ 1.000 FOB) 
Nota: Período 1 (1995 – 1998); período 2 (2003- 2006); período 3 (2011 – 2014)  
Fonte: MDIC/SECEX; SILVA (2011/2012), SOUZA e SILVA (2012 e 2013)   

 

 O estado possui uma pequena parcela na participação das exportações da 

região, e apresentou pequenas variações no valor total exportado em todos os três 

períodos.  Em média participou com 1,59%, 0,71% e 1,15% em cada um deles. 

Quando comparados os anos iniciais e finais, percebe-se que no período 1 o saldo 

decresceu em -12,4%; no 2, essa redução foi ainda maior, cerca de -19,6%. Apenas 

no último período apresentou um aumento de 55,8%. 

 Dos seus 75 municípios, 17 participaram nas exportações do estado em 2014, 

entre eles estão Bom Jesus, Campo Maior, Parnaíba, Corrente e Piripiri. A maioria 

deles exportou apenas um ou dois produtos. Possui uma pauta exportadora pouco 

diversificada e concentrada em produtos intensivos em recursos naturais.  



90 

 

 

  

Figura 22 – Variação anual das exportações do Piauí (em %) 
Nota: Período 1 (1995 – 1998); período 2 (2003- 2006); período 3 (2011 – 2014) 
Fonte: MDIC/SECEX; SILVA (2011/2012), SOUZA e SILVA (2012 e 2013)   

 

Na Figura 22, evidencia-se o comportamento anual das exportações ao longo 

dos anos analisados, na qual se observa que em todos os períodos apresentaram 

reduções no total exportado pelo estado quando comparado ao ano imediatamente 

anterior. Os dois anos finais do período 2 mostraram os piores desempenhos. 

De acordo com a Figura 23, a pauta dos produtos exportados pelo estado do 

Piauí, que se concentrava em produtos semimanufaturados e manufaturados no 

período 1, representando em média 60,3% e 31,8%, apresentou uma grande 

mudança nos períodos seguintes, quando passou para 29,0% e 11,9% no período 2 

e 25,7% e 2,3% no seguinte, respectivamente. Assim, nos dois últimos períodos a 

pauta exportadora passou a se concentrar em produtos básicos, sendo 59,1% e 

72,0%, em cada um deles. 
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Figura 23 – Participação dos produtos exportados segundo fator agregado do Piauí (em %) 
Nota: Período 1 (1995 – 1998); período 2 (2003- 2006); período 3 (2011 – 2014) 
Fonte: MDIC/SECEX; SILVA (2011/2012), SOUZA e SILVA (2012 e 2013).  

 

 A partir de meados dos anos 2000 a soja passa a se consolidar como um dos 

produtos mais importantes para a pauta exportadora piauiense.  

 De acordo com MDIC/SECEX, as empresas exportadoras que se destacaram 

por faixa de valor exportado em 2014 foram: Cargill Agrícola S.A., Brasil Ceras Ltda, 

Amaggi & LD Commodities S.A., Multigrain S.A. e, Pontes Indústria de Cera do Piauí 

Ltda. 

 O Quadro 9 indica os principais produtos exportados por Piauí e os principais 

países importadores de seus bens. 
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Ano Principais produtos Principais destinos 

1995 

Ceras de carnauba (37,8%); 
Pilocarpina e seus sais (20,5%); 
Couro/pele bovino (15,7%); 
Calças/bermudas de algodão 
(7,0%); Peles depiladas de ovinos 
(3,9%) 

84,8% 
EUA (20,8%); Alemanha (14,5%); 
Itália (12,4%); Espanha (8,0%); 
Japão (6,6%) 

62,3% 

1998 

Ceras vegetais (27,7%); 
Pilocarpina, seu nitrato ou 
cloridrato (17,3%); Outros couros 
e peles bovinos (10,4%); Outros 
grãos de soja (9,3%); Castanha 
de caju (8,4%) 

73,1% 
EUA (34,3%); Alemanha (16,9%); 
Espanha (8,8%); Portugal (8,0%); 
Itália (7,5%) 

75,5% 

2003 

Outros grãos de soja (23,4%); 
Ceras vegetais (14,6%); Castanha 
de caju (13,6%); Mel natural 
(11,9%); Camarões inteiros 
(11,4%) 

74,9% 
EUA (32,3%); França (14,0%); 
Espanha (13,3%); Alemanha 
(10,8%); Reino unido (8,9%) 

79,2% 

2006 

Ceras vegetais (34,5%); Castanha 
de caju (11,5%); Outros grãos de 
soja (11,4%); Pilocarpina, seu 
nitrato e seu cloridrato (7,7%); 
Quartzitos em bruto ou 
desbastados (7,1%) 

72,2% 
EUA (31,5%); Espanha (12,6%); 
Portugal (9,5%); Alemanha 
(8,1%); Itália (7,3%) 

68,9% 

2011 

Outros grãos de soja (55,3%); 
Ceras vegetais (26,8%); Mel 
natural (7,2%); Algodão não 
cardado nem penteado (4,9%); 
Pilocarpina, seu nitrato e seu 
cloridrato (0,9%) 

95,1% 
China (37,4); EUA (12,9%); 
Espanha (11,7%); Países Baixos 
(9,1%); Alemanha (5,3%) 

76,5% 

2014 

Soja (68,2%); Ceras vegetais 
(20,9%); Algodão não cardado 
nem penteado (4,2%); Mel natural 
(3,4%); Pilocarpina, seu nitrato e 
seu cloridrato (0,7%) 

97,3% 
China (39,8%); Alemanha 
(12,2%); EUA (10,5%); Espanha 
(8,9%); Japão (6,3%) 

77,7% 

Quadro 9 – Principais produtos exportados e principais países de destino do Piauí (em %)* 
Nota: Período 1 (1995 e 1998); período 2 (2003 e 2006); período 3 (2011 e 2014) 
Fonte: MDIC/SECEX; SILVA (2011/2012), SOUZA e SILVA (2012 e 2013) 

 Os cinco itens que se configuram entre os que mais contribuíram para o total 

das exportações do estado, respondem juntos por mais de 70,0% em todos os três 

períodos. As Ceras de carnaúba, Pilocarpina e Ceras vegetais foram os bens que 

mais se destacaram no período 1. Já no segundo, aparecem Outros grãos de soja, 

Ceras vegetais e Castanha de caju. Nesses dois períodos, Estados Unidos foi o 

maior importador dos bens do estado. Já no terceiro, aparecem a Soja e Ceras 

vegetais respondendo juntas por mais de 82,0% do total exportado e o maior destino 

passa a ser a China. Em 2014, respondendo por 93,7% de todas as importações do 

estado, aparecem os seguintes destinos: Ásia (exclusive oriente médio) com 53,0%, 

União Europeia (30,19%) e Estados Unidos (inclusive Porto Rico) com 10,5%. 
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4.8 Rio Grande do Norte 
 

 De acordo com o IBGE (2010), a área que compreende o estado do Rio 

Grande do Norte tem 52.811,110 km2, distribuída entre 167 municípios. O estado é o 

sexto mais populoso, possui 3.168.027 habitantes, sendo que 77,8% vivem na área 

urbana e 22,2% na rural. Sua capital é Natal. Dados do IBGE (Contas Regionais do 

Brasil 2013), indicam que seu produto interno bruto foi de RS 51.446 milhões 

(representando 7,1% do PIB regional e 1,0% do nacional) e o PIB per capta foi de 

15.248 milhões. Seu PIB é o quinto maior da região, ficando a frente dos estados da 

Paraíba, Alagoas, Sergipe e Piauí.  

 O setor primário é o que apresenta menor contribuição para o PIB do estado 

do Rio Grande do Norte, com 3,2 do VAB. Na agricultura se destaca a produção de 

cana-de-açúcar, banana, castanha de caju, melão, melancia, manga e mandioca. Na 

pecuária, a criação de bovinos, ovinos e galináceos. Na aquicultura, a produção de 

tilápia e camarão. Para exportação os produtos que se destacam em 2014 são: 

melões, castanha de caju, melancias, mamões (papaias) frescos, entre outras frutas. 

O estado é o segundo maior exportador brasileiro de melões e castanha de caju, 

perdendo apenas para o Ceará. 

 O segundo setor que se destaca é o industrial, participando com 23,4% do 

VAB para o PIB estadual, sendo distribuído da seguinte forma: indústria extrativa 

(8,4%), de transformação (4,3%), construção (9,0%) e eletricidade e gás, água, 

esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação (1,7%). Segundo 

dados de 2012 da Federação Nacional de Indústrias do Rio Grande do Norte 

(FIERN), as atividades industriais do estado se concentram nos municípios de Natal, 

Parnamirim e Mossoró. Destacam-se as indústrias ligadas ao ramo do petróleo, 

têxteis e vestuário, de alimentos, extração e refino de sal marinho, energias 

renováveis. 

 O setor terciário participa com 73,4% e é o que mais contribui para o PIB 

potiguar.  As atividades de Comércio, manutenção e reparação de veículos e 

Administração, educação, saúde, pesquisa e desenvolvimento públicos são as que 

mais contribuem para esse setor, com 57,3%. 

 No ano de 2014, o Rio Grande do Norte aparece em sétimo lugar na 

participação da balança comercial nordestina, ficando a frente apenas dos estados 
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da Paraíba e Sergipe. Possui dois portos para escoamento de seus produtos, Porto 

de Natal e Porto/Ilha de Areia Branca. O estado foi responsável pelo escoamento de 

apenas 31,1% do total exportado em 2014. O único bem que saiu do Porto-Ilha foi 

sal marinho (7,1%). Já os Portos de Pecem (29,8%), Suape (9,2%), Fortaleza (6,0%) 

e Santos (5,6%) juntos, respondem por 50,5% desse total.  

 Ao final de 2014 o estado dispunha de dois aeroportos, Aeroporto 

Internacional Augusto Severo e Aeroporto Internacional Governador Aluízio Alves, 

sendo este privatizado, e inaugurado em maio desse mesmo ano. Entretanto, logo 

após que o novo aeroporto passou a operar, o antigo foi desativado. Nesse ano, por 

via aérea e partindo do Rio Grande do Norte, saíram apenas 3,8% do total exportado 

pelo estado. 

 A Figura 24 evidencia que a balança comercial do Rio Grande do Norte 

apresentou comportamentos diferenciados em todos os períodos.  Os dados revelam 

que em apenas um período ela permaneceu superavitária durante todos os anos 

selecionados. Nos demais períodos, há oscilações de superávits e deficts ao longo 

dos anos. Comparando-se os anos iniciais e finais de cada período, houve aumento 

no valor total exportado nos períodos 1 (28,4%) e 2 (19,8%) e, redução no período 3 

(- 10,6%). 

 

Figura 24 – Balança comercial do Rio Grande do Norte (US$ 1.000 FOB) 
Nota: Período 1 (1995 – 1998); período 2 (2003- 2006); período 3 (2011 – 2014)  
Fonte: MDIC/SECEX; SILVA (2011/2012), SOUZA e SILVA (2012 e 2013)   
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 A balança comercial no período 1 apresentou déficit em quase todos os anos, 

significando que o valor total importado foi superior ao exportado. O Período 3 

apresentou comportamento semelhante nos dois últimos anos, a saber 2013 e 2014. 

Nos períodos analisados, os principais produtos da pauta de exportação do estado 

que mais se destacaram foram melões e castanha de caju11. 

 A Figura 25 mostra a evolução do total exportado pelo estado do Rio Grande 

do Norte durante os anos selecionados. 

 

 

Figura 25 – Variação anual das exportações do Rio Grande do Norte (em %) 
Nota: Período 1 (1995 – 1998); período 2 (2003- 2006); período 3 (2011 – 2014) 
Fonte: MDIC/SECEX; SILVA (2011/2012), SOUZA e SILVA (2012 e 2013)   

 

No ano em que as exportações apresentam melhor crescimento no período 

1, aparecem na pauta produtos da indústria têxtil, como tecido de algodão. Como 

mencionado anteriormente, o óleo bruto de petróleo foi o grande destaque nas 

exportações do período 2. Entretanto só ficou em evidência na pauta do estado, 

nesse período. O pior desempenho em relação à evolução do crescimento das 

exportações foi observado no período 3. A castanha de caju, mesmo continuando a 

fazer parte dos principais bens exportados, apresentou um declínio da ordem de 

60,0%, comparando-se os anos iniciais e finais do período. A forte estiagem é a 

causa principal apontada pelos produtores.  
                                                           
11

 No período 2 há a presença pontual dos óleos brutos de petróleo, que implicou em uma elevação 

das exportações do estado. 
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De acordo com os dados do MDIC, dos 167 municípios do estado, apenas 35 

participam do comércio exterior do Rio Grande do Norte. Os principais municípios 

exportadores são: Mossoró (30,0%), Natal (12,9%), São Gonçalo do Amarante 

(12,4%), Baraúna (8,2%) e Macau (6,3%). 

A Figura 26 mostra o perfil exportador do Rio Grande do Norte, que é 

concentrado em produtos intensivos em recursos naturais e mão-de-obra pouco 

qualificada, com as frutas representando 44,1% do que foi exportado pelo estado 

em 2014. 

 

Figura 26 – Participação dos produtos exportados segundo fator agregado do Rio Grande do Norte 
(em %) 
Nota: Período 1 (1995 – 1998); período 2 (2003- 2006); período 3 (2011 – 2014) 
Fonte: MDIC/SECEX; SILVA (2011/2012), SOUZA e SILVA (2012 e 2013)   

 

 Durante o período 1, a concentração média dos produtos segundo a 

agregação do valor foi a seguinte: básicos com 53,0%, semimanufaturados 15,1% e 

manufaturados 31,6%. No período seguinte: 78,1%, 1,4% e 19,5%, respectivamente. 

No período três: 67,8%, 4,1% e 21,3%, nessa ordem. Apesar de apresentar uma 

pequena redução na participação dos bens básicos, o estado ainda permanece com 

uma estrutura produtiva baseada em produtos de baixo valor agregado. 

Segundo o MDIC/SECEX, as maiores empresas exportadoras valor 

exportado são: Vicunha Têxtil S/A, Usibras Usina Brasileira de Óleos e Castanha 

Ltda, Mata Fresca Ltda – EPP, Brazil Melon Produção Exportação e Importação 

Ltda, Salinor – Salinas do Nordeste S.A. 
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No Quadro 10, observa-se os cinco principais produtos que mais contribuem 

para o total das exportações do Rio Grande do Norte, assim como os principais 

destinos dos produtos do estado nos anos selecionados. 

 

Ano Principais produtos Principais destinos 

1995 

Castanha de caju (21,4%); Melões 
frescos (17,9%); Couro/pele 
(11,1%); Açúcar refinado de 
cana/beterraba (10,8%); Lagostas 
(6,9%) 

68,2% 
EUA (32,7%); Reino Unido (7,9%); 
Nigéria (7,6%); Finlândia (5,5%); 
República Dominicana (5,4%) 

59,1% 

1998 

Melões frescos (25,2%); Castanha 
de caju (13,3%); Outros açúcares 
de cana (11,2%); Outros couros e 
peles (8,5%); Goiabas, mangas 
(5,5%) 

63,8% 

EUA (19,6%); Reino Unido 
(15,0%); Argentina (11,3%); 
Países Baixos (9,6%); Nigéria 
(9,0%) 

64,6% 

2003 

Óleos brutos de petróleo (19,0%); 
Melões frescos (12,6%); Outros 
camarões (12,3%); Camarões 
inteiros (10,5%); Castanha de caju 
(8,3%) 

62,7% 

EUA (36,5%); Trinidad e Tobago 
(10,8%); Países Baixos (9,0%); 
Reino Unido (8,2%); França 
(6,7%) 

71,2% 

2006 

Melões frescos (15,6%); castanha 
de caju (12,2%); Camarões 
inteiros (11,0%); Óleos brutos de 
petróleo (7,5%); Bananas frescas 
ou secas (6,6%) 

53,0% 

EUA (30,1%); Espanha (10,3%); 
Reino Unido (10,2%); Países 
Baixos (8,6%); Trinidad e Tobago 
(7,5%) 

66,8% 

2011 

Melões frescos (18,0%); Castanha 
de caju (17,8%); Consumo de 
bordo (6,5%); Bananas frescas ou 
secas (4,8%); Mangas frescas ou 
secas (3,8%) 

51,0% 

EUA (24,7%); Países Baixos 
(13,4%); Provisão de navios e 
aeronaves (10,3%); Espanha 
(8,7(%); Reino Unido (7,7%) 

64,8% 

2014 

Melões frescos (23,9%); Castanha 
de caju (8,0%); Sal marinho 
(7,5%); Outras chapas 
estratificadas (5,3%); Tecidos de 
algodão (4,7%) 

49,5% 
EUA (18,0%); Países Baixos 
(16,7%); Espanha (10,8%); Reino 
Unido (8,6%); Argentina (4,6%) 

58,8% 

Quadro 10 – Principais produtos exportados e principais países de destino do Rio Grande do Norte 
(em %)* 
Nota: Período 1 (1995 e 1998); período 2 (2003 e 2006); período 3 (2011 e 2014) 
Fonte: MDIC/SECEX; SILVA (2011/2012), SOUZA e SILVA (2012 e 2013) 

  

 No primeiro período, que corresponde ao primeiro mandato de FHC, os 

melões e as castanhas de caju aparecem liderando a pauta exportadora do estado. 

Esses itens juntos respondem por 39,3% do total exportado no início do período e ao 

final 38,5%. No primeiro mandato do governo Lula, aparece o registro de um produto 

que trouxe maior contribuição para a pauta do estado, óleos brutos de petróleo, que 

no ano de 2004 representou quase 50,0% do total exportado neste ano. Esse foi o 

único período em que melões e castanhas não aparecem liderando as exportações 

norte-riograndenses e também o único em que óleos brutos de petróleo aparecem 
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fortemente na pauta de exportação do Rio Grande do Norte. Em razão das fortes 

estiagens a castanha de caju vem diminuindo sua participação nas exportações 

potiguares. Todavia, a despeito disso, continua liderando a pauta exportadora do 

estado ao lado do melão durante o período do primeiro governo Dilma.  O Rio 

Grande do Norte é o segundo maior exportador do país dessas duas frutas. Os 

maiores destinos das frutas do estado são os países desenvolvidos.  

 

4.9 Sergipe 

 

O estado de Sergipe possui a menor área territorial da região Nordeste. Sua 

extensão é de 21.918,454Km2, possui 75 municípios e tem como capital a cidade de 

Aracaju. Segundo IBGE (2010), a maior parte da sua população de 2.068.017 

habitantes vive na área urbana (73,5%), os demais vivem na rural (26,5%). O PIB de 

Sergipe em 2013 foi de R$ 35.193 milhões e o PIB per capita R$ 16.028 (o maior da 

região). Seu PIB representa o segundo menor da região, fica a frente apenas do 

estado do Piauí. 

De acordo com os dados do IBGE (Conas regionais do Brasil 2013), o setor 

primário apresenta a menor contribuição para o PIB estadual, 5,7% do VAB. A 

agricultura se destaca com a produção de cana-de-açúcar, milho, mandioca, laranja, 

mamão, maracujá e arroz. Na pecuária, bovinos e galináceos. Na aquicultura, a 

produção de tambaqui, tilápia e camarão. Para exportação a cana-de-açúcar e as 

frutas (que são a matérias-primas dos sucos). 

O segundo setor mais importante para a economia estadual é a indústria que 

contribui com 25,7% do PIB sergipano. Este compreende as indústrias extrativas 

(7,6%), de transformação (7,0%), construção (8,3%) e eletricidade e gás, água, 

esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação (2,7%). Segundo a 

Federação de Indústrias do Estado de Sergipe (FIES), as indústrias sergipanas são 

pouco diversificadas e concentram suas atividades nos segmentos de baixa e média 

complexidade tecnológica, basicamente nos ramos de produtos intermediários. As 

principais indústrias são de minerais não metálicos, de alimentos e bebidas, química 

e têxtil.  
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O setor de maior destaque no estado é o terciário, que responde com 68,6% 

da produção total de Sergipe, destacando-se os setores de Comércio, manutenção e 

reparação de veículos e Administração, educação, saúde, pesquisa e 

desenvolvimento públicos, que juntos somam 51,7% desse setor. 

Em geral, o estado de Sergipe apresentou a menor contribuição para a 

balança comercial da região Nordeste. Dos seus 75 municípios, apenas 10 

participam do comércio exterior, com destaque para Estância (74,2%), Frei Paulo 

(9,2%), Nossa Senhora do Socorro (6,1%), Laranjeiras (5,5%), Simão Dias (1,6%). 

O porto de Sergipe, Terminal Marítimo de Inácio Barbosa, não é utilizado para 

escoamento da produção sergipana. Em 2014, mais de 80,0% dos bens exportados 

partiram do Porto de Salvador. 

No que se refere à balança comercial, a Figura 27 indica que ela permaneceu 

deficitária em todos os três períodos selecionados, indicando que o valor importado 

superou as exportações. De acordo com a Secretaria de Estado do Planejamento, 

Orçamento e Gestão (SEPLAG/2012), o recorde das importações pode ser 

explicado através dos altos investimentos das indústrias sergipanas em bens de 

capitais. 

 

Figura 27 – Balança comercial de Sergipe (US$ 1.000 FOB) 
Nota: Período 1 (1995 – 1998); período 2 (2003- 2006); período 3 (2011 – 2014)  

Fonte: MDIC/SECEX; SILVA (2011/2012), SOUZA e SILVA (2012 e 2013)   
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Comparando-se os anos iniciais e finais de cada período, nos dois primeiros 

períodos verifica-se que as exportações cresceram em 39,0% e 103,0%, nessa 

ordem. Já no terceiro, decresceu em -43,3%. O item suco de laranja bateu recorde 

em 2012 nas exportações sergipanas, entretanto não conseguiu manter o bom 

desempenho nos anos seguintes devido a seca. 

A Figura 28 identifica a evolução anual do valor total exportado pelo estado, a 

qual indica que no decorrer dos períodos o comportamento das exportações foi bem 

variado.  No período 1, a evolução teve saldo positivo quando comparado com o ano 

imediatamente anterior, apenas no ano de 1996 (149,1%). O item com maior 

destaque para esse desempenho foi o suco de laranja, o qual mais que triplicou o 

valor exportado. 

 

Figura 28 – Variação anual das exportações de Sergipe (em %) 
Nota: Período 1 (1995 – 1998); período 2 (2003- 2006); período 3 (2011 – 2014) 
Fonte: MDIC/SECEX; SILVA (2011/2012), SOUZA e SILVA (2012 e 2013)   

 

 Entre os anos de 2003 a 2006, as exportações tiveram resultados sempre 

crescentes, tendo o suco de laranja sido a maior contribuição para tal desempenho. 

Dos anos 2011 a 2014 apresentou comportamentos diferenciados, decrescendo ao 

final do período. A partir de 2013, devido a grande estiagem, o item suco de laranja 

decresce em mais de 50,0% de suas exportações e no ano seguinte permanece 

decrescendo. Mesmo tendo sofrido redução ao longo do período, continua sendo o 

item mais relevante da pauta exportadora do estado.  
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De acordo com o MDIC, entre as principais empresas exportadoras em 2014 

estão: Tropfruit Nordeste S.A., Marata Sucos do Nordeste Ltda, Vulcabras Azaleia-

SE Calçados e Artigos Esportivos Ltda, Usina São José do Pinheiro Ltda e Aruma 

Produtora de Embalagens do Sergipe Ltda. 

 

Figura 29 – Participação dos produtos exportados segundo fator agregado de Sergipe (em %) 
Nota: Período 1 (1995 – 1998); período 2 (2003- 2006); período 3 (2011 – 2014) 
Fonte: MDIC/SECEX; SILVA (2011/2012), SOUZA e SILVA (2012 e 2013)   

 

 A pauta de exportação do estado se concentra em bens manufaturados nos 

três períodos, liderando com um mínimo de 90% das exportações. O principal item 

são preparações de produtos hortícolas, de frutas ou de outras partes de plantas 

durante os três períodos, acompanhados de algodão e adubos/fertilizantes no 

primeiro período; calçados e sal, enxofre, terras/pedras, gesso e cal/cimento no 

segundo período e; de açucares e calçados no terceiro período. 

 De acordo com o Quadro 11, os dados dos principais produtos exportados e 

principais destinos das exportações sergipanas, apontam que o principal item 

exportado pelo estado em todos os períodos é suco de laranja e o país líder na 

compra desse produto são os Países Baixos (Holanda).  
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Ano Principais produtos Principais destinos 

1995 

Sucos de laranjas (42,5%); Tecido 
algodão,"Denim",Colorido 
(39,1%); Ureia c/teor> 45% de 
nitrogênio (5,3%); Tecido algodão, 
pto. sarjado (4,9%); Óleo 
essencial de laranja (2,6%) 

94,4% 
Países Baixos (42,4%); Hungria 
(10,6%); Argentina (8,5%); 
Paraguai (7,9%); Chile (7,5%) 

76,9% 

1998 

Suco de laranja (44,4%); Tecidos 
de algodão (18,7%); Ureia com 
teor de nitrogênio superior a 45% 
(11,7%); Roupas de toucador ou 
de cozinha (6,3%); Outros 
calçados de couro natural (5,0%) 

86,1% 
Países Baixos (38,6%); Argentina 
(19,8%); EUA (13,2%); Reino 
unido (7,6%); Paraguai (4,9%) 

84,1% 

2003 

Suco de laranja (42,5%); 
Cimentos "portland" (12,8¨%); 
Ureia com teor de nitrogênio 
superior a 45% (12,0%); Outros 
sucos de abacaxi (8,4%); Tecidos 
de algodão (6,9%) 

82,6% 
Países Baixos (39,2%); EUA 
(14,0%); Argentina (11,1%); 
México (10,6%); Espanha (6,1%) 

81,0% 

2006 

Suco de laranja (40,7%); 
Cimentos "portland" (17,4¨%); 
Sucos de outras frutas (12,5%); 
Outros calçados de borracha 
(6,3%); Tecidos de algodão 
(4,0%) 

80,9% 
Países Baixos (36,9%); EUA 
(18,4%); Bélgica (5,3%); Argentina 
(4,9%); Rússia (3,8%) 

69,3% 

2011 

Suco de laranja (46,0%); Outros 
sucos de laranjas (14,2%); Outros 
calçados cobrindo o tornozelo 
(11,1%); Açúcar de cana, em 
bruto (9,4%); Outros açúcares de 
cana, beterraba (6,1%) 

86,8% 
Países Baixos (33,3%); Bélgica 
(9,8%); Colômbia (7,0%); EUA 
(6,5%); Rússia (5,7%) 

62,4% 

2014 

Suco de laranja (33,1%); Outros 
sucos de outros cítricos (25,3%); 
Outros calçados cobrindo o 
tornozelo (8,2%); Outros açúcares 
de cana, beterraba (5,2%); Outros 
calçados sola exterior borracha 
(4,7%) 

76,5% 
Países Baixos (´48,1%); Colômbia 
(8,6%); Bolívia (3,1%); Gâmbia 
(2,8%); EUA (2,8%) 

65,4% 

Quadro 11 – Principais produtos exportados e principais países de destino de Sergipe (em %)* 
                     Período 1 (1995 e 1998); período 2 (2003 e 2006); período 3 (2011 e 2014) 
Fonte: MDIC/SECEX; SILVA (2011/2012), SOUZA e SILVA (2012 e 2013) 

  

 No primeiro período, os dois produtos que lideram a pauta de exportação de 

Sergipe são o suco de laranja e tecido de algodão. Portanto, a indústria de alimentos 

e a têxtil detém a maior contribuição para as exportações do estado. Os Países 

Baixos importam, em média, 85,0% do suco de laranja nesse período e os países da 

América do Sul, como Argentina e Paraguai, são os maiores destinos dos tecidos de 

algodão. Já no governo Lula, período 2, o cimento juntamente com o suco de laranja 

aparece liderando a pauta exportação deste estado, sendo que os Países baixos 

importam, em média, 60,0% do total do suco de laranja e Estados Unidos surgem 
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como quase o único destino do cimento neste período. No primeiro mandato do 

governo Dilma, período 3, os sucos de laranja e de outras frutas, passam a liderar a 

pauta do estado e os Países Baixos permanecem como maior destino desse 

produto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerado de suma importância para os países, o comércio internacional se 

refere à troca de bens e/ou serviços entre as nações. As exportações são uma das 

formas de intercâmbio entre as nações. Os países contabilizam as transações 

efetuadas para servir de orientação para elaboração de possíveis melhorias que 

tragam maiores benefícios nas transações comerciais efetuadas. Portanto, o 

desempenho comercial entre os países pode ser retratado por meio da análise da 

estatística de comércio exterior, cujas informações contidas na composição da pauta 

exportadora apontam para as possíveis mudanças que devem ser feitas no setor 

produtivo para que o país se insira de forma mais competitiva no mercado 

internacional. Nesse sentido, a análise do comércio exterior pode servir como um 

instrumento de orientação para implementação de políticas que visem desenvolver o 

setor produtivo, tornando-o mais diversificado e competitivo e assim possam 

conquistar novos parceiros comerciais.  

A análise dos dados da balança comercial do país aponta que a mesma 

permaneceu deficitária durante todo o primeiro mandato do governo FHC (1995 a 

1998), a da região Nordeste teve o mesmo comportamento, com exceção do 

primeiro ano de seu mandato. Contudo, quando se analisa as balanças comerciais 

de cada um dos nove estados nordestinos percebe-se que as mesmas 

apresentaram comportamentos diferenciados.  

Os Estados de Alagoas, Bahia, Maranhão e Piauí permaneceram com suas 

balanças comerciais superavitárias, enquanto Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio 

Grande do Norte e Sergipe apresentaram déficits na maior parte dos anos 

destacados. Quando se agrega os produtos por categoria de setor, os que se 

destacam nos estados que apresentaram superávits em seu saldo comercial, se 

distribuem da seguinte maneira: em Alagoas o principal produto é açúcares e 

produtos de confeitaria; na Bahia, produtos químicos orgânicos; no Maranhão, 

alumínio e suas obras; e no Piauí, as gorduras e óleos animais ou vegetais. Entre 

os estados nordestinos, o grande destaque é a Bahia, contribuindo em média com 

45,3% para o total das exportações no período, seguido pelo Maranhão (17,3%), 

Pernambuco (10,4%) e Ceará (9,2%). Em relação à variedade de bens 

comercializados, os seguintes estados se destacam: Bahia, Ceará e Pernambuco. 
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O Rio Grande do Norte é o único estado que tem suas exportações concentradas 

em quase sua totalidade em produtos básicos. Entretanto, os produtos 

manufaturados exportados pela maioria dos estados nordestinos são intensivos em 

recursos naturais e mão-de-obra pouco especializada. Os dois principais destinos 

das mercadorias da região são União Europeia (UE) e Estados Unidos (inclusive 

Porto Rico). Comparando-se os anos iniciais e finais desse período, os estados que 

diminuíram sua participação no total exportado pela região foram Alagoas, Paraíba 

e Pernambuco.  

No primeiro mandato do governo Lula (2003 a 2006), as balanças comerciais 

do Brasil e da região Nordeste permaneceram superavitárias, significando que o 

valor exportado superou o importado.  Esse comportamento é acompanhado pelos 

estados de Alagoas, Bahia, Paraíba, Piauí e Rio Grande do Norte. Os demais 

apresentaram déficits em alguns dos anos do período 

Os produtos que se destacaram nos estados que tiveram superávits foram: 

em Alagoas – Açúcares e produtos de confeitaria; Bahia – combustíveis minerais; 

Paraíba – outros artefatos têxteis; Piauí – gorduras e óleos minerais animais ou 

vegetais e, Rio Grande do Norte – frutas, cascas de frutos cítricos e melões. O Rio 

Grande do Norte teve um comportamento diferenciado no ano de 2004, onde o 

combustível mineral aparece liderando sua pauta de exportação. A Bahia é o 

estado que se destaca na região e participa em média com 54,7% para o total 

exportado pelo Nordeste no período, seguido do Maranhão (14,1%), Ceará (10,1%) 

e Pernambuco (6,8%). Bahia, Ceará e Pernambuco são os estados que tem suas 

pautas de exportações mais diversificadas, e o Piauí apresenta a menor variedade 

de produtos. Em relação à classificação por categoria de valor agregado, o Rio 

Grande do Norte permanece com sua pauta concentrada em produtos básicos, 

assim como o estado do Piauí. A União Europeia (UE) e Estados Unidos (inclusive 

Porto Rico) foram os principais destinos dos produtos nordestinos. De acordo com a 

participação de cada estado para o total exportado pela região, comparando-se 

2003 com 2006, os estados que reduziram seus percentuais de participação foram 

Ceará, Paraíba, Piauí e Rio Grande do Norte. 

A balança comercial brasileira apresentou déficit apenas no último ano do 

primeiro mandato da presidenta Dilma (2011 a 2014), enquanto que a nordestina, 

em todo o período. Dentre os nove estados que compõem a região Nordeste, 
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apenas dois permaneceram com suas balanças comerciais superavitárias, Alagoas 

e Bahia. Entre os produtos que mais contribuíram para o superávit comercial 

desses estados estão: açúcares e produtos de confeitaria (AL) e combustíveis 

minerais (BA). Como nos períodos anteriores, a Bahia permanece com a maior 

contribuição, participando, em média, com 58,8% para o total exportado da região. 

Acompanhado pelo Maranhão (15,9%), Ceará (7,9%) e Pernambuco (7,7%). Os 

estados mais dinâmicos em relação à variedade de bens exportados são Bahia, 

Ceará e Pernambuco e os que possuem a maior parcela de seus bens concentrada 

em produtos industrializados são Alagoas e Sergipe. Já O Rio Grande do Norte e 

Piauí permanecem com sua pauta de exportação focada em produtos básicos. 

Neste período, os países que mais importam os produtos nordestinos são os 

pertencentes à União Europeia (UE) e Ásia (exclusive Oriente Médio). De acordo 

com os anos iniciais e finais analisados, 2011 e 2014, os estados de Alagoas, 

Paraíba, Pernambuco e Sergipe são os que reduziram sua participação no total das 

exportações da região.  

A partir dos dados analisados, constata-se que o dinamismo da região 

Nordeste ainda permanece concentrado em alguns estados, a saber: Bahia, Ceará 

e Pernambuco. Os demais possuem uma pauta de exportação composta por 

produtos, que mesmo industrializados, são intensivos em recursos naturais e mão-

de-obra pouco especializada. Os estados permanecem, em sua maioria, com a 

mesma especialização produtiva nos três governos citados e sem alterações 

significativas quanto aos destinos das exportações nordestinas. 

O último período analisado, 2011 a 2014, correspondendo ao primeiro 

mandato do governo Dilma, reflete os movimentos comerciais da região Nordeste 

com o exterior, a partir dos estados que a compõe.  Constata-se que a despeito de 

não haver mudanças qualitativas em termos das exportações, há o reforço da 

primarização das pautas de exportações ao invés de alterações de conteúdo 

tecnológico mais robusto.  Ademais, o resultado das balanças comerciais dos 

estados nordestinos refletem também as influências ocorridas no cenário 

internacional tanto quanto à crise econômica que atingiu diversos países no mundo 

bem como a queda dos preços das commodities agrícolas e industriais, que 

caracterizam as exportações brasileiras e nordestinas, em particular.   
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Em suma, a despeito da mudança de governo e das políticas adotadas, pelos 

mesmos em seus primeiros mandatos (PICE, PITCE, PDP E PBM), a região 

Nordeste do Brasil quase não apresentou alterações nas pautas de exportações 

dos estados que a compõe, o que pode sinalizar, como proxy, que suas estruturas 

produtivas permanecem também quase inalteradas, mesmo com todo o processo 

de abertura comercial e financeira e a consequente reestruturação produtiva 

ocorrida ao longo dos anos analisados.  Esse fato reforça que a região Nordeste 

continua se inserindo comercialmente no mundo por meio de produtos de baixo 

conteúdo tecnológico, particularmente nos últimos anos selecionados.   
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