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“O problema do Nordeste não era a seca. A causa era 

a estrutura sócio-econômica e a política montada há 

séculos na região. A causa estava na nossa formação 

histórica. Ou se mexe nas estruturas ou se enfrenta a 

questão nordestina” (FURTADO, 2000, p. 63). 

  

 



 

 

NASCIMENTO, Ana Lourdes Fernandes. Industrialização e Emprego Formal: Uma 

análise para os municípios da Região do Cariri nos anos de 1990 e 2000 (2010-2013). 

Dissertação (Mestre) – Programa de Pós-Graduação em Economia- PPGECO – Área de 
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RESUMO 

A Região Nordeste tem um histórico de luta para a diminuição das disparidades. No final dos 

anos de 1950, o Estado interveio através da SUDENE, organizando e planejando a promoção 

do desenvolvimento por meio da industrialização. O presente trabalho tem como objetivo 

identificar as características do processo de industrialização do Nordeste e evolução do 

emprego formal na Região Metropolitana do Cariri, situada no sul do Estado do Ceará, no 

caso dos municípios de Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha (CRAJUBAR) nas décadas de 

1990 e 2000. A hipótese permeia na atuação da SUDENE com políticas públicas de incentivo 

a indústria, causando profundas transformações nas cidades em estudo. Os resultados indicam 

que a Região do Cariri desde a década de 1960 vem se beneficiando dos programas 

implementados pela SUDENE. Com a implementação desses programas, dentro de um 

conjunto de circunstâncias baseadas em vocações locais e políticas estaduais, houve uma 

distribuição espacial da indústria, desencadeando o desenvolvimento e apresentando 

crescimento sobre a oferta de empregos formais no setor industrial. 

 

Palavras-chaves: Emprego formal, Industrialização, Distribuição Espacial. 
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ABSTRACT 
 

 

The Northeast has a record of fighting to reduce disparities. In late 1950, the state intervened 

through SUDENE, organizing and planning the promotion of development through 

industrialization. This study aims to identify the characteristics of the industrialization of the 

Northeast and evolution of formal employment in the metropolitan area of Cariri, located in 

the southern state of Ceará, in the case of the municipalities of Crato, Juazeiro do Norte and 

Barbalha (CRAJUBAR) in decades of 1990 and 2000. The assumption permeates the 

SUDENE with public policies to encourage the industry, causing profound changes in the 

cities studied. The results indicate that the Cariri since the 1960 has been benefiting the 

programs implemented by SUDENE. With the implementation of these programs, with in a 

set of circumstances based on local vocations and state policies, there was a spatial 

distribution industry, triggering a growth and development on the provision of formal jobs in 

the industrial sector. 

 

Keywords: Formal employment, industrialization, Spatial Distribution. 
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INTRODUÇÃO 

 

O processo de articulação entre as regiões do Brasil, na produção industrial, 

transformou a estrutura produtiva do país e a Região Nordeste foi protagonista dessa 

integração no inicio dos anos de 1960 com a criação da Superintendência para o 

Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE. A industrialização é uma atividade econômica que 

visa à promoção do desenvolvimento, dinamizando e melhorando as condições econômicas 

estruturais. O Estado intervém como principal agente de promoção do desenvolvimento 

econômico e social, através de políticas públicas que reduzam as disparidades sociais. As 

regiões são ajustadas para as novas condições econômicas instauradas no sentido de criação 

de diversos mercados, dispondo de serviços comerciais e financeiros, com o intuito de escoar 

a produção industrial para o mercado brasileiro. Nesse contexto observa-se que o Ceará sofreu 

profundas transformações nos últimos 20 anos, sendo visível sua reestruturação econômica 

com objetivos claros de inserir-se no circuito da produção e consumos globalizados.  

A pesquisa se dará na Região Metropolitana do Cariri, que fica localizada 

no sul do Estado do Ceará. Composta de nove municípios – Barbalha, Caririaçu, Crato, Farias 

Brito, Jardim, Juazeiro do Norte, Missão Velha, Nova Olinda e Santana do Cariri – é uma 

região onde existe uma integração econômica, política e cultural.  No entanto, o foco do 

estudo são as três principais cidades da Região do Cariri, denominado triângulo CRAJUBAR, 

que reúne as cidades de Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha. 

No inicio da década de 1960, antecedendo o golpe militar, mudanças 

significativas marcaram os traços particulares da economia da região do Cariri, já havia 

gradativamente um esforço para a inserção no ciclo do desenvolvimento capitalista, 

inicialmente de forma rude, mas com um considerável crescimento do papel econômico das 

cidades de Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha (CRAJUBAR). 

Em 1964, período do “Golpe Militar”, é feita uma aliança entre os 

empresários chamados de “Modernizadores”, a diocese e os militares, formando a chamada 

“Aliança para o Progresso”, a classe dominante sobressai com vocação industrializante e 

nesse contexto é implantado o primeiro parque industrial, com o surgimento de diversas 

fábricas tanto na década de 1960, como também na década de 1970, quando o CRAJUBAR 

sofre mudanças que dinamizam as empresas rurais.  

Na redefinição da dinâmica da rede urbana do cariri cearense, novos 

investimentos foram feitos na indústria, no comércio e nos serviços. Novas indústrias chegam 
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aos centros mais afastados da capital Fortaleza, o interior do Estado oferecia vários atrativos, 

como disponibilidade de mão-de-obra, baixo custo para o contratante e isenção de impostos. 

A investigação gira em torno do processo de reconfiguração industrial da 

Região do Cariri Cearense. Investigando a industrialização nas décadas de 1990 e 2000 e o 

desempenho quanto ao emprego, procura-se identificar qual a mudança na composição da 

indústria e que transformações econômicas foram refletidas no processo de desenvolvimento. 

Acredita-se que o polo industrial do Cariri vem se beneficiando com as políticas de atração de 

investimentos desenvolvidas no Ceará e durante o período 1990-2000 foram instaladas novas 

empresas industriais, ganhando participação na economia e inserção na dinâmica do 

desenvolvimento econômico e social. 

O trabalho tem como objetivo principal analisar a evolução do emprego 

industrial formal na Região Metropolitana do Cariri, durante as décadas de 1990 até 2010. 

Para tanto se observa a evolução industrial da região, já indicada desde a interferência do 

Estado na década de 1960 com a criação da Superintendência do Desenvolvimento do 

Nordeste (SUDENE) como órgão propulsor que investiu na produtividade industrial da 

Região Nordeste. Para realização da pesquisa elegeu-se o Triângulo CRAJUBAR, composta 

pelas cidades de Crato, Juazeiro e Barbalha, integrantes dos nove municípios que compõem a 

Região Metropolitana do Cariri, localizada no sul do Estado. Compondo as motivações de 

investigação, também, apresentamos a seguir os objetivos específicos da pesquisa. 

 Destacar as principais abordagens a respeito do conceito de espaço e 

considerar as forças sociais produtivas enquanto fonte criadora do seu próprio espaço; 

  Identificar a trajetória de Desenvolvimento da Região Nordeste a partir 

da atuação da SUDENE; 

 Analisar a partir do processo de industrialização regional as 

transformações ocorridas na configuração industrial e do emprego formal nas décadas de 

1990 e 2000 na região do Cariri, nas cidades de Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha 

(CRAJUBAR). 

Este trabalho parte de pesquisa bibliográfica, como instrumento de análise 

baseado nos dados da Relação Anual de Informações Sociais – RAIS, do Ministério do 

Trabalho e Emprego - MTE, referente aos anos 1990, 2000 e 2010.  Para identificar as 

características de Regiões Metropolitanas e das cidades estudadas, também foram utilizados 
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dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Esses dados estão 

relacionados aos estabelecimentos e empregos formais. 
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UMA BREVE EXPOSIÇÃO SOBRE AS TEORIAS DO ESPAÇO, 

POLÍTICA URBANA E REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA.  

 

1. O Capital e o Espaço  

 

A Teoria do Espaço vem ao longo do tempo sendo discutida e muitas 

contribuições teóricas buscaram entendimento á respeito da produção e reprodução social 

do espaço. As abordagens discutem sobre como se dá a relação entre o Estado e o capital 

e sua intervenção sobre o espaço. Enfatizam-se algumas contribuições de cunho Marxista, 

que propuseram uma análise das relações entre a estrutura e a dinâmica do modo de 

produção capitalista e sua organização espacial. O papel do estado e seus efeitos sobre o 

espaço sob uma perspectiva capitalista é uma realidade que confirma o fato das 

preocupações econômicas está sempre presente no planejamento urbano. No âmbito da 

economia regional apresentam-se questões a respeito da reestruturação produtiva, teorias 

de localização, teorias de desenvolvimento e polarização.  

 

 1.1 Os Espaços Econômicos 

 

O Papel do Espaço na teoria marxista não possuía um caráter 

dinâmico ativo, se limitava a agir como um receptáculo, onde os processos sociais eram 

apenas desenvolvidos, mantidos e suportados, antes era considerado mero expectador, 

uma planície sem características próprias. Somente á partir da segunda metade do 

século XX com os trabalhos de Lefébvre e Castells,, a concepção mudou, passa a ser 

explicito, assume um papel ativo. (GOTTIDIENER, 1997). 

Para Lefébvre, a natureza do espaço era multifacetada, e representava 

uma multiplicidade de preocupações sóciomateriais. O Espaço é ao mesmo tempo o 

local físico, geográfico, onde se desenrolam as ações, envolvendo expressões mentais 

com liberdade existencial, permitindo assim, que a sociedade tenha um maior 

engajamento nesses eventos. O Espaço passa a ser um objeto de consumo, um 

instrumento político e um elemento na luta de classes (GOTTIDIENER, 1997). 

De acordo com Lefébvre (2004), o Estado age estrategicamente 

usando o espaço como elemento essencial para a divisão social do trabalho. Através da 

hierarquia do poder, o espaço também se torna um instrumento político de controle 
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social em busca de promoção de interesses administrativos. O Espaço controlável pelo 

Estado e/ou por uma classe dominante é também reprodutor da força de trabalho. O 

Espaço como meio também é um modo de organização de consumo dentro da sociedade 

capitalista. As cidades eram consideradas como unidades de produção e o Estado 

assegurava o controle social e favorecia a classe dominante. 

Castells (1972), na obra intitulada “Questão Urbana”, buscou no 

estruturalismo a aplicação da tríade, Economia, Política e Ideologia nos sistemas 

urbanos. A ideia era analisar o espaço, como uma expressão da estrutura social, isto é, a 

formação composta por elementos do sistema econômico, do sistema político e do 

sistema ideológico, como também, pela junção desses sistemas e as práticas sociais que 

deles são derivadas. Para Castells, a estrutura econômica é a instância dominante e a 

organização espacial das relações se dá sob o comando do capitalismo moderno e não 

pelas estruturas política e ideológica. O elemento econômico é usado por ele para 

definir o urbano, destacando dois elementos fundamentais: os meios de produção e a 

força de trabalho. O primeiro elemento desencadeia problemas regionais e o segundo é 

especifico da unidade urbana. 

Enfim a abordagem de Castells sobre a teoria do espaço possui duas 

características em destaque. A primeira característica, considera o espaço como uma 

aplicação da abordagem Althussiana e uma explicação da produção do ambiente 

construído. A segunda característica parte de uma crença que houve uma tentativa de 

resgate do termo urbano, como unidade espacial dentro do sistema estrutural que produz 

o ambiente construído. Nesse ponto ele descobriu que vieram à tona os problemas 

associados ao processo de consumo coletivo na sociedade moderna e sua crise 

estrutural. Esses processos se referem aos bens públicos considerados essenciais para a 

força de trabalho e são mantidos pelo Estado, como: habitação, educação, saúde, 

cultura, comércio, transporte, etc. Assim, sua teoria se volta para os problemas urbanos, 

sua preocupação está centrada sobre qual a forma pela qual se produzem os problemas 

urbanos (GOTTIDIENER, 1997). 

Muitas contribuições teóricas vieram depois de Lefébvre e Castells, na 

busca de explicar a importância do espaço na análise dos fenômenos sociais. Vale citar 

dois geógráfos, que se destacam na produção cientifica desses temas: David Harvey e 

Edward W. Soja. No capítulo “A dialética sócio espacial” Soja (1993) inicia com uma 

citação de Harvey em sua obra “A justiça Social e a cidade” de 1973: 



20 

 

 

“O espaço e a organização política do espaço expressam relações sociais, mas 

também reagem contra elas. A industrialização, que um dia foi produtora de 

urbanismo, é agora produzida por ele. Quando usamos as palavras “revolução 

urbana” estamos designando o conjunto completo de transformações que 

permeiam toda a sociedade contemporânea e promovem uma mudança, de 

um período em que predominam as questões de crescimento econômico e da 

industrialização para o período em que a problemática urbana se torna 

decisiva” (SOJA, 1993, P.97). 

 

 

 

Apesar das semelhanças entre os quatro autores, algumas diferenças 

são nitidamente percebidas. Harvey converge de Lefébvre á respeito da importância que 

esse autor outorga para o papel das “forças estruturais espaciais na sociedade capitalista 

moderna” (SOJA, 1993, P. 97).  Para Harvey (1982), o espaço e a sua organização se 

formam na maneira de um agrupamento de relações não muito seguras, mas que em 

uma maior estrutura, é ao mesmo tempo, uma expressão e reação ás relações inerentes a 

essa estrutura. O conflito entre trabalho e o capital no espaço, em especial no espaço 

urbano, são resultado desse conjunto de relações (PEREIRA, 2008). 

Surge um autor com ideias inovadoras, considerado o “mais geógrafo 

dos economistas”, Lipietz (1988), estuda a fundo essa questão do espaço em sua obra 

intitulada “O capital e o espaço” (PEREIRA, 2008).  Segundo o autor. 

 

O “espaço social” é um momento da reprodução social e é neste sentido que 

o espaço social em si é um reflexo das relações sociais. Esse espaço em si é o 

fundamento objetivo do espaço empirista, co-espacial a si, onde se 

“desenrolam”, se “inscrevem”, se “desenvolvem” as relações sociais 

(LIPIETZ, 1988, P. 26). 

 

O conceito de espaço concreto, chamado por Lipietz de espaço social 

ou socioeconômico, é um concreto-do-pensamento, que reproduz no pensamento a 

realidade social e sua dimensão espacial.  E o espaço socioeconômico concreto pode ser 

analisado em termos de articulação das espacialidades próprias às relações definidas nas 

diferentes instâncias dos diferentes modos de produção presentes (LIPIETZ, 1988). 

Lipietz explica a necessidade de compreender bem o espaço 

socioeconômico concreto: 
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“O Espaço socioeconômico concreto se apresenta, ao mesmo tempo, como 

articulação dos espaços analisados, como um produto, um reflexo da 

articulação das relações sociais e, enquanto espaço concreto já dado, como 

um constrangimento objetivo que se impõe ao desenvolvimento dessas 

relações sociais. Diremos que a sociedade recria seu espaço sobre a base de 

um espaço concreto já dado, herdado do passado” (LIPIETZ, 1988, P.24-25). 

 

Assim, a Região aparece através desse processo de polarização e se 

revela um produto das relações inter-regionais (PEREIRA, 2008). 

No contexto da estruturação do espaço pelos modos de produção, não 

há “região pobre”, há apenas regiões de pobres, e se há regiões de pobres, é porque há 

regiões de ricos e relações sociais que polarizam riqueza e pobreza e as dispõem 

diferencialmente no espaço (LIPIETZ, 1988). Essa afirmação levanta dúvida da 

legitimidade das teorias da localização, pois as explicações do real papel do espaço na 

reprodução social não foram suficientes (PEREIRA, 2008). 

Milton Santos é considerado um dos mais importantes geógrafos do 

Brasil, faz parte da chamada “Geografia Crítica”. Á luz das ideias marxistas, sua teoria 

sobre o espaço considera-o como a soma dos resultados da intervenção humana sobre a 

terra (PEREIRA, 2008). O autor busca a redefinição de seu objeto de estudo, no sentido 

de uma maior inserção do espaço dentro da totalidade. A discussão é pautada na 

formação espacial, sua abordagem une o modo de produção e formação econômico-

social. 

Para Santos (1979), a preocupação principal é inserir o espaço dentro 

de uma totalidade:  

“O espaço reproduz a totalidade social na medida em que essas 

transformações são determinadas por necessidades sociais, econômicas e 

políticas. Assim, o espaço reproduz-se, ele mesmo, no interior da totalidade, 

quando evolui em função do modo de produção e de seus momentos 

sucessivos. Mas o espaço influencia também a evolução de outras estruturas 

e, por isso, torna-se um componente fundamental da totalidade social e de 

seus movimentos” (SANTOS, 1979, P.18). 

 

Em, “Metamorfoses do Espaço Habitado” Santos afirma que:  

 

“O Espaço não é nem uma coisa, nem um sistema de coisas, senão uma 

realidade relacional: coisas e relação juntas” (SANTOS, 199, P.26). 
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E ainda: 

 “Considera o espaço como um conjunto indissociável, de que participam de 

um lado, certo arranjo de objetos geográficos, objetos naturais e objetos 

sociais, e, de outro, a vida que os preenche e os anima, ou seja, a sociedade 

em movimento” (SANTOS, 1997, P.26). 

 

Quando o autor ressalta a importância atual do espaço, chama á 

atenção para o fenômeno da mercantilização do espaço, ou seja, cada lugar se torna 

importante através da sua potencialidade, o território é valorizado de acordo com suas 

especificações voltadas para a necessidade do processo produtivo (SANTOS,1997). 

Para Santos (2004), “o espaço tornou-se mercadoria universal por 

excelência”. É á partir da qualidade de potencial que o território é reconhecido, há uma 

conversão do espaço por meio de especulações de ordem econômica, ideológica e 

política. A ideia é que com o desenvolvimento das forças produtivas aumenta o capital 

constante e dessa forma, o homem torna-se refém das coisas construídas por ele mesmo. 

As firmas multinacionais são consideradas consumidoras do espaço, 

são os famintos de infraestruturas, estas fazem parte do lado da propriedade privada de 

um bem coletivo, nesse caso o espaço construído é seletivamente utilizado pelos 

inúmeros tipos de capital, são estes que participam ativamente da acumulação 

econômica com as maiores vantagens.  

Dentre as dimensões apresentadas pelo espaço, são identificadas 

características urbanas ou rurais. Em discussão aqui presente está a dimensão urbana 

por atingir todos os espaços de acordo com o processo que as cidades enfrentam para 

sua constituição e desenvolvimento. Levanta-se a questão do espaço urbano como 

consequência de uma produção social, é através desse movimento na produção de 

mercadorias urbanas, materiais ou imateriais, produzidas ou consumidas pelos agentes 

que passam a ser essenciais no processo de produção social do espaço. São 

“Capitalistas, Estado e Trabalhadores agindo no espaço” (PEREIRA, 2008). 

Á partir dessa produção do espaço urbano surge à ideia de 

desenvolvimento urbano como sendo “um desenvolvimento sócio-espacial da cidade: 

uma conquista de melhor qualidade de vida para um maior número de pessoas e cada 



23 

 

 

vez mais justiça social” (SOUZA, 2003, apud PEREIRA, 2008). Esse desenvolvimento 

urbano depende da ação e atuação de agentes sociais, especialmente da atuação do 

Estado através de “Políticas Públicas Urbanas”. 

 

1.2 Política Urbana: A atuação do Estado em uma perspectiva Capitalista 

 

O papel do estado e seus efeitos sobre o espaço sob uma perspectiva 

capitalista é uma realidade que confirma o fato das preocupações econômicas está 

sempre presente no planejamento urbano. 

Da relação entre o Estado e o espaço, o aparelho estatal é considerado 

pela maioria dos marxistas como um Estado e “instrumento de política pública que 

administra a sociedade”, o Estado na sociedade capitalista atua na acumulação e na 

legitimação. Em qualquer uma dessas funções, a economia política marxista atribui ao 

espaço somente o papel de receptáculo, que é um produto indireto da administração, 

pelo Estado, da crise estrutural do capitalismo (GOTTDIENER, 1997). 

O capital financeiro se integra diretamente com uma parte do aparelho 

estatal.  O Estado afeta diretamente a circulação do capital e essa relação acontece em 

um aspecto muito mais amplo de atividades e fixa a estrutura legal e institucional, 

regulando canais diferenciados, ou seja, age diretamente no consumo, no financiamento 

habitacional, no desenvolvimento industrial e outras atividades. A centralização e 

descentralização do capital financeiro são sensíveis às políticas fiscais do Estado, como 

também os impostos redistributivos e as estratégias monetárias que afetam a inflação. 

Assim, o próprio Estado absorve uma parte da corrente de capital circulante, esse 

processo cria capital fictício e no centro do sistema, está o Banco Central, embutido de 

poderes com relação á qualidade do dinheiro nacional (HARVEY, 1982). 

No caso do Brasil, a atuação do Estado através das políticas urbanas 

se deu a partir da década de 1960. A sociedade e o espaço são indissolúveis, por isso a 

dimensão espacial tem que ser levada em consideração nos objetivos do governo para 

inserção de qualquer política pública. Qualquer intervenção no território, feita pelo 

Estado, está sempre intervindo no espaço, no caso de um estado nacional, é feita de 

forma excessiva centralizando o poder do governo central. Nesse contexto, as políticas 
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urbanas brasileiras sofrem impacto da política global do desenvolvimento do país na 

configuração do espaço urbano.  Á partir da segunda metade da década de 1960, o uso 

do território derivada das mais diversas políticas foram implantadas e passou a 

desempenhar papel importante na formulação de novas políticas, voltadas para o urbano 

(BERNARDES, 1986). 

Foi á partir das ações do poder central na década de 1960 que 

aconteceram as principais mudanças na estruturação do espaço nacional como um todo 

e especificamente no espaço urbano. Á partir de 1964 assistiu-se no Brasil a instalação 

de um Estado autoritário, pontualmente centralista, onde o poder de decisão era 

especificamente do governo federal e com isso diminuiu a autonomia dos estados e 

municípios. O aparelho estatal participava ativamente em todos os campos de atividade, 

desde a agricultura e do abastecimento à produção de bens e serviços, com o intuito de 

expandir a produção em bases capitalistas. A ação do Estado nesse período foi orientada 

principalmente pelas prioridades políticas e objetivos econômicos (BERNARDES, 

1986). 

Vale salientar que num primeiro momento havia mecanismos de 

coordenação para essa centralidade das decisões do Governo Federal, mas em seguida 

as políticas setoriais foram se desvinculando causando assim contradições internas do 

aparelho estatal. Á partir de 1967 essas contradições foram identificadas facilmente e 

houve descaso quanto à implementação dessas políticas, pois causou muitas 

consequências na estrutura do espaço em diversos níveis. Algumas políticas públicas 

promoveram essas modificações do espaço, tais como: a aplicação da legislação 

trabalhista ao campo; programas de erradicação de cafezais antieconômicos ou de 

incentivo a modernização da agricultura; expansão da oferta de infraestrutura, serviços 

urbanos e habitação nas cidades; expansão do emprego nas grandes cidades. 

Todas essas políticas promoveram um violento esvaziamento do 

campo e aceleração da urbanização nas décadas de 1960 e 1970 no Brasil. As políticas 

de desenvolvimento industrial, que segundo ela, ignoravam os condicionantes espaciais, 

consideravam apenas as vantagens locacionais em relação à política de apoio a 

indústria. 
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1.3 Teorias de Localização 

 

Para melhor entendimento do surgimento das primeiras teorias da 

localização e quais os principais teóricos que desenvolveram modelos ao longo do 

tempo, apresenta-se as primeiras vertentes sobre teorias de localização, e o seu 

desenvolvimento ao longo do tempo. 

Á partir do século XIX iniciam os estudos referentes ás teorias da 

localização, o objetivo desses estudos era analisar a organização especial na economia. 

Um dos teóricos mais importantes: Thünen (1780-1850) que escreveu “A Teoria do 

Estado Isolado”, em 1826. Questões como a determinação do preço e como a produção 

agrícola se dispunha no espaço eram abordadas. Os principais pressupostos: as 

condições naturais são uniformes, uma única cidade, chamada de mercado, uma mesma 

tecnologia, utilização de recursos e os mesmos custos de produção, um só tipo de 

transporte e a concorrência é perfeita. Na conclusão, ele considera que a renda 

econômica depende da distância do mercado, quanto mais próximas do centro 

consumidor a renda é maior (CABELEIRA/ GODOY, 2002). 

Para Marshall (1988), a urbanização concentrada é considerada um 

agente que atrai e aglomera o espaço e os setores das empresas e demais atividades 

econômicas. No século XIX, o processo de urbanização é gerador de um fluxo circular e 

contínuo, onde é um atrativo da população para aglomerados urbanos, assim sendo, 

novas atividades atrativas são atraídas, mantendo o crescimento econômico e urbano 

(PEREIRA, 2008). 

As primeiras Teorias sobre localização industrial surgiram no século 

XX e os primeiros teóricos que trabalharam essa questão foram: Weber (1901) e 

Christaller (1933). O primeiro desenvolve um modelo teórico a respeito da localização 

industrial mostrando a importância da minimização dos custos na escolha locacional de 

uma indústria. Já Christaller constrói uma teoria sobre a hierarquia dos centros urbanos, 

estabelecendo uma lógica distributiva espacial dos bens ofertados. Auguste Losche vem 

em 1954, apresentando um modelo que ressalta o lucro extra em função de ganhos de 

escala que derivam da área de mercado ocupado pela empresa. Em 1956 se destaca 

entre os teóricos, Walther Isard, que posteriormente foi considerado o fundador da 

Ciência Regional, criou um modelo que sintetizava os modelos de Weber, Christaller e 
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Losh, unindo a maximização dos custos, as áreas de mercado e as variações espaciais da 

demanda (FERRREIRA e LEMOS apud PEREIRA, 2008). 

Nos anos de 1960, o processo de desenvolvimento regional e a 

concentração espacial das atividades econômicas permeiam as discussões e foram 

desenvolvidos trabalhos importantes como: Perroux, (1955) que se transformou em um 

marco teórico-analítico, Alonso (1964) e Bondeville (1973) (FERREIRA e LEMOS, 

2000 apud PEREIRA, 2008). 

O processo de polarização é decorrente do resultado originado pela 

implementação de um complexo industrial ou indústria motriz com o papel de interagir 

com os espaços produtivos das empresas de um modo independente. Com o processo de 

atração de mais indústrias, o funcionamento ocorre da seguinte forma: com o aumento 

da oferta de empregos, consequentemente aumenta a população de uma região e há uma 

elevação de bens/serviços. Á partir desse cenário se desenvolve um encadeamento de 

uma força de atração, que é uma força motriz de indústrias ou empresas direcionada 

para o local, desenvolvendo condições desenvolvimento ou crescimento á economia da 

região (pólo de crescimento) (SOUZA, 1993). 

 

1.4.  Teorias de Desenvolvimento 

  

O debate sobre a questão regional e urbana se desenvolveu sob a luz 

da teoria Keynesiana, houve um avanço das análises e conceitos macroeconômicos como, 

estimação do nível interno de produção, relações de troca, evolução da renda liquida 

regional, avaliação dos multiplicadores de emprego e renda e tentativas de avaliar o 

balanço inter-regional de pagamentos e os padrões do comércio internacional 

(BRANDÃO, 2007). Á partir da contribuição de Raul Prebisch e os pesquisadores latino-

americanos, a escala regional ganha maior atenção.  Questões como o papel das despesas 

do governo, de arrecadação de impostos e finanças públicas se torna evidente e surgiram 

propostas para o combate das disparidades regionais de renda e gastos públicos. 

Nesses termos recorre-se às contribuições de alguns teóricos que 

influenciaram diretamente o debate sobre o desenvolvimento regional e urbano.  

Myrdal (1957) corrobora com sua teoria da causação circular 

acumulativa. Segundo ele, a permanência das desigualdades entre países desenvolvidos 
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e subdesenvolvidos existem e só aumentam com o passar do tempo. A ideia principal 

desse autor chama atenção para a existência de um problema social que abrange 

mudanças interdependentes circulares e acumulativas. Os “fenômenos multicausais” são 

causados por fatores que influenciam tanto que quando acontece alguma mudança em 

um deles haverá uma sequencia por causa da reação do outro. Ele parte do pressuposto 

que para diminuir o círculo vicioso de baixo crescimento nos países subdesenvolvidos é 

necessário à aplicação de políticas de intervenção planejadas, direcionadas a eliminação 

do processo de auto alimentação dos fatores existentes. A permanência dessas 

desigualdades acontece por causa dos desníveis nos indicadores de renda per capita, 

poupança e ritmo de industrialização. 

Destaca-se a contribuição de Hirschman (1958), que tratou o processo 

de desenvolvimento como cadeia de desequilíbrios. Os polos de desenvolvimento 

formados por forças poderosas que promovem a concentração espacial do 

desenvolvimento e há uma tendência de expansão em volta de um subgrupo, uma região 

ou um país, ao mesmo tempo se observa um atraso em outro país, que resulta na divisão 

de mundo, países desenvolvidos e subdesenvolvidos e dentro do país há também uma 

separação de regiões progressistas e atrasadas. 

A interpretação de desenvolvimento “furtadiana” esclarece como 

acontece o processo de acumulação e apropriação do excedente por meio do aumento da 

produtividade. De acordo com o processo de industrialização dos países 

subdesenvolvidos, existe elevada correlação entre desenvolvimento e industrialização, 

que decorrente do processo de acumulação e progresso técnico, há uma maior eficiência 

produtiva impulsionando a produtividade da mão-de-obra e resulta em uma maior 

disponibilidade de bens e serviços, aumentando assim a satisfação das necessidades 

humanas. Portanto dentro desse contexto, desenvolvimento econômico é um aumento 

do estoque de capital físico, manipulado pelo estoque de capital humano elevando o 

nível de produção do trabalho com maior geração de riqueza e bem estar para a 

sociedade. 

 

Para que o setor industrial possa desempenhar por si mesmo, o papel de 

elemento propulsor do desenvolvimento deverá estar ele estruturado de tal 

forma que a utilização de sua capacidade produtiva tenha como contrapartida 

necessária a realização de um nível adequado de investimentos no conjunto 

da economia (FURTADO, 1989, pág.243). 
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Nesse contexto há uma dependência externa, os países 

subdesenvolvidos possuem uma minoria que reproduz os padrões de vida criados nos 

subsistemas dominantes, nesse sentido com a modernização dos estilos de vida, o 

desenvolvimento se tornou confuso a ponto de ser considerado como importações de 

certos padrões culturais, formando um grupo social mínimo com padrões e consumos 

copiados dos países que detinham as inovações tecnológicas (FURTADO, 1989). 

Portanto segundo a ideia do autor os tipos de transformação das 

economias “periféricas” constituem processos adaptativos em face da evolução 

estrutural dos centros dominantes. Trata-se, portanto, de uma evolução do próprio 

processo de dependência.  

As teorias de desenvolvimento de inspiração Cepalina, tratam as 

questões das heterogeneidades estruturais das economias periféricas e elegem o Estado 

ou outra unidade que tem poder, como agente privilegiado capaz de tratar essas 

macrodecisões, dentro de um contexto macroeconômico. O Estado seria um agente 

privilegiado capaz de avaliar e realizar a síntese das cadeias de reação, provocadas pelas 

múltiplas decisões (BRANDÃO, 2007). 

Oliveira (2008) desenvolve um conceito de “Região” numa dimensão 

política e econômica, para ele o controle de certas classes dominantes fecha a região 

englobando as duas dimensões. Na tradição teórica do marxismo o “fechamento” de 

uma região pelas classes dominantes exige e dessa forma acontece enquanto essas 

classes dominantes conseguem reproduzir a relação social de dominação e relações de 

produção. 

O conceito geográfico é o mais usado, destaca características físicas 

da região, mas há um choque entre o conceito econômico e político de “região”. O 

choque mais profundo citado pelo autor, é centrado no conflito entre a abordagem 

proposta e os limites territoriais-político-administrativos das regiões. Fundamenta-se 

também especificamente dentro do processo de reprodução do capital e acumulação e 

lutas de classe desencadeando conflitos sociais. 

Para Guimarães Neto (1989) é necessário abandonar a definição de 

“região” como algo fixo, permanente e acabado. O conceito de “região” deve permitir 

entender os processos a que está submetido um determinado “espaço” social, econômico 

e político, como também compreender as alterações que ocorrem nas relações deste com 

outros espaços diferenciados e seus reflexos internos. 
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1.5 Breves considerações sobre reestruturação produtiva no Brasil e no Nordeste 

 

As regiões brasileiras obtiveram um crescimento desigual, enquanto o 

Estado de São Paulo liderava na área industrial a Região Nordeste concentrava as 

crescentes desigualdades. Houve então um “deslocamento do centro dinâmico” da 

economia, a liderança industrial do Estado de São Paulo redefiniu a divisão regional do 

trabalho no Brasil, tornando São Paulo a “locomotiva” e as demais regiões “vagões” 

com funções específicas para a reprodução do capital (CANO, 1998 apud PEREIRA, 

2008, p. 83).  

É no final dos anos de 1950, que a Região Nordeste é palco de 

grandes tensões sociais resultado de uma grande seca que aconteceu no inicio da década 

de 1950 e pelo aumento das disparidades socioeconômicas entre a Região Nordeste e o 

Centro-Sul. Por se tratar de uma situação complicada e ameaçar a acumulação de capital 

do país, a Região Nordeste ganha importância com uma política voltada para o seu 

desenvolvimento (COHN, 1978 apud PEREIRA, 2008). 

Á partir do sistema fordista-taylorista de produção se inicia a 

organização produtiva. A característica mais marcante do fordismo é o caráter de 

produção em massa, o trabalho é executado de forma dividida e fragmentada, há uma 

nítida separação entre o processo de elaboração e execução das atividades de produção 

em meio a um cenário de grandes indústrias concentradas e verticalizadas com 

empregos estáveis e altos salários (HARVEY, 1988; LIPIETZ, 1988b; ANTUNES, 

2005 apud PEREIRA, 2008). 

Segundo Harvey (1998) o Welfare State ocorreu nos países 

desenvolvidos e junto ao fordismo proporcionaram para a sociedade um padrão de vida 

alto e uma garantia de empregos. Já nos países chamados “em desenvolvimento” o 

Estado fazia o papel de interventor, no caso do Brasil a intervenção se dava na produção 

e também nas questões ligadas a sociedade civil. No final dos anos de 1960, o fordismo 

como padrão de acumulação capitalista e sistema técnico-produtivo entra em declínio, 

sendo substituído por um novo padrão, onde a principal característica era a flexibilidade 

dos processos de trabalho, dos mercados de trabalho, dos produtos e padrões de 

consumo. A flexibilidade permite ao capital absorver do trabalhador e consumidor 

tornando o espaço e o tempo insignificante para o exercício do trabalho e consumo. 
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Junto à propagação da acumulação flexível veio o neoliberalismo e o 

Estado reduziu sua atuação despertando reivindicações dos trabalhadores pelo 

movimento sindical, esse fator foi fundamental para abertura e garantia da disseminação 

da acumulação flexível no ocidente que se misturando ao fordismo ultrapassou seu 

limite de acumulação de capital. São excluídos, desqualificados os que não se 

adaptaram ao novo padrão de acumulação (CASTEL, 2005; PAUGAM, 2003 apud 

PEREIRA, 2008). 

Na década seguinte, 1980, conhecida como década perdida, foi um 

período de transferências de recursos para cumprir a divida junto ao FMI e inicio do 

processo de Reestruturação Produtiva. Nesse período o papel do Estado perde forças em 

relação ao investimento direto e políticas regionais, há também uma tendência à queda 

dos investimentos, diminuindo assim o ritmo das indústrias nas regiões. Mais 

recentemente, as mudanças tecnológicas e a reestruturação produtiva aumentaram seu 

imposto sobre a criação, regionalização e o dinamismo das novas áreas industriais 

(DINIZ e CROCCO, 1996). O Processo de reestruturação produtiva no Brasil tem inicio 

na segunda metade dos anos de 1980. A fase inicial foi marcada pela aquisição de novas 

tecnologias e pela multiplicação dos Círculos de Controle de Qualidade – CCQs. 

 

Por reestruturação produtiva do capital entende-se a fase do processo de 

acumulação flexível que introduz nos diversos espaços produtivos , os novos 

métodos, tecnologias, técnicas e cultura do produzir, fundado nos alicerces da 

flexibilidade, gerando impactos multidimensionais que serão absorvidos pela 

totalidade social. A reestruturação é a fase de metamorfose entre dois modos 

de regulação (fordismo X acumulação flexível) e suas respectivas culturas 

(PEREIRA, 2008, p. 73). 

 

Nos anos de 1990, inicio do corte temporal do trabalho, observa-se 

que no Brasil sucedeu com uma maior precisão a continuidade do processo de 

reestruturação produtiva e um forte impacto da decisão de abertura externa da economia 

brasileira e, em especial, da criação do MERCOSUL, na dinâmica regional (DINIZ e 

CROCCO, 1996). 

No inicio da década de 1990 a reestruturação produtiva no Brasil 

atinge o seu apogeu. Um período de altos índices inflacionários, em meio à eleição de 

Fernando Collor de Mello, a economia brasileira tem uma nova configuração. Pereira 
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(2008) chama a atenção para três causas principais. Em primeiro lugar havia uma 

corrida das empresas brasileiras para inserção no mercado internacional e comércio 

mundial que exige parâmetros de caráter agressivo e muito competitivo. Em segundo 

lugar, as empresas multinacionais implementaram  novas tecnologias de gestão e 

produção á partir  da política adotada pelo governo Collor de “derrubar” as barreiras 

alfandegárias aos produtos importados. Em terceiro lugar, as empresas nacionais se 

esforçam para acompanhar a competição no cenário nacional e internacional 

(ANTUNES, 2005 apud PEREIRA, 2008, p. 79). Também no inicio dos anos de 1990 

os programas de qualidade total atuaram com mais precisão. Assiste-se a uma crescente 

modernização e terceirização nas empresas. 
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A SUDENE E A INDUSTRIALIZAÇÃO 

2. O Nordeste e o desenvolvimento desigual 
 

Diante da importância da Região Nordeste no cenário nacional faz-se 

necessário um capítulo dedicado ao processo de desenvolvimento dessa Região. O que 

se pretende, neste capítulo, é relacionar os acontecimentos que marcaram o país na 

década de 1960, quais circunstâncias e fatores contribuíram para o agravamento da crise 

global, destacando o período do Golpe Militar como entrave para a continuação de 

planos e reformas e posteriormente, pretende-se identificar a evolução da política do 

Nordeste na referida década e o desempenho da SUDENE, como também esboçar as 

novas tendências de desenvolvimento regional. Tal tentativa é feita através de 

acontecimentos relacionados com o desempenho da SUDENE na década de 1970 e os 

resultados dos programas implementados no caso específico do Nordeste. 

  

2.1. Antecedentes de criação da SUDENE 

 

Com a crise de 1929-30 o País inicia um processo de transformações 

econômicas, sociais e políticas. A “industrialização restringida” caracteriza-se por uma 

articulação comercial que se tornou bem mais intensa no interior das regiões, do que 

entre elas. Após 1930, esse processo de transformação chega ao seu apogeu, 

principalmente no Centro-Sul. Registra-se de 1933 a 1939 um crescimento acelerado na 

indústria de bens de consumo não duráveis.  

Simultaneamente houve uma redução no ritmo de acumulação de 

capital que impediu a ampliação e diversificação do aparelho produtivo da economia 

nacional. Assim, a “região do café” passa a ser a “região da indústria”: São Paulo é o 

seu centro, o Rio de Janeiro seu sub-centro, Minas Gerais e Paraná seus limites e a 

expansão da fronteira dessa “região” começa a capturar os espaços vazios do Centro-

Oeste (OLIVEIRA, 1989). É um “deslocamento do centro dinâmico” da economia para 

as demais regiões possibilitando o inicio de um período de desenvolvimento, 

fortalecendo assim a indústria instalada no centro sul, contribuindo para o crescimento 

das desigualdades regionais. (PEREIRA, 2008). 
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Nesse período o Estado nacional, representante de classes capitalistas 

e burguesas, se destaca através do “aparelho social” com a ampliação e diversificação 

na área da saúde, educação e previdência social através de políticas sociais e o 

“aparelho econômico” com maior articulação na área de câmbio, moeda, crédito, juros e 

salários. O progresso tecnológico dos transportes e comunicações facilitaria a 

articulação entre os diversos espaços econômicos do país, intensificando os fluxos 

comerciais e promovendo redução de custos quebrando as barreiras à entrada nos 

mercados anteriormente isolados, (porém, este não era o caso do Nordeste). Essa 

situação desencadeou um amplo processo industrial, que se intensificou no pós-guerra, 

aumentando a disparidade de crescimento econômico. 

O fim da Segunda Guerra Mundial veio encontrar no Nordeste uma 

economia estagnada, gravitando em torno da exportação do açúcar, do algodão e do 

cacau.  

 

No início de 1956, foi criado no Brasil o Conselho de Desenvolvimento, 

órgão diretamente subordinado à Presidência da República, encarregado de 

traçar a estratégia de desenvolvimento para o país. No final do mesmo ano o 

Conselho formulou um Plano de Desenvolvimento, atacando diversos 

objetivos e problemas setoriais, o chamado “Plano de Metas”, que era um 

plano qüinqüenal e a maioria dos seus projetos estavam baseados nos 

diagnósticos e definições da CMBEU e dos programas CEPAL/BNDE 

(ABREU, 1992). 

 

 

Ainda conforme Abreu (1992), o Plano de Metas representou um 

impulso extraordinário ao desenvolvimento. A estrutura econômica modificou-se com o 

crescimento do setor industrial, sua modernização e a implantação de novos setores. As 

bases para a solução dos problemas de infra-estrutura foram lançadas para atender tanto 

a demanda imediata como para prever expansões futuras. Porém, os desequilíbrios 

regionais e sociais foram aprofundados, a construção da nova capital constituiu-se em 

um dos fatores de êxito do Plano de Metas, encaminhando a solução para a antiga 

preocupação de se iniciar a ocupação da faixa não-litorânea do País. 

Para Furtado (1989), o Brasil em 1958 era um país em extraordinária 

efervescência, com a construção de Brasília, todos os investimentos públicos foram 

canalizados para a obra em questão. No plano social os efeitos foram negativos, houve 

redução dos investimentos sociais e baixa de salários reais; no setor externo houve 

início à acumulação de dívidas. 
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Oliveira (1989) ressalta a produção de uma diferenciação setorial no 

interior da própria expansão industrial, que requereu o concurso do capital estrangeiro. 

Com isso, houve uma incorporação na economia brasileira de estilos de competição 

oligopolista, tanto no caso das indústrias automobilísticas, de construção naval, como 

no caso das empresas estatais, aos monopólios do Estado em setores produtivos.  

“A competição oligopolista é no dizer de Marx: a centralização do 

capital”. Ainda segundo o mesmo autor, essa mesma centralização possui duas 

contradições, a primeira surge e se passa na esfera das classes dominantes, a segunda 

surge na esfera das relações com a classe dominada, com o proletariado urbano. Assiste-

se no Brasil, a própria transformação do Estado, este criará ou utilizará o imposto como 

crédito para financiar o movimento de centralização do capital. 

O Estado se transformará em produtor de mais-valia. 

 

Não adianta mais dirigir petições ao Estado como administrador do bem 

comum, da justiça igual para todos; as petições transformaram-se em 

reivindicações, e no limite, em uma contestação do próprio Estado, agora não 

como um bem comum, mas como produtor de mais-valia, explorador, 

opressor e repressor (OLIVEIRA, 1989, p. 103). 

 

 

Quanto ao Nordeste, a intervenção do Estado antes da década de 1960, 

era feito de modo assistemático, com caráter assistencialista, programas que 

funcionavam como paliativos para reduzir os efeitos da seca e de miséria. Observa-se a 

presença de órgãos como o Departamento Nacional de Obras Contra a Seca – DNOCS 

(aliás, datado mesmo de 1909, quando surgiu como Inspetoria de Obras Contra as Secas 

– IOCS), criado em 1945, tinha amplos poderes para construir barragens, açudes e 

realizar qualquer obra cuja utilidade contra as secas tivesse sido comprovada pela 

experiência. A intervenção do Estado na economia açucareira no Nordeste se deu com a 

criação do Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA), no início dos anos 30. O objetivo 

básico foi a defesa da economia açucareira do Nordeste contra a competição da região 

de São Paulo. Outros órgãos como a Companhia Hidroelétrica de São Francisco 

(CHESF), instituída em 1945, a Companhia do Vale do São Francisco (CVSF), criada 

em 1948 e o Banco do Nordeste do Brasil (BNB), formado em 1955, fomentavam o 

desenvolvimento do Nordeste. No entanto, esses órgãos não conseguiram romper o 

círculo  

Na concepção de Maranhão (1982), essas intervenções do Estado na 

economia, não traziam qualquer alteração nas relações sociais de produção, sendo 
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assim, imobilizadoras da expansão capitalista do Nordeste. Os recursos destinavam-se 

às classes dominantes locais, servindo para manter principalmente seu poder político na 

região. 

Convém, portanto, enfatizar que mesmo com a implementação dos 

órgãos mencionados, Guimarães (1989), em seus relatos mostra que continuou o clamor 

nacional para a redução da pobreza, apontando diversos fatores políticos que 

contribuíram para esse cenário. A Revolução Cubana e Criação da Aliança para o 

Progresso, no plano exterior. E ainda a construção de Brasília, a mudança de atuação da 

igreja católica e aparecimento das Ligas Camponesas, o movimento Nacionalista 

Populista e a vitória dos “Governadores da Reforma”. 

Após a implantação da indústria pesada, na fase de administração do 

Governo Juscelino Kubitscheck já no centro da crise política e econômica e de 

movimentos sociais e políticos voltados para a realização das reformas de base, emergiu 

a questão regional em várias partes do país, mas com maior vigor no Nordeste: havia 

clara consciência de o espaço regional haver ficado á margem do processo de 

industrialização ocorrido e terem sido significativamente agravadas as desigualdades 

regionais (GUIMARÃES, 1989). É nesse momento então que se verificará a mudança 

de mentalidade governamental em relação às regiões subdesenvolvidas do País. 

Na região Nordeste, a situação foi agravada pela ocorrência de uma 

seca, em 1958. Havia um profundo descontentamento da população que se manifestou 

por meio das eleições para governadores estaduais, com a vitória da oposição na Bahia e 

Pernambuco, formaram-se movimentos sociais através de associações de camponeses, 

até a igreja católica que tradicionalmente defendia as oligarquias locais, passou a atuar 

dentro de novos movimentos (FURTADO, 1989). 

As “forças populares”, constituídas pelos semi camponeses, pequenos 

sitiantes, meeiros, arrendatários, eram chamadas “Ligas Camponesas” e também 

representados em sindicatos de diversas filiações e orientações. Assim, pela primeira 

vez na história social e política do Nordeste, as forças populares agiam como agentes 

políticos autônomos, de perfil definido, que não poderia mais ser confundido com os 

“eleitores de cabresto”, com o voto de “curral” (OLIVEIRA, 1989). 

Ainda como destaca este autor, o outro agente político fundamental na 

constituição dessas “forças populares” é o proletariado, tanto urbano quanto rural, tem 

um longo histórico no Nordeste, principalmente em Pernambuco. No período que vai de 

1958 à 1961, o proletariado muda de “partner” político, juntar-se-á à burguesia 
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industrial nordestina. Outra questão ressaltada é o antagonismo existente entre a 

coligação das forças populares do Nordeste e a burguesia industrial do Centro-Sul, que 

caminha para hegemonia nacional, vai centrar-se no próprio papel do Estado, 

direcionado pela pressão das forças populares e pelas suas reivindicações, que vão 

chocar-se contra a essência do processo de crescimento oligopolista a partir do Centro-

Sul, no núcleo da própria estrutura do processo de concentração e centralização do 

capital. 

Para Guimarães (1989), existia um conjunto de condições 

consideradas as mais relevantes, responsáveis pelas mudanças qualitativas que passam a 

ocorrer através da integração de Nordeste com as áreas mais industrializadas do país, 

via capital produtivo. Os condicionantes foram separados em duas ordens: os objetivos 

ou econômicos, que serão mais desenvolvidos, nos aspectos da evolução da economia 

que levaram à superação da articulação comercial, e que estão associadas ao movimento 

do capital e ao desenvolvimento das forças produtivas a partir da indústria pesada, e sua 

projeção sobre as áreas “periféricas”. Os condicionantes políticos e institucionais 

vinculam-se à luta política no contexto de uma crise econômica, política e do Estado. É 

nesse período que inicia a integração do Nordeste com as principais regiões. 

Os acontecimentos descritos a seguir mostram a ebulição das forças 

populares no Nordeste: 

 

É no Nordeste que surgiram os chamados ‘movimentos de educação de base’ 

baseados na ação da igreja católica, cuja raiz consistia no abandono dos 

contextos tradicionais de educação formal e na tentativa de rejeitar a escola 

como uma instituição que reproduz as estruturas formais de dominação; é no 

Nordeste que uma instituição como a igreja católica começa a tomar posição 

aberta pela reforma agrária; os sucessivos encontros dos bispos no Nordeste, 

o primeiro em Campina Grande em 1956 e o segundo em Natal em 1959, 

questionam o direito a uma propriedade socialmente inútil; é no Nordeste que 

emergiu o chamado processo de educação, orientado teoricamente por Paulo 

Freire, cuja raiz residia na conscientização; é no Nordeste que o Movimento 

de Cultura Popular do Governo Miguel Arraes, desde a prefeitura do Recife, 

não apenas põe em prática o método Paulo Freire, mas começa a valorizar os 

elementos da cultura popular para, à partir deles, desmistificar os processos 

de dominação e exploração; é no Nordeste que se produz o movimento 

educacional ‘de pé no chão também se aprende a ler’ de Djalma Maranhão; é 

no Nordeste que o movimento das ligas camponesas utiliza o código civil 

para combater a propriedade, o sobre-trabalho, o ‘cambão’ (OLIVEIRA, 

1989, p. 112). 

 

 

O final dos anos de 1950 é marcado por uma grande seca no Nordeste. 

No campo as grandes dificuldades climáticas prejudicavam o desenvolvimento da 
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região, as secas parciais contribuíam para a redução da renda per-capita, causando 

quedas acentuadas no bem estar da população, aumentando as tensões sociais. Nas áreas 

urbanas, aumentam a organização e a força dos trabalhadores, crescendo também as 

pressões sociais (ARAÚJO, 2000). 

Diante dos acontecimentos, Furtado (1989), afirma que o Presidente 

Kubitscheck foi forçado a desviar atenção da principal luta, que era a construção de 

Brasília, já que em nada contribuía para a diminuição do chamado maior “problema 

nacional”, o Nordeste. A questão seria o que fazer para evitar que a “questão 

nordestina” pusesse em risco a obra de redenção nacional que imaginava estar 

realizando. 

Oliveira (1989) enfatiza a questão nordestina afirmando que o conflito 

de classes que aparece sob as roupagens de conflitos regionais ou dos “desequilíbrios 

regionais” chegará a uma exacerbação cujo resultado mais imediato é a intervenção 

“planejada” do Estado no Nordeste, ou a SUDENE. 

No que diz respeito ao processo de articulação entre as regiões do 

Brasil, sucedeu-se uma transformação na estrutura produtiva e constata-se que a região 

Nordeste passou por um processo de “ajustamento” e de “integração”. Segundo aponta 

Guimarães Neto em seus estudos, três etapas foram de extrema importância nesses 

processos de desenvolvimento. Em primeiro lugar a etapa de “isolamento relativo” das 

regiões, em particular o nordeste brasileiro, nessa fase havia um predomínio do 

comércio internacional e bens primários, os vínculos com o exterior eram mais fortes do 

que dentro do próprio Brasil. Em segundo lugar, a etapa de “articulação comercial”, 

período de constituição do mercado interno de bens e serviços, a característica principal 

desse período foi o processo de industrialização do país, diversificação da atividade 

produtiva com implantação de sistema de transporte e comunicação, é nessa fase que se 

inicia um desenvolvimento do mercado interno com maior intensidade. E por ultimo a 

etapa de “integração produtiva”, que foi basicamente a transferência do capital 

produtivo das regiões mais industrializadas para as demais regiões, com uma criação de 

novas atividades econômicas e fechamento de atividades tradicionais, causando declínio 

de postos de trabalho. 
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2.2 Uma política de desenvolvimento para o Nordeste  

 

O presidente Juscelino Kubitscheck, definiu um modelo de 

desenvolvimento brasileiro e a partir da modernização intensa, ocorreu um elevado 

crescimento econômico, mas também aumentou a disparidade entre o Centro-Sul e o 

Nordeste. Diante dos problemas existentes na referida região, o presidente percebeu a 

urgência de encontrar uma solução e passou a ter um compromisso político de cunho 

reformista. Solicitou do presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 

(BNDE), auxílio para encontrar novas alternativas de política para a região Nordeste. 

Este recomendou Celso Furtado, o qual era altamente prestigiado e tinha fortes ligações 

com grupos reformistas do Brasil.  

É nessa perspectiva que Furtado elaborou um relatório que 

documentava as disparidades entre o Nordeste e o Centro-Sul, o qual analisava 

cuidadosamente suas causas fundamentais e sugeria novas políticas que deveriam ser 

adotadas. Foram avaliadas: o intercâmbio inter-regional e o comércio internacional, o 

comportamento dos investimentos, o desempenho do setor público, a evolução da 

indústria e da agricultura, o problema das secas e a distribuição de renda dentro da 

região. Assim foi criado o Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste 

(GTDN) – Decreto-Lei nº 10.554, de 14 de dezembro de 1956. O relatório final de 

avaliação sob o título de “Uma Política de Desenvolvimento Econômico para o 

Nordeste” elaborado por Furtado foi apresentado com o objetivo de diminuir as 

disparidades e a miséria da região, o qual era composto por a análise da situação 

econômica da região e a sugestão de um Plano de Ação para tentar solucionar os 

problemas existentes. O relatório apontava os principais indicadores para justificar o 

subdesenvolvimento do Nordeste. 

O mais grave problema encontrado era a disparidade de níveis de 

renda existente entre o Nordeste e o Centro-Sul do País. De acordo com o Quadro 1 nas 

estimativas referentes a 1948 e 1956, observamos que a renda da região Nordeste, 

comparada com a região Centro-Sul, apresenta crescimento de 2,37% entre o período 

referido, decresce reduzindo a renda do Nordeste de 15,49% para 13,35% da renda total 

do País. 
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QUADRO 1 – RENDA DAS PRINCIPAIS REGIÕES DO PAÍS EM ANOS ESCOLHIDOS 

Fonte: REN, Fortaleza, v. 28, n° 4, p. 392, out/dez 1997. 

 

A partir dessa constatação o relatório propôs um programa que 

implicava na redução dessa disparidade regional. Objetivos e metas foram lançados 

como forma de tentar modificar o curso dos acontecimentos que até então eram 

considerados de ordem natural. 

Alguns pontos tiveram destaque para compor o Plano de Ação: 

 Intensificação dos investimentos industriais, visando criar no 

Nordeste um centro autônomo de expansão manufatureira; 

 Transformação da economia agrícola da faixa úmida, com vistas a 

proporcionar uma oferta adequada de alimentos nos centros urbanos, cuja 

industrialização deverá ser intensificada; 

 Transformação progressiva da economia das zonas semi-áridas no 

sentido de elevar sua produtividade e torna-la mais resistente ao impacto das secas; e 

 Deslocamento da fronteira agrícola do Nordeste, visando 

incorporar à economia da região as terras úmidas do hinterland maranhense, que 

estavam em condições de receber os excedentes populacionais criados pela organização 

da economia da faixa semi-árida. (REN, 1997, P. 387). 

De acordo com a REN (1997), duas metas principais foram traçadas. 

A primeira meta era aumentar a resistência do Nordeste contra as secas, e a segunda 

meta consistia no aumento da produtividade média da força de trabalho e formação dos 

investimentos industriais. Para a economia semi-árida, o programa enfatizava a questão 

do uso da água e dos solos do polígono das secas e foi sugerida a formação de grupos de 

Discriminação e Ano

Renda (em milhões de cruzeiros)

1948 5766 25523 133387 164675

1956 25023 102000 637005 764028

Renda (percentagem)

1948 3,5 15,49 81,01 100

1956 3,27 13,35 83,38 100

Renda per-capita

1948 1764 1627 4358 3323

1956 6322 5450 17029 12718

Norte Nordeste Centro-Sul Total
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trabalho responsáveis pelo estudo. A Organização das Nações Unidas – ONU foi 

escolhida para prestar assistência.  

Na linha de ação que visava intensificar a industrialização, foram 

sugeridos grupos de trabalho, voltados para siderurgia e indústrias transformadoras e o 

aproveitamento de matérias-primas vegetais e locais, como a indústria de alimentos. O 

Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste (GTDN) propunha uma 

verticalização para a chamada “quarta frente industrial do Nordeste”, Essas indústrias 

tradicionais de tecidos e algodão e outras têxteis, encontravam-se à beira de um colapso.  

Quanto à transformação da economia agrícola da faixa úmida, com 

vistas a proporcionar uma maior oferta de alimentos nos centros urbanos, a solução 

proposta foi a utilização intensiva, via irrigação, dos vales úmidos e da parte territorial 

próximo ao rio São Francisco e a diversificação do cultivo de cereais e tubérculos.  

A criação de estruturas de planejamento dos Estados teria sido a mais 

importante inovação feita pelo GTDN. Diante de um diagnóstico de pobreza. Foi 

apresentado um receituário, com soluções possíveis para o combate ao 

subdesenvolvimento do Nordeste. 

Na conclusão do relatório, o GTDN propôs a criação do Conselho de 

Desenvolvimento do Nordeste (CODENO), órgão de transição entre as propostas e 

institucionalização dos programas. 

O estudo do economista Celso Monteiro Furtado ofereceu argumentos 

técnicos que se somaram aos fatos políticos que marcaram o final da década de 1950, na 

Região Nordeste (ARAÚJO, 2000). 

 

2.3. Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE 

 

Em Dezembro de 1959, foi aprovada a nova autarquia federal foi 

criada a Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE). De acordo 

com a Lei nº 3.692/59 a concepção original tinha as seguintes características: em 

primeiro a autoridade vinculada ao Presidente da República, a quem se reportaria o 

Superintendente, de forma direta; a legitimidade, com a colaboração dos Governos 

Estaduais; e a excepcionalidade administrativa, conforme observado no Quadro 2. 

A agência era composta por Conselho Deliberativo e uma Secretaria 

Executiva. Ao primeiro foram atribuídas ações junto ao Presidente e ao segundo foram 
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conferidas a elaboração dos programas e a coordenação junto a outros órgãos. O Brasil 

dinâmico e em modernização intensa dos tempos de JK aprofundava o hiato entre o 

Centro Sul e o Nordeste. A SUDENE foi criada com o intuito de mudar a forma e o 

conteúdo da ação do Governo Federal na região, foi concebida com este objetivo, 

ganhando renome internacional (ARAÚJO, 2000). 

Com essas características a agência estava apta a cumprir suas 

atribuições. Inicialmente, planejar ou estabelecer as diretrizes da Política de 

Desenvolvimento do Nordeste; encaminhar ao Presidente da República o projeto do I 

Plano Diretor e suas respectivas revisões; coordenar a execução dos programas e 

projetos e designar seus membros e comissões; cooperar e dar assistência aos programas 

e executar os mesmos diretamente ou através de convênios (REN, 1997). 

Segundo Araújo (2000), a atuação da SUDENE está baseada em 

quatro grupos de atividades, que podem ser expressas resumidamente: 

Capacitação técnica e organizacional – baseada no desenvolvimento 

das atividades na preparação de recursos humanos; coordenação técnica e financeira 

com Estados e Municípios; 

 Área de informação e documentação – trabalho voltado para o 

recobrimento cartográfico regional: investigação dos recursos naturais e estruturais da 

sociedade; 

 No setor de política e programação – as atividades foram 

concentradas na planificação das transformações estruturais na região. Coordenação e 

supervisão de programas e projetos integrados; coordenação dos programas de defesa 

civil; 

 Área de execução de obras e serviços – planejou e coordenou 

ações voltadas para o fortalecimento da base econômica do Nordeste. Como 

consequência surgiu o Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural (PAPR), as 

Centrais de Abastecimentos (CEABS), o Programa de Desenvolvimento do Turismo no 

Nordeste (PRODETUR) e os Serviços de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE). 
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QUADRO 2 – CONCEPÇÃO ORIGINAL DA SUDENE 

 

Fonte: SUDENE, 1990. 

 

Na época de sua criação, o Nordeste tinha uma população de 22 

milhões de habitantes e índices sociais explosivos. A Região correspondia a 31% da 

população brasileira, participava com 13% da renda nacional e tinha renda per capita de 

43% inferior a média do País (MOREIRA, 1979). 

A SUDENE seria o primeiro órgão permanente de planejamento 

regional brasileiro, e passaria a atuar sobre uma área de 1.760 Km², equivalentes a 

20,6% do território brasileiro, englobando o Nordeste, o Vale do Jequitinhonha e o 

norte de Minas Gerais e o norte do Espírito Santo. Os nove Estados do Nordeste, que 

ocupam uma área de 1.561.177,8 Km², 18,3% do território nacional, são: Maranhão, 

Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia 

(MOREIRA, 1979). 

Portanto, caber-lhe-ia o papel de induzir, de forma veloz, o tão 

sonhado desenvolvimento, promovendo a industrialização, capaz de efetivar a 

substituição de importações inter-regionais. Para isso dois fatos eram decisivos: 

primeiro, contar com o apoio da empresa privada nacional e, segundo, com a 

convergência das medidas dos governos estaduais (MOREIRA, 1979). 

1)     Características

a)       AUTORIDADE (Vinculada ao Presidente da República);

b)       LEGITIMIDADE (Colaboração intergovernamental); a

c)       EXCEPCIONALIDADE ADMINISTRATIVA (Autonomia e

instrumentalização complementar e específica).

2) Atribuições

a)       PLANEJAMENTO (Informação e política); 

b)      COORDENAÇÃO (Articulação de atuação federal); 

c)      COOPERAÇÃO E ASSISTÊNCIA (Apoio técnico e financeiro);

d)      EXECUCAÇÃO (Direta e/ou indireta).

3) Composição

a)       CONSELHO DELIBERATIVO (Instância política e decisória); 

b)       SECRETARIA EXECUTIVA (Instância técnica e operativa).
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Para Maranhão (1982), a aprovação da lei de criação da SUDENE 

pelo congresso em dezembro de 1959, foi um triunfo político para Juscelino 

Kubitscheck e para Celso Furtado. 

 

Com a criação da SUDENE, o Governo Federal equipou-se para formular a 

sua política de desenvolvimento no Nordeste dentro das diretrizes unificadas. 

Os investimentos federais serão agora submetidos a critérios de 

essencialidade, consubstanciados num Plano Diretor, a ser apresentado pelo 

Sr. Presidente da República ao Parlamento Nacional, que poderá assim 

exercer o seu trabalho crítico da forma mais fecunda (FURTADO, 1989, p. 

81).  

 

 

A fim de sistematizar os trabalhos e assegurar-lhes a continuidade de 

ação, a SUDENE passou a operar em função de planos plurianuais, denominados Planos 

Diretores de desenvolvimento econômico e social do Nordeste. O planejamento do 

desenvolvimento do Nordeste foi exercido na sua plenitude através dos quatro Planos 

Diretores: I PD [1961-1963], II PD [1963-1965], III PD [1966-1968], IV PD [1969-

1973] (SUDENE, 1990). 

O I Plano Diretor teve sua estrutura assentada, principalmente, no 

diagnóstico da economia nordestina. A sua política foi orientada para criação da 

infraestrutura econômica, aproveitamento racional dos recursos de água e recursos 

minerais, reestruturação da economia agrícola, colonização, racionalização do 

abastecimento, industrialização, saúde pública, educação de base e levantamento 

cartográfico (SUDENE, 1980). 

No II Plano Diretor a preocupação da SUDENE foi a de promover 

investimentos na construção de habitações populares. 

No III Plano Diretor realizou-se um considerável avanço quanto ao 

equacionamento dos problemas que envolviam a elevação dos padrões de vida da 

população, o objetivo era valorizar a mão-de-obra e promover o desenvolvimento. 

No IV Plano Diretor, a industrialização alcançou maior grau de 

unidade, decorrente da formulação que tinha como principais objetivos: a consolidação 

do parque industrial, a elevação do nível de produtividade de empresas tradicionais da 

região e a implantação e diversificação do parque de manufaturas regionais (SUDENE, 

1980). 

Vale salientar que os planos diretores colocados em prática seguiam 

uma diretriz comum: promover o desenvolvimento regional, norteados pelo diagnóstico 
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elaborado pelo GTDN. Sobre esse aspecto, Maranhão (1982) afirma que uma das 

características comuns de todos os quatro planos é a crença na validade do diagnóstico 

da economia regional elaborado pelo GTDN, que acabou por se constituir no único 

modelo analítico para a elaboração de tais documentos. É notável, entretanto, como a 

despeito disto às estratégias propostas pelos quatro Planos Diretores se afasta das 

diretrizes gerais proposta pelo Relatório do GTDN. Como consequência, é quase 

impossível identificar a este nível a recalescência no Nordeste de uma política 

particular, seja de desenvolvimento industrial, desenvolvimento agrícola ou migrações. 

 

2.4 A evolução da política do Nordeste na década de 1960 

 

A economia brasileira apresentava um ritmo de crescimento 

declinante no início dos anos 60. Parecia terem-se esgotado as possibilidades de 

crescimento econômico com base na expansão da indústria de bens de consumo 

duráveis, que fora a mola propulsora no período anterior. Já no final do seu governo, JK 

começara a reduzir o volume de investimentos, achando obras e transferindo problemas 

para o seu sucessor. Recorrera também a empréstimos externos de curto prazo e a 

emissões de moeda, com reflexos posteriores no agravamento do serviço da dívida e na 

elevação dos índices de inflação (BRUM, 1999). 

Neste sentido, Gremaud (1997) chama a atenção para o conturbado 

quadro político-social que se apresentava no inicio dos anos 60 e já se deteriorava desde 

o segundo Governo Vargas. Os governos populistas não conseguiam mais sufocar as 

manifestações e demandas sociais que eles próprios permitiram emergir. No período de 

João Goulart, as posições se radicalizavam e os conflitos sociais se acirravam, buscando 

essencialmente medidas que alterassem o quadro da distribuição de renda e da 

propriedade no país que alterassem o quadro de distribuição de renda e da propriedade 

no país e ampliassem os direitos de cidadania. As mobilizações populares cresceram 

tanto nas áreas urbanas (greve dos 700 mil em São Paulo), como no campo 

(movimentação das ligas camponesas), e mesmo nas hostes militares (manifestações dos 

marinheiros, de cabos e sargentos). 

O quadro econômico evoluiu para um processo de estagnação 

(recessão), com a queda da renda per capita e inflação ascendente, à beira do 

descontrole, conforme verificado no Quadro 3 a seguir. 
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QUADRO 3 – DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO GOVERNO GOULART (1961-

1963) 

 

Fonte: IBGE e Banco Central do Brasil (apud BRUM, 1999). 

 

Os dados mostram o descontrole econômico interno acompanhado por 

dificuldades no setor externo. O balanço de pagamentos com o exterior apresentava 

sucessivos déficits. A dívida externa total, superior a três bilhões de dólares, exigia mais 

de 30% do valor das exportações para pagamentos de amortizações e juros. O Fundo 

Monetário Internacional (FMI) pressionava para que o governo adotasse um plano 

econômico de rigorosa austeridade, dentro dos padrões ortodoxos (BRUM, 1999). 

O mesmo autor também enfatiza as diretrizes do governo Goulart, 

quais sejam: imposição de limites à atuação do capital estrangeiro; ampliação e 

fortalecimento da presença do Estado na economia (Estatização); descentralização do 

crescimento econômico; fortalecimento do mercado interno; estímulo à pequena e 

média empresa nacional; alocação de uma parcela maior de recursos públicos para a 

área social – educação, saúde, habitação e transporte coletivo, melhoria salarial e maior 

equidade na distribuição de renda.  

É importante assinalar, ainda, que as condições políticas para a 

implementação de um programa já apresentado no final de dezembro de 1962, pareciam 

garantidas em janeiro de 1963 com a vitória do plebiscito, restabelecendo o 

presidencialismo. O presidente João Goulart readquiriu a plenitude dos poderes 

presidenciais, restando-lhes três anos de mandato. 

Diante da nova situação, foi elaborado sob a coordenação de Celso 

Furtado e San Tiago Dantas, o Plano Trienal de Desenvolvimento Econômico e Social, 

em resposta à deterioração externa e à aceleração inflacionária. Segundo a explicação de 

Abreu (1992), o Plano, apesar da influência do mais bem sucedido economista 

brasileiro ligado à tradição estruturalista da Comissão Econômica Para a América 

Latina e o Caribe (CEPAL), caracterizava-se por diagnóstico bastante ortodoxo da 

Inflação (%) Exportação 

1961 8,6 47,79 1.403 1.292 115

1962 6,6 51,65 1.214 1.304 -346

1963 0,6 79,87 1.406 1.294 -244

Importação
Balanço de 

Pagamentos
Em milhões de Dólares

Ano 
Crescimento 

do PIB (%)
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aceleração inflacionária no Brasil, enfatizando excesso de demanda via gasto público 

como causa mais importante. O receituário proposto, embora gradualista, era 

semelhante ao de outros programas de estabilização adotados no passado: correção de 

preços defasados, redução de déficit público e controle da expansão do crédito ao setor 

privado. Estabeleciam-se 25% como meta inflacionária para 1963 (10% em 1965) e 7% 

como meta para o crescimento anual do produto. O déficit potencial do governo para 

1963 seria reduzido em cerca de 60% pela adoção de plano de economia e deferimentos 

de despesas. Sobre o Plano Trienal, Brum (1999) relata em quais circunstâncias o 

referido plano foi abandonado: 

 

O Plano Trienal adotava uma linha de austeridade com vistas ao saneamento 

financeiro e contemplava exigências do FMI quanto à política monetária e 

fiscal, à redução dos gastos públicos e à contenção dos salários, com o 

objetivo de restaurar as finanças públicas, controlar a inflação e alcançar a 

estabilidade econômica e financeira. Tratava-se de medidas necessárias mas 

de caráter um tanto recessivo e implicavam perda, ao menos momentânea de 

poder aquisitivo para os assalariados, o que conflitava com a base política do 

partido e do governo (BRUM, 1999, p. 268). 

 

 

Vale registrar a observação de Brum (1999), a respeito do Plano 

Trienal. Na sua análise, o referido plano pretendia combinar o combate à inflação, o 

crescimento econômico e as reformas sociais indicavam dois momentos de estratégia de 

sua implementação: primeiro, uma fase de ordenamento na vida do país – “pôr ordem 

em casa” – que permitisse ao governo assumir o controle da economia e das finanças 

públicas; e, segundo, a fase da implementação de reformas estruturais (reformas de 

base) que abrissem perspectivas reais para viabilizar uma expansão da economia na 

linha de um desenvolvimento autônomo com equidade social. 

Diante desse cenário exposto, sob a denominação de “Reformas de 

Base” incluía-se um conjunto de medidas consideradas necessárias, pelas esquerdas e 

pelos progressistas. Essas reformas eram, para Brum (1999), um conjunto de ideias 

gerais, às vezes um tanto vagas, sobre aspectos importantes da realidade brasileira e de 

mudanças necessárias a serem implementadas para viabilizar o país. Eis, as reformas: 

Agrária; urbana; da empresa; partidária e eleitoral; administrativa; fiscal e tributária; 

bancária; cambial; educacional e reforma da consciência nacional.  

O processo de radicalização ideológica sofreu intensa aceleração no 

período de 1961-64, e as reformas de base, então no centro do debate nacional, 
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tornaram-se o divisor de águas, bipolarizando a opinião pública. As mudanças 

operavam-se com velocidade inusitada e partidos  políticos ficavam cada vez mais 

defasados, por falta de renovação e atualização. Ao longo da crise, deteriorou-se 

rapidamente o quadro partidário, com o surgimento de tendências em geral com 

posições nacionalistas e de esquerda. 

O início do movimento militar, em março de 1964, destituiu o 

governo Goulart e elevou a presidência da república o marechal Castelo Branco. 

Durante os governos militares acentuou-se a intervenção do Estado na economia – 

controle salarial, controle de preços, indexação, estatização.  

Na visão de Gremaud (1992), entre 1964 e 1967 foi o período em que 

predominou a estagnação decorrente da política de estabilização e ao longo do qual 

realizaram-se profundas mudanças institucionais, visando adaptar os instrumentos de 

política econômica, a forma de interação dos agentes privados com o Estado e a forma 

de inserção da economia brasileira na economia mundial ao novo estágio econômico do 

país e ao modelo de desenvolvimento pretendido. 

Conforme os escritos de Brum (1999), o governo identificava a 

inflação como o problema maior adotando um plano de estabilização econômica, 

consubstanciado no Programa de Ação Econômica do Governo-1964/66 (PAEG), num 

enfoque “gradualista”, ou “quase ortodoxo”. Para a redução do déficit público, o 

governo adotou medidas, tanto no sentido de contenção de gastos, quanto no aumento 

da arrecadação: corte dos subsídios a produtos básicos como o petróleo e o trigo, 

aumentando o preço dos combustíveis e do pão; correção das tarifas públicas (energia 

elétrica, telefonia, correios etc.), de modo a que as empresas estatais voltassem a ser 

rentáveis; aumento na arrecadação de impostos, através de maior rigor na fiscalização e 

cobrança dos devedores inadimplentes; e criação do mecanismo da correção monetária 

para o pagamento de impostos atrasados. O crédito tornou-se mais escasso e mais caro. 

E adotaram-se mecanismos que possibilitaram a compreensão dos salários através de 

reajustes inferiores à inflação.  Uma nova legislação impedia praticamente as greves e 

facilitaria a rotatividade da mão-de-obra. Foi extinta a estabilidade no emprego após dez 

anos de serviço na mesma empresa, substituída pelo Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS), criado em setembro de 1966. 

No que se refere aos determinantes da desaceleração da economia no 

período 1961-67, mesmo na perspectiva estritamente econômica, são múltiplas as 

explicações. Quatro pontos se destacam: 
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 A conclusão do conjunto integrado ou solidário de 

investimentos, ou “pacote” segundo algumas denominações, implantado no 

período 1956/60, capaz de gerar efeitos indutores no nível do setor industrial, 

mas sem uma capacidade, uma vez instalada, para realimentar a continuidade da 

expansão industrial; 

 O superdirecionamento da capacidade instalada, 

notadamente da indústria de bens de consumo duráveis e na de bens de capital, 

devido, à estratégia da grande empresa de assegurar faixas futuras de mercado, à 

política de utilização dos incentivos oferecidos, as perspectivas otimistas de 

alguns grupos econômicos e devido à própria conclusão do “pacote” de 

investimentos antes referidos; 

 A “exaustão” dos mecanismos de financiamento adotados 

no período anterior, fundamentados “no déficit fiscal, nas transferências de 

recursos do setor exportador para a indústria e no crédito a juros reais 

negativos”, isto se tornou perceptível quando a inflação se intensificou e perdeu 

a sua funcionalidade no dinamismo da economia; 

 A política de estabilização que passa a ser adotada no 

combate à inflação e à qual estavam associadas medidas ortodoxas de redução 

dos investimentos e do crédito. 

Tanto a conclusão do bloco solidário de investimentos, quanto o 

desaparecimento do componente de demanda centrada por importação, implicam uma 

redução no ritmo da formação de capital e de produção industrial no País.  

No plano econômico, os primeiros anos (1964-1967) do ciclo militar 

compreenderam a fase difícil de preparação do terreno para um a subseqüente arrancada 

de expansão econômica. A partir de 1968, quando a nova situação já estava consolidada 

e a economia e as finanças públicas razoavelmente em ordem, é que começaram a 

crescer os investimentos diretos de capital estrangeiro, impulsionando a expansão 

econômica. O Brasil voltava, então, a ser confiável aos investidores externos. 

De acordo com a concepção de Tavares (apud GUIMARÃES, 1989, 

p. 128): 

 

A desaceleração não levaria necessariamente à crise econômica se não 

existissem fortes problemas, tanto pelo lado do ajuste dinâmico da estrutura 

da demanda à capacidade produtiva recém instalada, como pelo fato da 

realização e financiamento de um potencial de acumulação que tinha 

incrementado fortemente ao fim da década. Os dois problemas são inerentes à 
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estrutura de crescimento industrial brasileira mas foram agravadas, além 

disso, pela aceleração inflacionária em curso desde 1959. 

 

 

Para Guimarães (1989), os condicionantes políticos e institucionais 

vinculam-se, fundamentalmente, à luta política que se desencadeou no início da década 

de 1960, no contexto de uma crise econômica, política e crise do Estado, com 

repercussão sobre as formas de atuação deste último e sobre as formas de integração do 

Nordeste com as demais regiões. 

Quanto à dinâmica da economia nordestina, a partir da década de 

1960, a mesma explicação para as mudanças ocorridas nas relações da região nordestina 

com as regiões mais industrializadas do país, quando se inicia uma integração entre 

esses espaços diferenciados, com base na transferência do capital produtivo, cuja 

origem reside nas regiões economicamente mais avançadas, e cujo destino está 

constituído em áreas periféricas. O autor cita o conjunto de condições consideradas  

mais relevantes, responsáveis pelas mudanças qualitativas que passam a ocorrer através 

da integração do Nordeste com as áreas mais industrializadas do país, via capital 

produtivo. Duas ordens de condicionantes foram separadas para uma maior clareza dos 

fatos: os objetivos econômicos, os políticos e institucionais (ou subjetivos): 

 Condicionantes objetivos ou econômicos: referem-se, mais 

diretamente, a aspectos da evolução da economia que levaram à “superação” da 

articulação meramente comercial, e que estão associados ao movimento do capital e ao 

desenvolvimento das forças produtivas a partir da indústria pesada. 

 Condicionantes políticos e institucionais: vinculam-se, 

fundamentalmente, à luta política que se desencadeou no final da década de 50 e início 

da década de 60, no contexto da crise econômica, política e crise de Estado, com 

repercussão sobre as formas de atuação deste último e sobre as formas de integração do 

Nordeste com as demais regiões. 

A economia apresentou extraordinária expansão, caracterizando a fase 

do chamado “Milagre Brasileiro”. Esse período estendeu-se de 1968 a 1973. 

O I Plano Diretor, substanciado na Lei nº 3.995, de 14 de dezembro de 

1961, reconhecia que a SUDENE deveria tornar-se, progressivamente, o “grande órgão 

de estudos, informação, planejamento, coordenação e controle do Governo Federal no 

Nordeste”, fixando o princípio da unidade e integração quanto ao planejamento (REN, 

1997). 
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Conforme as informações da Revista Econômica do Nordeste - REN 

(1997), no I Plano Diretor foram elencadas quatro linhas de ação política relacionadas 

ao setor primário: aproveitamento nacional dos recursos de água, reestruturação da 

economia agrícola, racionalização do abastecimento e política de colonização. Ao 

desenvolvimento social, os Planos Diretores conferiam uma atenção crescente; outra 

preocupação do I PD foi à educação de base e as condições sanitárias da população, 

concentrando-se as propostas no campo da alfabetização e capacitação técnica e no 

campo da saúde pública, em particular no abastecimento de água tratada. Criou-se, em 

1962, a Companhia de Águas e Esgotos do Nordeste (CAENE), exatamente para suprir 

a deficiência desses serviços na Região.  

Já o II Plano Diretor, aprovado pela Lei nº 4.239, de 27 de junho de 

1963, foi, substancialmente, um desdobramento do primeiro, cujas diretrizes foram 

basicamente mantidas na formulação da política de desenvolvimento regional 

(SUDENE, 1980).   

Do II Plano Diretor (1963-65) em diante, buscou-se ordenar e 

sistematizar a investigação dos recursos hídricos, minerais, pesqueiros, florestais e de 

solos, além dos estudos integrados das bacias hidrográficas (com destaque para o Grupo 

do Vale do Jaguaribe – GVJ e para o Grupo de Irrigação São Francisco - GISF). 

 

 

A SUDENE, através da regulamentação da Lei, e em outro artigo da Lei do 

Segundo Plano Diretor, tentou transformar a dedução do Importo de Renda – 

IR para as empresas que aplicaram essa dedução em investimentos 

industriais, num fundo de acumulação global, que seria destinado aos 

projetos industriais por ela aprovados; mas essa regulamentação nunca 

chegou a ser implementada, e a orientação transformada em Lei, pela 

aprovação do Segundo Plano Diretor, nunca chegou também a ser 

implementada, por que era uma opção: o dedutor do Imposto de Renda 

poderia colocar seu imposto diretamente em algum projeto industrial ou 

destiná-lo ao fundo global de acumulação conhecido como Fundo de 

Investimento para o Desenvolvimento Econômico e Social do Nordeste – 

FIDENE; é fácil deduzir que a primeira opção sempre foi preferida pelos 

dedutores, sendo que o próprio FIDENE, em legislação posterior, seria 

extinto. Estaca criado o mais poderoso mecanismo para a transferência da 

hegemonia burguesa do Centro-Sul para o Nordeste (OLIVEIRA, 1989, p. 

119).      

 

 

Nesse período ocorreu uma mudança importante na política agrícola 

fora do âmbito da gestão direta dos recursos públicos: a ampliação do sistema e 

incentivos fiscais – permissão às pessoas jurídicas de deduzirem até 50% nas suas 
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declarações de rendas – para aplicação em projetos agrícolas. Isto significou a 

perspectiva da abertura de uma importante fonte de recursos para a agricultura e a 

pecuária nordestinas. Todavia, seus efeitos são hoje, no mínimo, duvidosos, 

desconhecendo-se avaliações de seus resultados (REN, 1997).    

O III Plano Diretor foi aprovado pela Lei nº 4.869, de 01 de dezembro 

de 1965. A SUDENE teve oportunidade de propor uma atualização do Plano e redefinir 

seus mecanismos de operação. A análise de atuação da SUDENE no período 1960-65 

evidenciou que, em suas linhas gerais, a política e os programas constantes nos dois 

planos anteriores constituíam uma forma adequada de enfrentar os problemas básicos da 

Região. A execução dos programas e projetos indicou, porém, dificuldades operacionais 

que o III Plano, se propunha a remover e em torno das quais fez importantes 

constatações (SUDENE, 1980). 

É nesse III Plano Diretor que há uma reafirmação da continuidade da 

política definida nos Planos anteriores. Os objetivos permaneciam os mesmos, porém 

sai substância e as estratégias preconizadas pareciam dissociadas dos objetivos. No 

âmbito específico da agricultura, a SUDENE reconhecia a limitação dos instrumentos 

postos à sua disposição para superar a rigidez estrutural do setor no Nordeste. Foram 

propostas medidas diretas – atividades de extensão rural e aplicação de dispositivos do 

Estatuto de terra – e indiretas, dependentes em parte, da orientação dada ao processo de 

industrialização e da adoção de uma política de preços mínimos. Também foi enfatizada 

a importância de aumentar os investimentos diretos em agricultura e abastecimento. 

Dentro da linha de ação política “aproveitamento racional dos recursos de água”, 

postula-se a necessidade de realização de pesquisas em botânica econômica, 

hidrogeologia, hidrologia e agrologia e de estudos para o aproveitamento as grandes 

bacias fluviais da região. Para a reestruturação da economia agrícola nordestina, 

destaca-se a continuação dos projetos de irrigação do submédio São Francisco, o de 

desenvolvimento integrado do Vale do Jaguaribe e dos incentivos às pesquisas de 

experimentação agronômicas (REN, 1997). 

Com a Lei nº 5.508, de 11 de outubro de 1968, foi instituída a quarta 

etapa do Plano Diretor de Desenvolvimento Econômico e Social do Nordeste, com dois 

objetivos básicos: a) obtenção de um ritmo de crescimento econômico que possibilitasse 

a continuidade do processo e a consequente redução das disparidades inter-regionais; b) 

melhoria do nível de vida da população, sobretudo das camadas de mais baixa renda 
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através de maior oferta de serviços de natureza social e incorporação das populações 

marginais ao processo de produção (SUDENE, 1980).    

 

QUADRO 4 – ÍNDICE E VARIAÇÕES ANUAIS DO PRODUTO INTERNO BRUTO REAL DO 

BRASIL E NORDESTE – 1961/1967      

 

Fonte: FGV/IBGE/DCS – Centro de Contas Nacionais (dados do Brasil) e SUDENE/CPR – Divisão de 

Contas Regionais (dados do Nordeste). 

 

De fato, deve-se ressaltar que entre 1961 e 1967 a economia 

nordestina cresceu bem mais que a economia brasileira, conforme pode ser observada 

no Quadro 4. Este comportamento está, sem nenhuma dúvida, associado aos resultados 

imediatos da política de desenvolvimento regional adotada a partir da criação da 

SUDENE, no final da década de 50, notadamente, no que se refere à estratégia de 

ampliação e coordenação dos investimentos públicos na região, visando sobretudo a 

formação do capital social básico, conforme está explícito nos Planos Diretores I e II, 

coordenados pela referida entidade. Observa-se, a partir de 1969/70, uma maior 

participação do Nordeste no conjunto das operações aprovadas, refletindo uma 

descentralização espacial das suas aplicações que, não obstante, estão voltadas em sua 

parte mais substancial para o Sudeste e, particularmente, para São Paulo 

(GUIMARÃES, 1989).   

A política de industrialização da SUDENE alcançou, com o IV Plano 

Diretor, um maior grau de unidade, tendo sido objeto de uma formulação que a projetou 

muito além do mecanismo de incentivos aos investidores, baseada em três grandes 

objetivos. Em primeiro plano, a consolidação do Parque Industrial, que se assentaria na 

implantação de indústrias de base e de alto poder germinativo, bem como de 

empreendimentos complementares que permitissem um crescimento acelerado e 

ANOS Índices Variações Anuais (%) Índices Variações Anuais (%)

1961 110,3 10,3 104,2 4,2

1962 115,9 5,2 110,7 6,1

1963 117,7 1,6 116 4,6

1964 121,2 2,9 122,9 5,9

1965 124,5 2,7 126,2 2,6

1966 129,2 3,8 128,7 2

1967 135,4 4,8 143,1 11,2

BRASIL NORDESTE
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harmônico do setor secundário nordestino e sua integração na indústria nacional. O 

segundo objeto era a elevação do nível de produção das empresas tradicionais da 

Região, cuja participação na produção industrial nordestina era calculada em cerca de 

40%, compreendendo os ramos: têxtil, couros e peles e oleaginosas. O terceiro objetivo 

– ampliação e diversificação do parque de manufaturas regionais – só parcialmente seria 

atendido pelos programas de âmbito do próprio setor, tais como estudos de mercado e 

promoção de manufaturados para exportação. 

 

2.5. Tendências de desenvolvimento da Região Nordeste na década de 1970 

 

A discussão sobre o chamado “Milagre Brasileiro” (1968-73), engloba 

vários fatos e aspectos significativos que levou ao crescimento acelerado nos anos 70, 

em decorrência das reformas institucionais e da política industrial. 

Para o período em questão, o procedimento usado consiste na 

exposição de dois Planos Regionais de Desenvolvimento – PRD (integrando os Planos 

Nacionais de Desenvolvimento – PND, 1972-74 e 1975-79, respectivamente). 

 

2.6. I PND – I Plano Nacional de Desenvolvimento (1972-74) 

 

O I PND estava inserido no período do “Milagre Econômico 

Brasileiro” (1968-73), por adotar um novo estilo de planejamento, este subperíodo da 

década de 70 caracterizou-se pelo crescimento acelerado, em decorrência em grande 

parte das reformas institucionais, da recessão do período anterior e das condições 

internacionais favoráveis. 

Para Brum (1999), a ação dos governos militares, no Plano 

Econômico, seguia quatro diretrizes básicas, complementares e integradas: criar e 

assegurar condições para um crescimento econômico acelerado; consolidar o sistema 

capitalista no País; aprofundar a integração da economia brasileira no sistema capitalista 

internacional; e, como coroamento, transformar o Brasil em potência mundial, 

retirando-o da condição de País subdesenvolvido e projetando-o como integrante do 

chamado ‘Primeiro Mundo’. 
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De acordo com os dados apresentados no quadro a seguir, a economia 

brasileira apresentou extraordinária expansão, caracterizando a fase do chamado 

“Milagre Brasileiro”. 

 

QUADRO 5 – EVOLUÇÃO ANUAL DA BALANÇA COMERCIAL, DA INFLAÇÃO E 

    DO PRODUTO INTERNO BRUTO – PIB (1968 a 1973) 

 

Fontes: Banco Central do Brasil e fundação Getúlio Vargas (apud BRUM, 2002, p. 323). 

 

As diretrizes da política econômica foram expressas com maior 

consistência no I Plano Nacional de Desenvolvimento (1972-74) – I PND. Sua 

estratégia visava a compatibilizar o crescimento acelerado da economia com o controle 

da inflação. 

 

A ação dos governos militares no plano econômico seguia quatro diretrizes 

básicas complementares e integradas: criar e assegurar condições para um 

crescimento econômico acelerado; consolidar o sistema capitalista do país; 

aprofundar a integração da economia brasileira no sistema capitalista 

internacional; e, como coroamento, transformar o Brasil em potência mundial 

retirando-o da condição de país subdesenvolvido e projetando-o como 

integrante do chamado primeiro mundo. As diretrizes da política econômica 

foram expressas com maior consistência no I Plano Nacional de 

Desenvolvimento – I PND. Sua estratégia visava a compatibilizar o 

crescimento acelerado da economia com o controle da inflação (BRUM, 

1999, p. 322). 

 

Logo após a experiência da fase de execução de políticas por órgãos 

(Pré-GTDN) e a fase dos Planos Diretores, a década de 70 é marcada por um estilo de 

planejamento centralizado a nível federal, com a instituição do Sistema Nacional de 

Planejamento, em 1969. A partir de então, os órgãos regionais de planejamento passam 

a atuar como entidades mais destinadas a apontar problemas e sugerir soluções a 

Exportações Importações

1968 1.881 1.855 26 25,4 11,2

1969 2.311 1.993 318 19,3 10

1970 2.739 2.507 232 19,3 8,8

1971 2.904 3.247 -343 19,5 11,3

1972 3.991 4.232 -241 15,7 11,9

1973 6.199 6.192 7   15,6* 14

Saldo Inflação (%) Crescimento
(Em milhões de dólares 

correntes)

Ano
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seremou não aceitas pelos órgãos centrais, e como executores das diretrizes baixadas 

pelos centros nacionais de planejamento (REN, 1997). 

Foi dentro dessa perspectiva, que o I Plano de Desenvolvimento do 

Nordeste (PND) foi elaborado como parte integrante do I Plano Nacional de 

Desenvolvimento, atendendo à Sistemática do Ato Complementar nº 43, que criou o 

Sistema Nacional de Planejamento. Como consequência, o IV Plano Diretor, que 

vigorava até 1973, foi substituído, a partir de 1972 (SUDENE, 1980). 

No I PND são definidos dois programas: o Programa de Integração 

Nacional (PIN) e o Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria 

do Norte e do Nordeste (PROTERRA). Adicionalmente, são instituídas políticas para o 

desenvolvimento tecnológico, de assistência técnica, de desenvolvimento da infra-

estrutura agrícola e de abastecimento alimentar (REN, 1997). Vale salientar que a 

criação do PIN e o PROTERRA, em 1971, seriam financiados com parcelas 

equivalentes a 50% dos recursos do então “Sistema 34 e 18”, em verdade, passaram a 

ser fontes de recursos para os “Programas Especiais” que vieram a seguir. Na íntegra, o 

resultado final da política agrícola implementada na Região durante os anos de 1972-74 

contrastou com as expectativas otimistas do planejamento. 

 

A avaliação desses dois programas (os principais de política agrícola do 

PND), à época, indicou que suas metas não foram cumpridas, se quer em 

parte apreciável. Ambos tiveram esquemas de implementação, que 

dependiam de um conjunto elevado de instituições, dificultando a integração 

das ações. ‘A irrigação se fazia morosamente e enfrentando custos elevados; 

o assentamento de famílias nos projetos de reforma agrária e colonização 

entravam em choque com as formas tradicionais de apropriação e de uso da 

terra e se via entravado pela deficiente estrutura organizacional do órgão 

executor; a abertura de estradas, não obstante o estímulo que trazia à 

colonização espontânea, terminava por criar novos problemas, na medida em 

que não se resolvia a questão de legitimar a posse da terra e em face da 

inexistência de prestação de assistência técnica e social aos posseiros e 

grileiros; o crédito do PROTERRA, contrariando os objetivos confessados do 

programa, era absorvido pelos grandes projetos destruidores de empregos, o 

mais das vezes, e por consequência, geradores de especulação e revolta 

(REN, 1997, p. 504). 

 

 

Segundo a explicação da SUDENE (1980), o Plano propôs programas 

de administração pública, destacando-se o de ação concentrada, com o objetivo de 

assegurar a condução racional do conjunto das atividades urbanas que se ampliaram. 
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2.7. II PND – II Plano Nacional de Desenvolvimento (1975-79) 

O período 1975-79 foi caracterizado também por um estilo de 

planejamento centralizado a nível federal. No cenário nacional, a manutenção do 

crescimento se deu em função da vontade política do governo militar, com o objetivo do 

Brasil potência.  

Segundo Brum (1999), o governo propunha-se a completar a obra da 

“Revolução Democrática” (Golpe de 1964), com o II PND, construindo o 

desenvolvimento e a grandeza nacional através de um novo salto industrial e do 

restabelecimento do regime democrático. 

Ainda conforme o mesmo autor, o crescimento da economia do 

período em questão foi mantido através do ingresso contínuo do capital estrangeiro. O 

governo utilizou em larga escala o crédito externo para tocar seus projetos de infra-

estrutura e no setor de insumos básicos. Estimulou também o setor privado a utilizar a 

disponibilidade financeira internacional, sendo que cerca de 70% dos empréstimos 

externos obtidos nessa época eram destinados a empresas privadas. Dessa forma, 

aumentou a dependência da economia brasileira ao capital externo, e tornando-a mais 

vulnerável amarrada à concessão de novos créditos, as taxas de juros internacionais e as 

taxas de câmbio. 

 

De fato, no período imediatamente posterior ao “milagre econômico”, o 

Nordeste foi, em alguns aspectos, contemplado favoravelmente pela política 

econômica do II PND que, inspirada no sonho megalomaníaco da construção 

da “grande potência”, possuía entre seus objetivos estratégicos o de “ampliar 

a base do sistema industrial” e “aumentar o grau de inserção da economia no 

sentido de divisão internacional do trabalho” (GUIMARÃES, 1981, p. 175). 

 

 

 

Integrando o II Plano Nacional de Desenvolvimento, o Programa de 

Ação do Governo Federal para o Nordeste (1975-79), traduziu uma política que, em 

síntese, objetivava a correção das distorções ainda correntes na Região, o 

aperfeiçoamento dos mecanismos e a orientação no sentido de consolidar a ação do 

Governo em andamento. Com isso, buscou-se a garantia de continuidade programática 

(SUDENE, 1980). 

De acordo com a REN (1997), diante do progressivo descrédito dos 

resultados do PIN e do PROTERRA que, todavia, tiveram continuidade, dois novos 

programas são lançados: o Programa de Desenvolvimento de Áreas Integradas do 
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Nordeste (POLONORDESTE) e o Programa Especial de Apoio ao Desenvolvimento da 

Região Semi-Árida do Nordeste (Projeto Sertanejo). Um, de caráter genérico, de 

promoção do desenvolvimento científico e tecnológico, o outro, de promoção de 

estudos e pesquisas sobre fontes não convencionais de energia. Ambos os programas 

foram criados dentro da concepção básica espacial de desenvolvimento. Assim é que a 

característica marcante do POLONORDESTE é a sua proposta de adoção de uma: 

 

[...] abordagem integrada do desenvolvimento agropecuário e agroindustrial, 

contemplando desde a identificação de culturas e a indicação de sistemas de 

produção até a reorganização agrária e a complementação da infra-estrutura, 

a pesquisa, a assistência técnica, o crédito e a comercialização 

(POLONORDESTE. Exposição de Motivos, 29.10.1974 apud. REN, 1997). 

 

 

Suas áreas de atuação definidas são: vales úmidos, serras úmidas, 

agricultura seca, tabuleiros costeiros e pré-Amazônia. Em cada pólo deveria se 

concentrar ações de construção de estradas vicinais, armazéns, obras de eletrificação e 

oferta de serviços de crédito, extensão, pesquisa e experimentação agrícola. A ação do 

Projeto Sertanejo tinha como alvo pólos (com 20 núcleos) com raios ideais de 30 

quilômetros e centrados, na maioria dos casos, nos projetos de irrigação do DNOCS, 

abrangendo infra-estrutura de produção, comercialização e ação social. 

De acordo com a SUDENE (1990), com os capítulos regionais dos 

PND, passou-se a incluir nos programas de desenvolvimento urbano e local as ações 

dos setores de abastecimento de água, esgotos sanitários, habitação, infra-estrutura 

urbana para empreendimentos industriais, promoção do turismo e administração 

municipal.  

As informações apresentadas na edição de out./dez. de 1997, da REN, 

afirmam que além dos dois programas citados anteriormente, o II PND, no seu 

detalhamento para o Nordeste, estabeleceu diretrizes governamentais para um conjunto 

de outros setores e atividades, mantendo ênfase nos programas de desenvolvimento da 

agroindústria, de irrigação e de reforma agrária. No âmbito do Ministério da 

Agricultura, destacavam-se: o apoio ao desenvolvimento de pesquisa agropecuária, 

através da EMBRAPA, o fortalecimento do sistema de extensão rural, o 

desenvolvimento da pecuária e a colonização e ocupação de novas áreas. Também 

merece destaque, os Projetos de Desenvolvimento das Comunidades Rurais do Nordeste 

para agricultores de baixa renda – orientação e assessoramento da execução de seus 
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projetos de construção de açude, habitações, centros sociais, escolas e postos de saúde – 

e os Ministérios da Saúde, coordenados pelo Instituto Nacional de Alimentação e 

Nutrição, de compra antecipada de produção e de produção de alimentos e melhoria do 

estado nutricional em áreas de baixa renda. 

Segundo Guimarães (1981), de fato, no período imediatamente 

posterior ao “milagre econômico”, o Nordeste foi, em alguns aspectos, contemplado 

favoravelmente pela política econômica do II PND que, inspirada no sonho 

megalomaníaco da construção da “grande potência”, possuía entre seus objetivos 

estratégicos o de “ampliar a base do Sistema Industrial” e “aumentar o grau de inserção 

da economia no Sistema de Divisão Internacional do Trabalho”.    

Ainda, na concepção do autor supracitado, em termos operacionais, 

tais objetivos se reforçavam mutuamente, pois tinha na sua base a intensificação da 

industrialização e estavam voltados, em grande parte, à produção se bens 

intermediários, fundamentalmente vinculados à expansão dos ramos de minério de 

ferro, bauxita, aço, alumínio, celulose de papel e petroquímica; atividades como 

assinalava Furtado (GUIMARÃES, 1981 p. 176), que apresentavam a “dupla vocação 

de reforçar a base do Sistema Industrial e de crise excedentes exportáveis”.  

A SUDENE, sempre se posicionou como instrumento de 

implementação dos Planos Regionais. Desse modo, quanto mais legítimos e fortes esses 

planos, tanto mais importante a presença da SUDENE, para a coordenação, a 

supervisão, a execução e revisão deles. 

 

 

2.8.  Resultados dos programas implementados pela SUDENE nas décadas de 1960 

e 1970 

 

Segundo Guimarães (1989), o que os estudos sobre o desempenho da 

economia nordestina nas décadas de 60 e 70 têm mostrado é que foram criados 

importantes segmentos produtivos da economia regional, uma “nova indústria”, e a 

modernização de ramos industriais e outras atividades econômicas de grande peso, com 

repercussões significativas, muito delas negativas, sobre o nível de emprego, sobre os 

processos de trabalho e, como se tem ressaltado, sobre as relações do Nordeste com as 

demais regiões brasileiras. 
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No quadro a seguir, encontram-se informações consideradas 

importantes para uma visão de conjunto da indústria nordestina na década de 1960 e 

1970. 

 

QUADRO 6 – NORDESTE: PARTICIPAÇÃO NO VALOR DA TRANSFORMAÇÃO 

INDUSTRIAL (VTI), CRESCIMENTO ANUAL DO PESSOAL OCUPADO, DA 

PRODUTIVIDADE E DO VTI, SEGUNDO SUB-SETORES E GRUPOS DA INDÚSTRIA – 

1960/1980 

Fonte: IBGE – Censos Industriais de 1960, 1970, 1975 e 1980. Os valores do Censo de 1960 referem-se a 

1959. 

 

Os principais pontos em destaque, mencionados por Guimarães (1981) 

são: 

a) ás alterações na estrutura da produção industrial, uma vez que, a 

indústria nordestina, em pouco mais de três décadas, deixa de ser uma atividade 

prevalentemente produtora de bens de consumo não duráveis para voltar-se, cada vez 

mais, para a produção de bens intermediários; vale ressaltar o dinamismo da atividade 

industrial à qual estão associados ganhos significativos de produtividade em todos os 

grupos de indústria, tomando-se como referência a década de 60; há de fato um salto 

quantitativo, neste particular, do período 1960/1970 para o de 1970/1975, com um 

arrefecimento nos anos 1975/1980; 

b) a indústria nordestina não desempenhou a função estratégica, no 

contexto regional, que lhe havia sido atribuída pelos planejadores no final da década de 

1950, a de contribuir efetivamente para a absorção do desemprego e subemprego que se 

acumulada no meio urbano, mas a sua produtividade aumentou ao ritmo de quase 6% ao 

ano (1960/80); 

Especificação 1960 1970 1975 1960 1960 1970 1975 1960 1960 1970 1975 1960 1960 1970 1975 1960

1670 1975 1980 1970 1670 1975 1980 1970 1670 1975 1980 1970 1670 1975 1980 1970

Extrativa 

Mineral
- - - - - -5,9 23,1 2,1 2,2 -1,5 1,9 1,9 0,1 -4,5 20,9 0,3 2,1 -3,6 17,9 1,6 2,4

Transformação 100 100 100 100 100 6,4 19,2 14,3 11,2 2,2 8,8 6,8 4,8 4,1 9,5 7 6,1 3,8 5,7 4,8 4,5

Não duráveis 83 66 57 4,7 41 5 15,6 13,7 9,5 0,6 6,9 5,9 3,3 4,4 8,1 7,3 5,9 3,4 4,8 4,2 3,6

Intermediários 16 31 35 42 49 7,5 21 16,6 12,7 4,4 9,4 9,8 6,8 3 10,6 6,2 5,5 5,2 3,1 5,1 4,7

Duráveis e de

capital
1 3 8 11 9 15,5 31,9 7,9 17,3 9 17,2 3,1 9,4 6 12,5 4,6 7,1 3,2 12,7 10,5 7,1

Total Geral - - - - - 5,5 19,3 13,9 10,6 4,9 8,5 6,7 4,6 3,5 9,9 6,7 5,8 3,2 6,2 4,6 4,2

Crescimento da Produtividade 

(%)
Crescimento dos Salários

1950 1960 1970 1975 1980

Participação do VTI Crescimento do VTI
Crescimento do Pessoal 

Ocupado (%)
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c) os ganhos de produtividade da indústria regional, não foram 

apropriados pelos trabalhadores, mesmo considerando a comparação entre 

produtividade e o salário médio, e não aquela com o salário base; enquanto no período 

1960/70, ocorreu uma maior aproximação entre as grandezas econômicas, o 

distanciamento passa a ser maior nos períodos seguintes, e entre os anos 1970/75, a 

produtividade cresceu a ritmo maior em relação aos salários.      

O mesmo autor também enfatiza o contraste entre o resultado do 

conjunto de condições econômicas, políticas e institucionais que possibilitaram a 

montagem da “nova indústria” e a “proposta no projeto de industrialização do GTDN 

para o Nordeste”, que pretendia incentivar na região a criação de um parque autônomo, 

fundado numa indústria de base, de forte poder germinativo, de elevada capacidade 

dinamizadora interna, fortemente ligada à base de recursos da região nordestina. 

Cano (2000) aborda a questão das políticas de industrialização 

regional, no que diz respeito ao apoio dado à implantação de moderna indústria 

comandada por capitais de fora, em maior medida de São Paulo, de onde se originam 

cerca de 50% dos investimentos incentivados no Norte e no Nordeste, sendo pequena a 

participação de capitais locais em ambas as regiões. E acrescenta mais ainda, o tipo de 

indústria que ali se instalou pouco teve vez com o  mercado  da  massa  populacional de 

baixa renda, que lá predomina, não solucionando o problema de emprego e muito 

menos o da concentração da renda urbana.  

 

As transformações na economia brasileira e mudanças na divisão do trabalho 

entre as regiões do país, adquiriram velocidade a partir da década de 70. 

Ocorreram também importantes diferenciações sociais do trabalho, como o 

crescimento das atividades secundárias e terciárias, substituição acelerada da 

atividade artesanal pela criação de novos tipos de serviços. A indústria 

consolidou sua posição hegemônica no comando da economia brasileira. 

Teve início o processo de formação do complexo financeiro industrial. A 

agricultura perdeu peso relativo na renda global e passou a uma situação 

subordinada. O setor de serviços aumentou sua participação proporcional em 

decorrência do processo de urbanização e de complexificação da economia e 

da sociedade (BRUM, 1999, p. 346). 

 

 

 

Sobre as reflexões sobre a importância da atuação da SUDENE, 

destacando o período do Golpe Militar: 

 

A SUDENE fez muito pelo Nordeste, mesmo tendo visto esmaecer sua força 

inicial e serem bloqueadas suas propostas principais. A Política dos Governos 

Militares – que arrancam Celso Furtado da SUDENE e que conduzem a vida 
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do País por duas décadas – tira dessa autarquia seu caráter reformista. Seu 

forte investimento inicial em recursos humanos perdeu força. Promoveu-se a 

industrialização, mas bloqueou-se a reforma agrária (ARAÚJO, 2000, p. 

170).   

 

 

Em conformidade com o quadro a seguir, a agropecuária reduziu sua 

contribuição de 30,4% em 1960, para 14,3% em 1988. Nesse tempo, o setor industrial 

ganhou espaço passando de 22,1% para 24,8%, enquanto os serviços cresciam de 47,5% 

para 60,9%. Em face disso, são os segmentos produtivos urbanos que marcam e 

caracterizam a economia do Nordeste. 

De acordo com a tabela abaixo, os padrões sociais de educação, 

habitação, transporte coletivo, nutrição e saúde chegam a ser tão baixos, que põem o 

Brasil em níveis inferiores aos de alguns países africanos, asiáticos e latino americanos, 

classificados entre os mais pobres do mundo (SUDENE, 1990).  

 

QUADRO 7 – NORDESTE-PRODUTO INTERNO BRUTO, POR SETOR DE ATIVIDADE 

ECONÔMICA (1960/1988) 

Fonte: SUDENE/DPG/PSE/GCR,1990, P. 82). 

 

Na visão de Oliveira (1989), a SUDENE pós-64 é muito mais o 

resultado da forma de resolução do conflito de classes em escala nacional do que 

regional. O autor faz uma análise sobre os incentivos fiscais 34/18, como uma forma de 

financiamento da expansão monopolista no Brasil. Ressalta que por exigência das leis 

de reprodução do capitalismo monopolista, a “invenção” do 34/18 é copiada para 

propiciar a expansão em outras “regiões” e setores da atividade econômica em escala 

nacional. Para ele, a SUDENE é, neste sentido, um aviso prévio do Estado autoritário, 

da exacerbação da fusão Estado-burguesia e da dissolução da ambiguidade Estado-

burguesia, a tal ponto que um se confunde com o outro, e os limites de Estado e 

sociedade civil parecem borrar-se completamente.  

Variação média

no período de 
US$ % US$ % (%)

Agropecuária 2,6 30,4 7,3 14,3 3,1

Indústria 1,9 22,1 12,8 24,8 6,2

Serviços 4,1 47,5 31,2 60,9 8,1

Total 8,6 100 51,3 100 6,6

Setor de Atividade
1960 1988
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As reflexões realizadas por Celso Furtado ao voltar do exílio são 

expostas em um dos seus primeiros depoimentos:  

 

A região Nordeste é “o espelho em que a imagem do Brasil se reflete com 

brutal nitidez” [...], pensávamos que com o investimento se resolveria a 

questão regional. Quer dizer, por dentro da proposta da SUDENE existia uma 

pressuposição, a de que se a economia do Nordeste fosse dinamizada, se o 

fluxo de evasão de capitais se invertesse, se se conseguisse jogar capitais no 

Nordeste, se a sua economia crescesse, estaria enfrentada a questão regional 

[...]; fez-se tudo isso, mas quem pegou o essencial do que foi trazido foram as 

elites do Nordeste, não chegando o resultado dessas ações a grande parte da 

população da região. [...] as ações realizadas não foram suficientes [...]. No 

Nordeste, para enfrentar mesmo a questão regional, tem-se que distribuir 

dois ativos importantes: terra e educação (BACELAR, 2000 p. 82).   

 

 

Francisco de Oliveira, sociólogo, colaborador de destaque na 

SUDENE, demonstra sua dedicação e esperança na busca do desenvolvimento para a 

região Nordeste ao afirmar: 

 

[...] As oportunidades perdidas, do que poderia ter sido e que não foi, o da 

chance da história que passou e que não volta mais. É como se o Anjo da 

história contemplasse esses quarenta anos e só visse os destroços acumulados 

das possibilidades perdidas metamorfoseados nos projetos aprovados, nos 

investimentos aplicados. [...] Estamos prontos, novamente, doutor Celso 

Furtado. Com nossa precariedade, com nossa mágoa pelo tempo perdido, 

com nosso nordestinismo de nordestinados, com nossa ética federalista e 

republicanismo, de que o senhor é o emblema maior da República Nordestina 

da Nostalgia e do Futuro. As vidas vividas não foram desperdiçadas: elas 

preparavam o futuro, no solo árido da desolação do presente (OLIVEIRA, 

1989, p. 110-1).    

 

 

Encontra-se em Maranhão (1982), o pensamento de que, de nada 

adiantará esbravejar contra o Estado ou contra os céus, como nordestinados. O caminho 

para a solução da “questão regional” no Nordeste brasileiro, sem dúvida, passa pela luta 

política, pela transformação global do Estado e da sociedade brasileira e, por que não 

dizê-lo, passa pelo socialismo.  
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PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ E 

DA REGIÃO METROPOLITANA DO CARIRI (RMC) 

 

 
Este capítulo se dedica a analisar o processo de industrialização da 

Região do Cariri cearense, com total atenção para os municípios de Crato, Juazeiro do 

Norte e Barbalha (CRAJUBAR), como já citado anteriormente. A discussão é ancorada 

no capítulo anterior, pois os incentivos fiscais oriundos da SUDENE foram 

responsáveis pelo inicio da industrialização no CRAJUBAR através do Projeto 

ASIMOW na década de 1960 e nas décadas seguintes o espaço urbano do CRAJUBAR 

foi pensado com atenção pelo Estado. Nesse sentido, primeiramente faz-se uma 

caracterização do Estado do Ceará e da Região do Cariri e em seguida procura-se 

descrever historicamente a formação industrial do CRAJUBAR á partir dos anos de 

1960. No próximo ponto mostram-se as mudanças ocorridas na região nas décadas de 

1970 e 1980. E finalmente observa-se a evolução industrial, como também o 

crescimento do emprego formal nas décadas de 1990 até 2010. 

3. Caracterização do Estado do Ceará 

 

O Estado do Ceará encontra-se localizado na Região Nordeste do 

Brasil, sua localização geográfica permite excelentes condições para o desenvolvimento 

no comércio exterior e do turismo internacional. Possui proximidade com o continente 

Africano, a América do Norte e a Europa. Tem como limites ao Norte o Oceano 

Atlântico, ao Sul o Estado de Pernambuco, a Leste os Estados do Rio Grande do Norte e 

da Paraíba e a Oeste o Estado do Piauí. 

Com uma posição geográfica privilegiada, o Ceará é um Estado que 

possui população de 8 Milhões de habitantes, segundo senso de 2010, uma área de 148 

Mil km
2
, com densidade demográfica de 56,76 hab/km

2
, a capital é a cidade de 

Fortaleza. 

No inicio dos anos de 1970 se deu o processo de metropolização no 

Brasil. Nesse período foi criado pela Lei Complementar Federal nº 14, de 08 de Junho 

de 1973 a Região Metropolitana de Fortaleza. 
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FIGURA 1. MAPA DA POSIÇÃO GEOGRÁFICA, DIMENSÕES E LIMITES DO ESTADO DO 

CEARÁ 

Fonte: Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE). 
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Tabela 1. Evolução administrativa das Regiões Metropolitanas 1991-2010 

Fonte: Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE) 

Ao analisar a evolução político-administrativa das Regiões 

Metropolitanas do Ceará, observa-se que o processo de metropolização das cidades do 

interior esteve submetida ao plano de sua estrutura econômica, política e social. No ano 

de 1991 na Região Metropolitana de Fortaleza existiam 8 municípios e 34 distritos, no 

ano 2000 aumentaram para 13 o número de municípios e 73 distritos, em 2009 e 2010 o 

numero de municípios aumenta para 15 e 87 distritos, refletindo assim um crescimento 

considerável. Já na Região Metropolitana do Cariri observa-se somente o ano de 2009, 

ano da sua criação com 9 municípios e 42 distritos, sem nenhuma alteração no ano 

seguinte. 

A urbanização do Ceará esteve submetida aos desígnios de sua 

estrutura econômica, política e social. Os novos espaços urbanos que formam a RMC 

ganharam força e competitividade, ocorrendo um reforço no processo de 

industrialização. Á partir da década de 1990, houve um crescimento no Ceará das 

atividades de comércio e serviços e o setor industrial foi contemplado com maior 

número de investimentos, principalmente na atividade industrial das cidades do interior. 

 A Região do Cariri, mesmo antes de se tornar Região Metropolitana, 

já se destacava no Estado do Ceará por suas características bem particulares, como 

vocação industrial e turística e por possuir alto poder de atração, com uma posição 

geográfica privilegiada, facilitando o fluxo entre as cidades e mão-de-obra abundante. A 

motivação para a criação da RMC se deve ao fato de no decorrer dos anos de 1990 e 

2000, a Região do Cariri cresceu em dinâmica econômica e se tornou o segundo maior 

Especificação 1991 2000 2009 2010

Municípios 8 13 15 15

Distrito 34 73 87 87

Municípios - - 9 9

Distrito - - 41 41

Região Metropolitana de Fortaleza

Região Metropolitana do Cariri

Evolução Político-administrativa das Regiões Metropolitanas 1991-2010
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centro econômico do Estado, só perdendo para a Região Metropolitana de Fortaleza. 

Esses espaços urbanos ao longo do tempo ganharam força e competitividade, sucedendo 

um reforço no processo de industrialização, no entanto, ainda permanece a supremacia 

das relações capitalistas mercantis e políticas sobre as indústrias. 

FIGURA 2. MAPA DAS REGIÕES METROPOLITANAS E MICRORREGIÕES 

 

Fonte: Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE) 

A industrialização é uma atividade econômica que promove o 

desenvolvimento, dinamiza e melhora as condições econômicas estruturais. O Estado 

intervém como principal agente de promoção do desenvolvimento econômico e social, 

através de políticas públicas que reduzam as disparidades sociais (LIMA JUNIOR, 

2002). 
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Segundo Amora (2005) há três períodos de implantação da indústria 

do Ceará. O primeiro período tem inicio no final do século XIX e se prolonga até 

meados da década de 1950; o segundo vai de 1960 até meados da década de 1980 e o 

terceiro período tem inicio em 1986 com a atuação do Governo de Tasso Jereissati, 

marcada por grandes modificações modernizadoras, tornando a Região Metropolitana 

de Fortaleza muito mais dinâmica, tanto economicamente, como espacialmente. A 

SUDENE foi a grande propulsora para a industrialização cearense subsidiando alguns 

programas que foram realizados junto de alguns agentes financeiros, como o Banco do 

Brasil (BB), Banco do Nordeste do Brasil (BNB) e o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 

Dentro do primeiro período da implantação da industrialização no 

Estado do Ceará, o período coronelista, houve uma iniciação de uma organização 

espacial. No ano de 1962, o governo estadual criou a Companhia de Desenvolvimento 

do Ceará - CODEC, essa agência estadual, foi criada para desenvolver a indústria 

desempenhando trabalhos junto a instituições estaduais e regionais voltadas para a 

questão do desenvolvimento. A CODEC era responsável pelo planejamento da 

industrialização nas regiões mais pobres do estado (AMORA, 2000). 

Nos anos de 1970 o Estado do Ceará foi governado pelo empresário 

do setor industrial e financeiro, o Coronel Adauto Bezerra (1975-1978). Na Região do 

Cariri, as elites politicas e empresariais da região tiveram papel importante na captação 

de investimentos públicos e privados. Além deste, a família Bezerra de Menezes do 

Cariri tem vários representantes na política municipal, estadual e federal, era o chamado 

grupo de coronéis. 

No ano de 1986 inicia o chamado “Governo das Mudanças” Tasso 

Jereissati leva o Estado do Ceará a alcançar um novo patamar da “Modernização”. O 

principal objetivo desse Governo foi à inserção do Estado no modelo da mundialização 

da produção, com o objetivo de aumentar a produtividade e rentabilidade do capital. 

Para Beserra, (2009), ao assumir os princípios neoliberais, o Estado reduziu sua 

participação na saúde, educação e saneamento básico, os investimentos nessas áreas se 

limitavam ao mínimo exigido pelas agências de financiamento para conseguirem 

recursos e aumentar a fluidez do capital no território cearense. O Ceará inicia um 

processo de reestruturação político-administrativo, com reforma no Estado, aumentando 

a credibilidade e a capacidade de investimento e diminuição da intervenção do Governo 

Federal. 
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Segundo Gonçalves de Araújo (2007), o Governo investe na infra-

estrutura do Estado para facilitar a livre circulação e expansão continuada do capital. 

Para atingir o objetivo foram implantados três eixos de mudanças: Indústria, turismo e 

agronegócio. 

 A interiorização da indústria pela implantação de 

novas indústrias e modernização do parque industrial vigente; 

 Modernização do agronegócio e turismo, com a 

instalação de equipamentos necessários para a inserção das áreas litorâneas 

na “rota” nacional; 

 Expansão do comércio e dos serviços. 

Portanto, já na década de 1980 é possível perceber que o Estado 

diminui sua atuação na questão dos investimentos diretos de políticas regionais, 

reduzindo também os investimentos industriais. Mas no período mais recente, na década 

de 1990 registra-se um maior dinamismo em novas áreas industriais, através das 

inovações tecnológicas e o aumento da reestruturação produtiva, como também a 

decisão de abertura comercial da economia brasileira e criação do MERCOSUL (DINIZ 

E CROCCO, 1996).  

 Na década de 1990 a retirada direta do Estado desencadeou ações 

como: a privatização de alguns setores, a redução do investimento infraestrutural e 

diminuição de subsídios e incentivos ao capital, e como resultado uma guerra fiscal a 

nível estadual, com o intuito de atrair investimentos e capitais que buscavam novos 

espaços locacionais. Portanto, as indústrias intensivas em capital estavam em busca de 

baratear seus custos a fim de se tornarem mais competitivas. A principal consequência 

foi à elevação da participação do Nordeste no total de empregos formais existentes na 

indústria brasileira ao longo da década (LIMA, 2007; MATOS e MELO, 2002 apud 

OLIVEIRA, 2013). Segundo Araújo: 

 

A ausência de políticas regionais explícitas do governo federal abriu 

espaço à deflagração de uma Guerra Fiscal entre Estados e 

Municípios, que buscam contribuir para consolidar alguns “focos de 

dinamismo” em suas áreas de atuação. (ARAÚJO, 2000, p. 127 apud 

OLIVEIRA, 2013). 

 

 

Já no Estado do Ceará, o Polo têxtil e de confecções em Fortaleza, se 

destacam como principais centros em âmbito nacional e em 1991, o polo cearense 
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reunia cerca de três mil empresas, gerava 60 mil empregos diretos e era responsável por 

12% do ICMS do Ceará (LIMA e KATS, 1993 apud OLIVEIRA, 2013). 

A política do Estado do Ceará tem como foco a atração de 

investimentos industriais, nos setores mais tradicionais como: têxtil, confecções e 

calçados foram priorizados. O Estado do Ceará atualmente é um dos principais destinos 

de investimentos industriais do País, com 574 indústrias atraídas no período de 1991 a 

2000 (IPLANCE, 2000). 

 A reestruturação produtiva e industrial do Ceará foi marcada por 

mudanças políticas que impulsionaram e dinamizaram a economia do Estado. O 

governo mantinha um discurso apoiado na ideia de modernidade e crescimento 

econômico, aliado a ganhos sociais. Com a reforma constitucional de 1988, os Estados 

se apropriaram de uma maior autonomia no tocante a implantação de políticas de 

atração e investimentos e de geração de empregos, houve um deslocamento da dinâmica 

da industrialização para o interior do Estado (ARAÚJO, 2006). 

Ciro Gomes assume o Governo no Estado do Ceará entre 1992-1995, 

seguindo as diretrizes do plano plurianual que traz para a política industrial novas 

determinações: “Criar condições básicas de infra-estrutura e aprimorar os mecanismos 

fiscais e financeiros de incentivos e apoio à instalação de novas unidades produtivas [...] 

identificadas a partir do estudo de oportunidades de investimento ao nível da região e 

município” (BESERRA, 2006).  

 Segundo o Plano de desenvolvimento sustentável do Ceará, 1995-

1998 esse programa tinha como objetivo buscar incentivos fiscais e financeiros, apoio 

tecnológico, mercado e infra-estrutura, especialmente visando ampliar o Porto do 

Mucuripe e viabilizar a construção do Porto do Pecém e também a construção do 

Aeroporto Pinto Martins. Para tanto foram desenvolvidos mecanismos para divulgação 

de investimentos industriais. Esses incentivos fiscais foram determinados com base em 

renúncias diferenciadas de Imposto sobre Circulação e Mercadorias (ICMS), junto com 

o Fundo de Investimentos do Nordeste (FINOR) e o Fundo Constitucional de 

Financiamento do Nordeste (FNE), beneficiando as empresas que estivessem de acordo 

com o perfil exigido pelo Estado. Foram realizados estudos para averiguar a viabilidade 

de instalação de empreendimentos industriais, como também o projeto de interiorização 

da industrialização no intuito de desconcentrar a indústria da Região Metropolitana de 

Fortaleza (RMF). Trabalhando junto à iniciativa privada, alguns órgãos governamentais 

foram envolvidos nesse programa, como a (Companhia de Desenvolvimento Industrial e 
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Turístico (SIC/CODITUR), com a incumbência de implementação, a Secretaria da 

Ciência e Tecnologia e Educação do Estado do Ceará (SECITECE), e Serviço Brasileiro 

de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), responsável pelo apoio técnico e 

pela Secretaria da Fazenda (SEFAZ/), Secretaria de Estado e Planejamento do Estado 

do Ceará (SEPLAN), com a fiscalização (CEARÁ GOVERNADOR, 1995-2002). 

Outro elemento importante desse período foi os investimentos na 

formação e treinamento da mão-de-obra para o setor industrial. Houve um esforço no 

que se refere à elevação da qualificação profissional para atender a oferta de empregos 

na politica de industrialização, com vistas a contribuir com o aumento do nível de 

empregabilidade. De fato, aumentaram os investimentos na formação de mão-de-obra, 

instituições como os Centros de Ensino Tecnológico (CENTEC’s) e dos Centros 

Vocacionais (CV’s) estiveram envolvida, como também as parcerias com as instituições 

que formam trabalhadores (SEBRAE, SENAI, SINE, etc) (ARAÚJO, 2006). 

No ano de 2003, Lúcio Alcântara assume o Governo do Estado, no seu 

plano governamental a industrialização continua sendo a prioridade, com o intuito de 

maior expansão da industrialização no interior desenvolvendo as cadeias produtivas que 

já existiam. Além da meta do Estado do Ceará vir a ser o III Polo Industrial do 

Nordeste, também o fato de inserção do Estado na economia mundial norteia a direção 

dos investimentos que nesse cenário são voltados para ampliação da política de atração 

da média e grande empresa direcionados para exportação. Alguns programas foram 

essenciais para a realização desse objetivo como: o Programa Ceará Empreendedor, a 

Organização de Arranjos Produtivos Locais, o Programa de Mini distritos Industriais, o 

Programa de Intermediação de Mão-de-Obra, o Programa de apoio à Exportação, o 

Programa de Consolidação de Polos de Educação e Tecnológica, como também o 

fortalecimento da infra-estrutura de territórios cearenses. A Secretária de 

Desenvolvimento Local e Regional (SDLR) esteve presente em oito microrregiões do 

Estado como facilitadora da realização dos planos locais, regionais e urbanos 

(SEPLAN, 2003). 

Nesse contexto entende-se que o Ceará sofre profundas 

transformações nos últimos 20 anos, e a expansão do capital se destaca como sujeito e 

objeto ao mesmo tempo. Nesse novo cenário, é visível sua reestruturação econômica 

com objetivos claros de inserir-se no circuito da produção e consumos globalizados. As 

mudanças espaciais fazem parte de uma nova configuração do ciclo econômico do 

capital (ARAÚJO, 2007). 
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3.1. Caracterização da Região do Cariri 

No período anterior a década de 1960 no sul do Estado do Ceará desponta a 

região do Cariri e dentro desse espaço se localiza uma área com economia dinâmica 

formada pelas cidades de Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha (CRAJUBAR).  

FIGURA 3 – LOCALIZAÇÃO DO TERRITÓRIO DO CARIRI NO ESTADO DO CEARÁ  

 

Fonte: adaptação de MDA/SDT (2009).  

 

 Na passagem dos anos de 1950 e 1960 no CRAJUBAR mudanças 

significativas marcaram os traços particulares da economia da região. No período pré-

golpe militar, principalmente nas cidades de Juazeiro e Crato, torna-se visível a força do 

capital comercial e já desponta o aparecimento de capital industrial. O cariri 

gradativamente foi se enquadrando ao ciclo do desenvolvimento capitalista, 

inicialmente de forma rude com criação de oficinas e indústrias domésticas, mas mesmo 

sem uma produção industrial de grande importância, houve um aumento do papel 

econômico dessas cidades (QUEIROZ, 2010). 

Em 1964, com a derrubada do Governo João Goulart, os empresários 

chamados de “Modernizadores” e a diocese juntam suas forças aos militares, cresce 

assim os movimentos sindicais dos trabalhadores, mas a classe dominante sobressai 

com vocação industrializante e nesse contexto é implantado o projeto ASIMOW, de 

autoria do professor Morris Asimow, um convênio feito entre a Universidade da 

Califórnia – Estados Unidos (UCLA) e a Universidade Federal do Ceará (UFC), porém 
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com o apoio do Governo do Estado e do Banco do Nordeste do Brasil e custeado pela 

Fundação Ford e pela USAID, tinha como objetivo ajudar na promoção da 

industrialização no interior do Ceará com fins de diminuição da pobreza e desemprego. 

Para a realização desse projeto, a Região do Cariri apresentava mais vantagens 

significativas, era considerada uma região de tradição agrícola e comercial, centro 

cultural regional, acesso à energia de Paulo Afonso (vale salientar que a Região do 

Cariri foi a primeira no Ceará, a se beneficiar com a energia elétrica) e, por fim, ser o 

segundo centro econômico do Ceará (BESERRA, 2007). 

O projeto ASIMOW desencadeia o surgimento de diversas fábricas: 

“Na cidade do Crato foi implantada a IMOCASA, destinada a produção de produtos 

derivados do milho, farinha e óleo. Em Barbalha, a CECASA, produção de pisos e 

revestimentos cerâmicos e em Juazeiro do Norte a IESA, fábricas de rádios e motores e 

LUNA calçados do Cariri” (FARIAS FILHO, 2007 apud QUEIROZ, 2010). 

Na década de 1970 o CRAJUBAR sofre mudanças que dinamizam as 

empresas rurais. “Um exemplo de modernização das atividades agrárias se deu em 

Barbalha com a criação da AÇUSA, em 1976, uma usina que concentrou a atividade de 

aproveitamento econômico da cana de açúcar num grau de amplitude que teve o sentido 

de enfraquecer o dono do engenho, transformando-o em mero fornecedor da empresa, 

além de revestir a atividade em si, de um cunho puramente capitalista” (BRITO, 1985 

apud QUEIROZ, 2010). 

No inicio da década de 1980, registra-se um aumento populacional no 

CRAJUBAR. Esse fenômeno foi consequência de alguns fatores como: expansão 

imobiliária, melhoria em infra-estrutura e modernização nos meios de comunicação. 

Outro fator importante é que a cidade de Juazeiro do Norte é também o maior centro 

comercial da região e o seu turismo religioso, muitos romeiros vem conhecer a cidade, 

atraídos pela figura do Padre Cicero. Por todos esses motivos Juazeiro é um imã de 

empreendimentos industriais, comerciais e de serviços. Foi nesse período que houve 

uma expansão imobiliária, se formaram bairros com loteamentos de um lado destinados 

as pessoas de baixa renda e de outro para a classe com renda maior nas cidades do 

Crato, Juazeiro e Barbalha. No inicio dos anos de 1980 é criado o Distrito industrial do 

cariri, localizado em uma área limítrofe entre os três municípios (BESERRA, 2007). 
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3.2.Aspectos socioeconômicos da Região Metropolitana do Cariri (RMC) 

 

A região do Cariri vem ao longo do tempo desempenhando importante 

papel na produção do espaço cearense. Considerando a importância do espaço à partir 

do potencial que o território é reconhecido, acredita-se que a região em questão através 

de sua potencialidade, conquistou a valorização do seu território á partir do seu processo 

de transformação, com suas especificações voltadas para a necessidade do processo 

produtivo.  

O Cariri se divide em três regiões: O Microterritório I – Cariri Central 

– é composto pelas cidades de Crato, Juazeiro do Norte, Barbalha, Jardim, Caririaçu, 

Missão Velha, Farias Brito, Granjeiro, Abaiara e Várzea Alegre. Possui um total de 

561.690 habitantes. Os municípios de Crato, Juazeiro e Barbalha (CRAJUBAR) 

formam grandes centros urbanos de economias mais dinâmicas, razão pela qual essas 

cidades são as mais importantes da região. 

No Microterritório II – Cariri Leste – estão localizados os municípios 

de Mauriti, Barro, Milagres, Porteiras, Brejo Santo, Jati, Penaforte e Aurora. Possui 

183.577 habitantes. Nessas cidades predominam os serviços, a agropecuária e a 

indústria. 

Por ultimo o Microterritório III – Cariri Oeste – estão as cidades de 

Campos Sales, Santana do Cariri, Altaneira, Tarrafas, Potengi, Araripe, Assaré, 

Antonina do Norte, Salitre e Nova Olinda. No total de 133.337 habitantes, com 

predomínio também nos serviços, agropecuária e indústria (IBGE, 2010). 

A pesquisa se concentra nas cidades de Crato, Juazeiro do Norte e 

Barbalha (CRAJUBAR). A importância dessas cidades se dá pelo fato de concentrar o 

segundo maior contingente populacional do Estado depois da capital Fortaleza, com 

uma população estimada em 500 milhão de habitantes e possuir alguns dos melhores 

indicadores socioeconômicos regionais (IPECE, 2008). 

Dentro dessa perspectiva, foi criado pela Lei Complementar nº 78, 

sancionada em 29 de Junho de 2009, a Região Metropolitana do Cariri localizada no sul 

do Estado do Ceará. Composta de nove municípios – Barbalha, Caririaçu, Crato, Farias 

Brito, Jardim, Juazeiro do Norte, Missão Velha, Nova Olinda e Santana do Cariri – é 

uma região onde existe uma integração econômica, política e cultural.  

Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha são cidades muito próximas e 

possuem uma grande ligação, existe uma complementariedade entre elas. Fazem parte 
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de um mesmo microterritório, possuindo o mesmo clima tropical quente e culturalmente 

compartilham da mesma riqueza. A Região CRAJUBAR constitui uma circunstância 

cultural e socioeconômica que se torna bem próxima da capital Fortaleza em termos de 

atração de capitais públicos e privados. 

 

FIGURA 4 - MAPA DA REGIÃO METROPOLITANA DO CARIRI - RMC 

 

Fonte: IPECE  

3.2.1. Crato 
 

Segundo o Instituto de Pesquisas Econômicas do Estado do Ceará 

(IPECE), em 2010 o Município de Crato possuía uma área territorial de 1.157,914, com 

densidade demográfica 104,87 hab/km, a população em 2010 era de 121.428.  A 

distância da capital Fortaleza de 504,4km/h, com tempo estimado em viagem terrestre 

de 7 horas e 34 minutos. É considerado um dos polos cearenses de cultura popular e 

artesanal. Dentre as principais culturas produtivas destacam-se: a cana-de-açúcar, 

algodão e gado. 

Crato é um município brasileiro do interior do estado do Ceará. 

Localiza-se no sopé da Chapada do Araripe no extremo-sul do estado e na Microrregião 

do Cariri, integra a Região Metropolitana do Cariri. Faz divisa com o estado 

de Pernambuco, e situa-se no Cariri Cearense, também conhecido como o "Oásis do 
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Sertão". É o segundo município mais importante do Cariri em 

termos econômicos depois de Juazeiro do Norte, constituindo também uma bifurcação 

rodoviária que a interliga a capital do Ceará, Fortaleza, além dos Estados do 

Piauí, Paraíba e Pernambuco. 

Quanto á economia local se baseia 

na agricultura de feijão, milho, mandioca, arroz, mono cultura de algodão, cana-de-

açúcar, castanha de caju hortaliças, banana, abacate e diversas frutas. Em se tratando de 

pecuária extensiva, destacam-se as criações de bovinos, ovinos, caprinos, suínos e 

de aves. Já o extrativismo vegetal também estimula a economia local com a extração de 

madeiras diversas para lenha e construção de cercas, uso em padarias e fabricação de 

carvão vegetal; atividades com babaçu, oiticica e carnaúba. O artesanato, também é uma 

fonte de renda, de redes e bordados é bastante difundido no município (IPECE, 2010). 

Outra atividade que fonte de renda através da extração de rochas 

ornamentais, rochas para cantaria, brita, fachadas e usos diversos na construção civil, é 

a mineração. Como atividades complementares se destacam a extração da areia, argila 

(utilizada na fabricação de telhas e tijolos) e de rocha calcária (calcinada para obtenção 

de cal e gipsita). Vale citar também a piscicultura, que desenvolve-se nos córregos 

e açudes. Registram-se ainda nas terras do Crato a ocorrência de gipsita, utilizado na 

fabricação de cimento Portland, gesso e na correção de solos salinos, e chumbo 

(FUCEME, 2010). 

Em termos econômicos a cidade do Crato é uma cidade com 

expressiva importância regional. A função de comercialização de produtos rurais, 

provenientes do desenvolvimento da agricultura no sopé dos vales irrigados da região 

do Cariri, ganha destaque. É notável esta área, pois é onde acontece a 

famosa Expocrato, uma feira agropecuária que atrai milhares de visitantes à cidade todo 

mês de julho. Se destaca também a comercialização de produtos industriais (alumínio, 

calçados, cerâmica, aguardente) para os demais centros urbanos do Ceará. 

Segundo o IBGE, o PIB da cidade era de 343 642 000 reais em 2004. 

Possui seis agências bancárias, como principal atividade econômica da cidade, o setor 

de comércio, cerâmica vermelha e serviços, que, segundo dados de 2002, é responsável 

por 68,8% do PIB municipal. Quanto o setor industrial, responde por 27,6% do PIB e o 

setor agropecuário, embora bastante destacado na cidade graças à famosa feira 

agropecuária da Expocrato, é responsável por apenas 3,6%. Em 2005 o PIB de Crato foi 
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R$ 116.122.000 maior que no ano anterior, totalizando o valor de R$ 459 764 000. No 

entanto, o setor de comércio e serviços continua a ser o maior empregador da cidade, 

verificando-se a presença de lojas de rede regional e nacional. 

O turismo também é uma importante fonte de renda para o município: 

a Chapada do Araripe e as suas belezas naturais e a arquitetura do Centro Histórico do 

Crato, que é datada do século XVIII. 

 

3.2.2 Juazeiro do Norte 

 

O Município de Juazeiro do Norte se localiza na região do Cariri, no 

sul do estado, possui o maior centro populacional da RMC, com uma população em 

2012 segundo IBGE é de 255 648, tornando o município o terceiro mais populoso do 

Ceará, com taxa de urbanização 95,3%. Possui uma área territorial de 248,223 km e 

densidade demográfica de 1.0006,91 hab/km. A distância da capital Fortaleza é de 

493,4km, com tempo estimado de viagem terrestre de 7h e 39min (IBGE, 2010).  

A história de Juazeiro do Norte inicia com uma vila chamada 

Taboleiro Grande, pertencente ao Crato, se constituía de um aglomerado de casas de 

taipa e poucas de tijolos, era apenas ponto de apoio no caminho em direção ao Crato. 

Mas com a chegada do Padre Cicero Romão Batista como pároco do vilarejo e seu 

envolvimento com o “milagre de Juazeiro” (o caso da transformação da hóstia sagrada 

em sangue), a figura do Padre se tornou mística e venerada pelo povo como santo, á 

partir desse acontecimento a cidade se tornou a segunda do estado e referência na região 

Nordeste.  

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) em 2009, Juazeiro do Norte possui um PIB de R$1.586,996 mil, a cidade é a 5ª 

maior economia do Ceará, atrás de Fortaleza, Maracanaú, Caucaia e Sobral. 

A extensão territorial de Juazeiro do Norte é pequena. Com taxa de 

urbanização de mais de 95%, e cerca de 30% do seu território é de área urbana. Mas 

suas terras são férteis e são irrigadas pelos rios Carás, que inicia a partir do açude 

Thomás Osterne, em Crato. O Rio Salgadinho é pouco aproveitável por causa das águas 

de esgoto. Possui vários minifúndios ao redor da cidade, que são chácaras, com árvores 

frutíferas predominando o lazer e atividade residencial. No Açude Manuel Balbino se 

destaca a psicultura. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Chapada_do_Araripe
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O setor secundário corresponde a 29,84% segundo dados do IPECE, 

destacam-se as indústrias: 

 Têxtil: Dezenas de empresas desse ramo se instalaram na 

cidade nos últimos anos e já ocupam boa parte do mercado regional; 

 Folheados: Produtor de joias e semijoias de alta qualidade 

que são exportadas. Uma empresa local utiliza mão-de-obra carcerária em sua 

produção, os internos da Penitenciária Industrial Regional do Cariri (PIRC), 

fabricam as joias e para cada três dias de trabalho há uma redução de um dia da 

pena; 

 Artesanato: Existem muitos artesãos que comercializam 

seus produtos, inclusive para o exterior; destacando-se o Centro de Arte Mestre 

Noza. Encontra-se em fase de construção a Ceart Cariri, que irá permitir um maior 

incremento neste setor; 

 Bebidas: Existe uma única empresa de bebidas na cidade, 

o Grupo São Geraldo, porém seus refrigerantes e sua água mineral são bastante 

apreciados na região; 

 Máquinas de costura: Juazeiro possui uma fábrica da 

empresa Singer desde 1997; 

 Construção civil: Impulsionado pelo desenvolvimento 

como polo universitário, a especulação imobiliária exerceu forte pressão neste 

segmento, promovendo lançamentos de condomínios horizontais e verticais; 

 Metalurgia: Algumas indústrias metalúrgicas encontram-

se instaladas na cidade, com produção predominantemente voltada para abastecer a 

construção civil. 

O setor terciário corresponde a 69,6% do PIB municipal, segundo 

dados do IPECE Os principais pontos comerciais são o centro da cidade, Cariri Garden 

Shopping, Juazeiro Open Mall, bairro Pirajá e bairro Pio XII. Destaca-se tanto no varejo 

quanto no atacado, atraindo compradores de municípios e estados vizinhos, devido à sua 

condição de centro regional. 

Grandes grupos varejistas nacionais e internacionais já se instalaram 

ou fizeram estudos prospectivos para a instalação de unidades na cidade. O Atacadão 

pertencente ao grupo Carrefour foi um dos pioneiros, seguidos pelo Walmart que já 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Penitenci%C3%A1ria_Industrial_Regional_do_Cariri
http://pt.wikipedia.org/wiki/Grupo_S%C3%A3o_Geraldo
http://pt.wikipedia.org/wiki/1997
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Cariri_Shopping&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Cariri_Shopping&action=edit&redlink=1


78 

 

 

inaugurou uma loja do Hipermercado Bompreço, e constrói loja em formato de atacado 

e varejo - o Maxi atacadista. O grupo Pão de Açúcar encontra-se um pouco atrás nesta 

corrida, mas já fez declarações de interesse em atuar no município. 

Este desenvolvimento é acompanhado pela rede bancária local, que 

conta com agência dos principais bancos no Centro em outros bairros, com destaque 

para o corredor bancário em formação na Avenida Ailton Gomes no Bairro Pirajá, que 

conta com o Banco do Brasil, e em breve com Caixa Económica e Bradesco (nos 

acabamentos finais). 

O ramo que se destaca é o do turismo religioso, porém há um plano 

integrado de turismo entre várias cidades da região do Cariri, destacando-se também os 

fósseis, as belezas naturais da Chapada do Araripe, a cultura e a História do Cariri. 

Juazeiro por ser a maior cidade da região e ter a melhor infra-estrutura é a preferida dos 

turistas como base. Um dado que comprova o crescimento do turismo na região é o fato 

de que o Aeroporto Regional do Cariri situado em Juazeiro obteve o maior crescimento 

percentual do Brasil em 2006. 

 

3.2.3. Barbalha 

 

O Município de Barbalha localiza-se na Região Metropolitana do 

Cariri, Mesorregião do Sul Cearense. Em 2010 possuía uma população de 55.323, com 

área territorial de 599,307 km e densidade demográfica de 92,31 hab/km. A distância da 

capital é de 503,4 km e em viagem terrestre estima-se 7 h e 30 min. Destaca-se a 

agroindústria de cana-de-açúcar com produção de açúcar e álcool, como também uma 

diversificação na produção de sucos, doces e extratos. A cidade é reconhecida como o 

melhor centro médico da região (IBGE, 2010). 

A cidade é chamada “Terra de Santo Antônio”, possui uma das 

maiores festas juninas de todo o Brasil, a Festa do Pau da Bandeira que presta 

homenagem a seu padroeiro, Santo Antônio, o casamenteiro. Merece consideração 

também o número de prédios e locais históricos, muitos são preservados com suas 

nuances coloniais, deixando a cidade com uma beleza histórica. Ocupa a 14ª colocação, 

no estado, em termos de IDH geral e a 10ª posição em se tratando de IDH-Educação 

(PNUD, 2000). 
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Segundo a Fundação de Meteorologia e Recursos Hídricos 

(FUCEME), embutida aos pés da Chapada do Araripe, com uma latitude de 7° 18′ 18″ S 

e longitude de 39° 18′ 7″ W, a cidade de Barbalha junto com as cidades 

de Crato e Juazeiro do Norte, compõe o triangulo CRAJUBAR na região do vale 

do Cariri. Tem ao seu redor a FLONA (Floresta Nacional do Araripe). 

Quanto a agricultura, possui um tradicional polo agrícola da região do 

Cariri, é responsável por grande parte da produção de gêneros alimentícios como frutas, 

verduras, legumes e hortaliças em geral. Existe uma grande área de plantio de cana-de-

açúcar, com uma produção média de 22750 toneladas por ano, fato que lhe confere o 

título de terra dos verdes canaviais. Grande parte dos engenhos de rapadura ativos na 

região além da usina de açúcar Manoel Costa Filho (atualmente desativada) se localiza 

em Barbalha e também há cultivos experimentais de algodão feitos pela Embrapa. Por 

conta do grande potencial para o agronegócio a cidade abriga desde 2012 a Ceasa da 

região do Cariri. Observa-se discreta produção pecuária representada pela presença de 

rebanhos de caprinos, suínos e aves (IPECE, 2010). 

A relevância da produção industrial do município se dá pelo fato do 

número crescente de unidades industriais instaladas. O parque industrial é diversificado, 

formado por firmas de beneficiamento de gêneros alimentícios e bebidas e de médio 

porte são as produtoras de calçados, vestuário e cerâmica. Vale citar alguns 

empreendimentos industriais que têm importância regional, como a ITAPUÍ S.A. - 

antiga IBACIP (Indústria Barbalhense de Cimento Portland), concessão da Cimento 

Nassau; a FARMACE, indústria química e farmacêutica; a indústria metalúrgica Bom 

Sinal e a IBK, produtora de borracha e derivados. 

Desse modo o polo industrial do Cariri no decorrer da década de 1990 

e 2000 vem se beneficiando com as políticas de atração de investimentos desenvolvidas 

no Ceará, durante esse período foram instaladas novas empresas industriais, ganhando 

participação na economia e inserção na dinâmica do desenvolvimento econômico e 

social. 
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3.3. Análise do numero de Estabelecimentos no Setor industrial no Cariri  

 

A década de 1990 foi um período que a economia brasileira passou 

por profundas e aceleradas transformações, algumas dessas mudanças a respeito da 

estabilização macroeconômica e as reformas regulatórias. Sendo assim, houve uma 

ampliação no grau de exposição dos produtos domésticos à competição internacional e o 

papel do Estado foi reduzido como produtor de bens e serviços (VEIGA, 1999). 

Quanto ao comportamento dos estabelecimentos industriais, de um 

âmbito geral no país, houve uma clara tendência ao aumento do numero de 

estabelecimentos até 1992 e 1993.  No que diz respeito ás regiões brasileiras, observa-se 

a seguir o desempenho quanto ao numero de estabelecimentos industriais, e destaca-se o 

dinamismo na região Sudeste, por ser a região mais industrializada do País. No início 

dos anos de 1990 a região Nordeste possuía focos dinâmicos, no setor industrial, dentre 

eles merece destaque o complexo petroquímico de Camaçari na Bahia, o polo têxtil e de 

confecções de Fortaleza e o complexo mineiro-metalúrgico de Carajás no Maranhão. 

Estes no que se refere a atividades industriais. O polo de Camaçari constituiu-se em um 

dos principais pilares da crescente importância da produção de bens intermediários no 

Nordeste. “Esse complexo industrial foi viabilizado com a participação de capitais 

privados nacionais e multinacionais e com o suporte estatal (Petrobrás), contando com 

fontes de financiamento diversas” (ARAÚJO, 2002, p 173 apud PEREIRA, 2008). 

As tabelas a seguir refletem o cenário existente na década de 1990, 

2000 e 2010 para melhor entendimento da dinâmica do setor industrial. Iremos elencar o 

numero de estabelecimentos conforme informações da RAIS. 

 

Tabela 2. Estabelecimentos no setor industrial nas regiões brasileiras 

Fonte: Elaboração com base nos dados da RAIS/MTE 1990/2010. 

 

% % % 2000/1990 2010/2000

Norte 4.975 2 22.423 3,3 34.124 3,6 350,7 52,2

Nordeste 22.104 8,8 85.290 12,7 131.362 13,7 285,9 54

Sudeste 154.374 61,5 335.375 50 458.414 47,9 117,2 36,7

Sul 58.728 23,4 186.140 27,7 264.219 27,6 217 41,9

Centro Oeste 69.428 27,7 41.778 6,3 68.950 7,2 -39,8 65

Brasil 250.883 100 671.006 100 957.069 100 167,5 42,6

Estabelecimentos no setor industrial nas regiões brasileiras

Regiões
1990 2000 2010 Tx. De crescimento %
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De acordo com os dados da tabela 2, durante o período de 1990 a 

2010 nas Regiões do Brasil nota-se que houve um aumento considerável nos 

estabelecimentos do segmento do setor industrial, que de 250.883 no ano de 1990, 

aumentou para 957.069 estabelecimentos no ano de 2010, portanto houve um 

crescimento de 167,5%. Já na década de 2000 em relação à década de 1990 o 

crescimento é menor, passa para 42,6% comparando o ano de 2010 em relação aos anos 

2000.  

A Região Norte possui uma enorme riqueza natural, no entanto 

quando se trata de desenvolvimento industrial e econômico percebe-se que é menos 

expressivo no cenário nacional. Mas na década de 1990 houve uma ascensão 

significativa no setor industrial, por conta de iniciativas do governo federal, visando à 

instalação de empresas na região com o intuito de desenvolvimento econômico e social. 

Dentre os principais projetos desenvolvidos na região, destaca-se a Zona Franca de 

Manaus, onde foi instalado um parque industrial na cidade de Manaus, com isenção de 

impostos sobre os produtos comercializados. Os ramos industriais que se destacaram 

fazem parte da produção de eletroeletrônicos e fábricas de morros, bicicletas e móveis 

de madeira. Outro importante parque industrial se localiza na cidade de Belém, capital 

do Pará, onde se destacam a produção de alimentos, bebidas e tecidos (IBGE, 2010). 

As informações mostram evoluções no setor industrial na Região 

Norte nos anos de 1990, 2000 e 2010, mas ainda é uma participação nacional muito 

modesta. No ano de 1990 foram instaladas 4.975 empresas industriais, já no ano 2000 

esse número quadriplica, com a abertura de 22.423 estabelecimentos e no ano de 2010 o 

numero de estabelecimentos industriais chega a 34. 124. 

A taxa de crescimento no ano 2000 em relação a 1990 é de 350,7%, 

nota-se o expressivo aumento de instalações de estabelecimentos industriais. Já a 

relação 2010/2000 mantém uma taxa de crescimento menos expressiva, 52,2%. 

Quanto a Região Nordeste á partir da década de 1990, tem continuado 

a atrair investimentos no setor industrial, essa ascensão continuada, se dá pelo fato de 

que nos últimos anos houve grande melhoria nas indústrias nativas, como também a 

chegada de inúmeras empresas vindas de outros locais do País, principalmente da 

Região Sudeste. Dentre as principais indústrias, destacam-se a Indústria Têxtil, 

Construção Civil e Indústria de produtos alimentícios (IBGE, 2010). 

Os números mostram o bom desempenho da abertura de 

estabelecimentos industriais, registra-se que no ano de 1990 foram instaladas 22.104 
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empresas industriais, já no ano 2000 esse número aumenta consideravelmente, com a 

abertura de 85.290 estabelecimentos e no ano de 2010 o numero de estabelecimentos 

industriais chega a 131.362. Quanto á taxa de crescimento 2000/1990 é de 285,9% e 

2010/2000, apenas 54%. 

Ainda de acordo com a tabela 2, destaca-se a Região Sudeste, como 

principal região do país em termos econômicos e industriais. Sem sombra de dúvidas a 

região possui o maior desempenho em números de estabelecimentos industriais nos 

anos de 1990, 2000 e 2010. No ano de 1990 foram instaladas 154.374% empresas 

industriais, com uma porcentagem de 61,5% em relação ao país, já no ano 2000 esse 

número aumenta para 335.375%, representando 50% do numero de estabelecimentos 

abertos no Brasil e no ano de 2010 458.414. Quanto á taxa de crescimento 2000/1990 é 

de 117,2% e 2010/2000, apenas 36,7%. 

Na Região Sul, no setor industrial tem um destaque positivo, ocupa o 

segundo lugar do percentual nacional, só perde para a Região Sudeste. As atividades 

que mais se destacam são: a indústria têxtil e indústria de produtos alimentícios e 

também a produção de agroindústria. As áreas de concentração industrial estão nas 

regiões metropolitanas de Porto Alegre e Curitiba e Santa Catarina. Outro fator 

importante para o desenvolvimento industrial da região é o potencial energético, devido 

ás usinas hidrelétricas (IBGE, 2010).  

No ano de 1990 houve a instalação na Região Sul de 58.728 

estabelecimentos industriais, com uma porcentagem de 23,4% em relação ao país, já no 

ano 2000 esse número aumenta para 186.140 e no ano de 2010 havia 264.219 novos 

estabelecimentos industriais. Quanto á taxa de crescimento 2000/1990 é de 217% e 

2010/2000, apenas 41,9%. 

 Na Região Centro-Oeste a atividade industrial é pouco expressiva, 

as indústrias que mais se destacam são as de produtos alimentícios, indústria de 

minerais não-metálicos e madeireira. Os números da tabela 4 mostram que 69.428 

estabelecimentos industriais em 1990, já no ano 2000 esse número diminui para 41.778 

e no ano de 2010 foram criados somente 68.956 novos estabelecimentos industriais. 

Quanto á taxa de crescimento 2000/1990 é de 39,8% e 2010/2000, apenas 65%. 

Na tabela 3 visualiza-se o numero de estabelecimentos industriais na 

Região Nordeste, mostra-se o desempenho de cada Estado nos anos de 1990, 2000 e 

2010. 
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Tabela 3. Estabelecimentos no setor industrial nos Estados da Região Nordeste 

 

Fonte: Elaboração com base nos dados da RAIS/MTE 1990/2010. 

 

A Região Nordeste registrou um aumento nos estabelecimentos 

industriais, isso equivale a uma taxa de crescimento relativo de 285,9% O número de 

estabelecimentos nos estados do Nordeste e constata-se que o estado do Rio Grande do 

Norte apresentou a maior taxa de crescimento no ano 2000 em relação a 1990 (356,6%). 

A Bahia apresentou a maior concentração de estabelecimentos em todo o Nordeste, em 

1990 (24,0%), nos anos 2000 (26,4%) e em 2010 (26,3). O Estado do Pernambuco tem 

um crescimento em 1990 (23,5%), diminuindo em 2000 (17,2) e 2010 (17,3%). O Ceará 

ganha destaque a partir dos anos 2000 (21,4%), com uma taxa de crescimento de 

(356,4%) em relação a 1990 e (56,0%) comparando o ano de 2010. 

Dessa forma o perfil industrial do Nordeste se modifica na década de 

1990, retirando assim a atuação do Estado e houve uma desarticulação, causada pela 

abertura econômica. Diante dessa desarticulação, os governos estaduais passam a adotar 

medidas que possam criar condições para o incremento da atividade industrial, medidas 

como: incentivos financeiros e fiscais que junto com à abundância de recursos naturais e 

à mão-de-obra barata, tornaram-se mecanismo de atração de indústrias (OLIVEIRA, 

2013). 

 

% % % 2000/19902010/2000

Alagoas 958 4,3 3.491 4,1 4.766 3,6 264,4 36,5

Bahia 5.298 24 22.539 26,4 34.490 26,3 325,4 53

Ceará 4.029 18,2 18.266 21,4 28.503 21,7 353,4 56

Maranhão 1.269 5,7 5.603 6,6 8.558 6,5 341,5 52,7

Paraíba 1.864 8,4 6.678 7,8 10.024 7,6 258,3 50,1

Pernambuco 5.205 23,5 14.679 17,2 22.687 17,3 182 54,6

Piauí 1.060 4,8 4.155 4,9 6.384 4,9 292 53,6

Rio G  do Norte 1.432 6,5 6.538 7,7 10.856 8,3 356,6 66

Sergipe 989 4,6 3.341 3,9 5.094 3,8 237,8 52,5

Total 22104 100 85.290 100 131.362 100 285,9 54

Estabelecimentos no Setor Industrial

Nordeste
1990 2000 2010 Tx. Crescimento %
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Tabela 4. Estabelecimentos no setor industrial no Estado do Ceará

 

Fonte: Elaboração com base nos dados da RAIS/MTE 1990/2010. 

 

Analisando o número de estabelecimentos no setor industrial por 

gênero da indústria no Estado do Ceará, a tabela 4 exibe a indústria têxtil e de vestuário 

e artefatos de tecidos, em 1990 destaca-se como o gênero que concentra o maior número 

de estabelecimentos com taxa relativa de (24,4%). Nos anos 2000 quem aparece em 

destaque é a indústria da construção com taxa relativa de (23,9%).  Um setor que 

merece destaque nos anos de 1990 é o setor calçadista responsável por uma taxa de 

crescimento de (298,2%) em relação aos anos 2000. 

No Estado do Ceará se destacam como principais centros, o Polo têxtil 

e de confecções em Fortaleza, se destacando em âmbito nacional. No ano de 1991, o 

polo cearense reunia cerca de três mil empresas, gerava 60 mil empregos diretos e era 

responsável por 12% do ICMS do Ceará (LIMA e KATS, 1993 apud OLIVEIRA, 

2013).  

 

 

 

 

 

% % % 2000/1999 2010/2000

Extrativa mineral 67 1,7 261 1,4 351 1,2 289,6 34,5

Indústria de produtos minerais nao metálicos 222 5,5 908 5 1287 4,5 309 41,7

Indústria metalúrgica 165 4,1 822 4,5 1488 5,2 398,2 81

Indústria mecânica 57 1,4 209 1,1 550 1,9 266,7 163,2

Indústria do material elétrico e de comunicaçoes 40 1 72 0,4 152 0,6 80 111,1

Indústria do material de transporte 25 0,6 136 0,7 208 0,7 444 52,9

Indústria da madeira e do mobiliário 297 7,4 1303 7,1 1493 5,2 338,7 14,6

Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica 194 4,8 760 4,2 1331 4,7 291,8 75,1

Ind. da borracha, fumo, couros, peles, similares, ind. diversas168 4,2 530 2,9 989 3,6 215,5 86,6

Ind. química de produtos farmacêuticos, veterinários, perfumaria,  ...172 4,3 802 4,4 1121 3,9 366,3 39,8

Indústria têxtil do vestuário e artefatos de tecidos 984 24,4 4261 23,3 6654 23,3 333 56,2

Indústria de calçados 109 2,7 434 2,4 696 2,4 298,2 60,4

Indústria de produtos alimentícios, bebidas e álcool etílico646 16 3247 17,8 4013 14,1 402,6 23,6

Serviços industriais de utilidade pública 145 3,6 154 0,9 499 1,8 6,2 224

Construçao civil 738 18,3 4367 23,9 7671 26,9 491,7 75,7

TOTAL 4029 100 18266 100 28503 100 353,4 56

ESTABELECIMENTOS NO SETOR INDUSTRIAL

CEARÁ

1990 2000 2010 Tx. Crescimento %
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Tabela 5. Estabelecimentos no setor industrial nos municípios do Crato, Juazeiro 

do Norte e Barbalha (CRAJUBAR) 

 

Fonte: Elaboração com base nos dados da RAIS/MTE 1990/2010 

 

Na década de 1990 o setor industrial do Triângulo CRAJUBAR ganha 

prioridade com a política de desenvolvimento do Governo do Estado do Ceará. Á partir 

de 1987 o “Governo das Mudanças” apostava no desenvolvimento através da promoção 

industrial no interior do Estado, dando seguimento ao projeto da SUDENE no inicio dos 

anos de 1960. Com a interiorização do projeto desenvolvimentista através da 

industrialização, novas empresas foram instaladas nas cidades de Crato, Juazeiro do 

Norte e Barbalha. 

A tabela 5 exibe uma visão geral do crescimento do numero de 

estabelecimentos nas atividades industriais. No total observamos que na década de 1990 

foram criados 265 estabelecimentos industriais nas três cidades em estudo (Crato, 

Juazeiro do Norte e Barbalha), no ano 2000 esse número aumentou pra 1.269 e em 2010 

1.919. Esses números mostram uma taxa de crescimento de (378,9%) e (51,2%). 

A cidade que se manifesta com o maior crescimento do numero de 

estabelecimentos é Juazeiro do Norte, que no ano de 1990 tem um valor relativo de 

(62,6%), nos anos 2000 (69,0%) e em 2010 (75,6%). A atribuição da taxa de 

crescimento 2000/1990 de (427,1%), se deve o fato do crescimento de vários setores 

nessa cidade no ano de 1990, como: indústria de alimentos com (27) estabelecimentos, 

construção civil (26), têxtil (18) e a de calçados (15). Já no ano 2000 aparece em 

destaque na cidade de Juazeiro do Norte a indústria de calçados com 1.851 

estabelecimentos. Um fator importante para o centro comercial é o turismo religioso que 

é uma âncora de crescimento na cidade de Juazeiro do Norte. 

A relevância da produção industrial do município se dá pelo fato do 

número crescente de unidades industriais instaladas. O parque industrial é diversificado, 

formado por firmas de beneficiamento de gêneros alimentícios e bebidas e de médio 

porte são as produtoras de calçados, vestuário e cerâmica. Vale citar alguns 

% % % 2000/1990 2010/2000

CRATO 78 29,4 283 22,3 350 18,2 262,8 23,7

JUAZEIRO DO NORTE166 62,7 875 69 1.450 75,6 427,1 65,7

BARBALHA 21 7,9 111 8,7 119 6,2 428,6 7,2

TOTAL 265 100 1269 100 1919 100 378,9 51,2

ESTABELECIMENTOS SETOR INDUSTRIAL

CRAJUBAR

1990 2000 2010 TX. CRESCIMENTO %
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empreendimentos industriais que têm importância regional, como a ITAPUÍ S.A. - 

antiga IBACIP (Indústria Barbalhense de Cimento Portland), concessão da Cimento 

Nassau; a FARMACE, indústria química e farmacêutica; a indústria metalúrgica Bom 

Sinal e a IBK, produtora de borracha e derivados. 

Dada à fase de crescimento econômico em que o Cariri se encontra, 

Barbalha acompanha a tendência regional apresentando grande crescimento no setor de 

construção civil, serviços e, principalmente, turismo visto sua privilegiada situação 

geográfica ao sopé da Chapada do Araripe. A cidade, que, em 1996, tinha em seu 

território apenas uma fábrica de calçados, passou, no ano de 2006, a abrigar nove 

indústrias do mesmo ramo. Isto significa um aumento de 8 indústrias em 10 anos, um 

percentual de 800% . 

 

Tabela 6. Participação relativa do número de estabelecimentos no setor industrial 

nos municípios do CRAJUBAR 

Fonte: Elaboração com base nos dados da RAIS/MTE 1990/2010 

 

                           Confirmando a análise da tabela anterior, a tabela 6 mostra o valor 

relativo no triângulo CRAJUBAR do número de estabelecimentos de cada segmento 

industrial. O setor que mais se destaca nos anos de 1990 é a indústria de construção civil 

com (20,0%), resultado justificado pelo crescimento populacional do período. Em 

% % % 2000/1990 2010/2000

Extrativa mineral 2 0,75          75 0,69           10            0,52 3650,0 -86,7

Ind. de prod. minerais nao metálicos 21 7,92          549 5,04           98            5,11 2514,3 -82,1

Indústria metalúrgica 16 6,04          371 3,40           130          6,77 2218,8 -65,0

Indústria mecânica 1 0,38          401 3,68           29            1,51 40000,0 -92,8

Ind. do material elétrico e de comunicaçoes 2 0,75          0 -             9              0,47 -100,0 0,0

Indústria do material de transporte 1 0,38          8 0,07           7              0,36 700,0 -12,5

Indústria da madeira e do mobiliário 26 9,81          257 2,36           86            4,48 888,5 -66,5

Ind. do papel, papelao, editorial e gráfica 9 3,40          178 1,63           71            3,70 1877,8 -60,1

Ind. da borracha, fumo, couros, peles 24 9,06          986 9,05           153          7,97 4008,3 -84,5

Ind. química de produtos farmacêuticos 18 6,79          452 4,15           143          7,45 2411,1 -68,4

Ind. têxtil do vest.e artefatos de tecidos 25 9,43          612 5,61           196          10,21 2348,0 -68,0

Indústria de calçados 17 6,42          4771 43,77         331          17,25 27964,7 -93,1

Ind. de produtos alimentícios, bebidas 47 17,74       1040 9,54           210          10,94 2112,8 -79,8

Serviços industriais de utilidade pública 3 1,13          311 2,85           18            0,94 10266,7 -94,2

Construçao civil 53 20,00       889 8,16           428          22,30 1577,4 -51,9

TOTAL 265 100,00     10900 100,00      1.919      100 4013,2 -82,4

CRAJUBAR

1990 2000 2010 TX.CRESCIMENTO %

ESTABELECIMENTOS NO SETOR INDUSTRIAL DO CRAJUBAR

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cimento_Nassau
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cimento_Nassau
http://pt.wikipedia.org/wiki/Chapada_do_Araripe
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seguida a indústria de produtos alimentícios com (17,74%). Nos anos 2000 o destaque 

vai para a indústria de calçados, se deve ao fato do crescimento industrial calçadista no 

final da década de noventa, com (43,8%) do número de estabelecimentos criados nas 

três cidades em estudo. 

Como visível nas tabelas, as cidades que compõem o CRAJUBAR, 

apresentam realmente uma expansão no numero de estabelecimentos, esse cenário se 

deve ao fato do Estado assumir uma postura de modernização e constante preparação 

para atração de novos empreendimentos instalados. Os fatores que contribuíram para o 

crescimentos dos estabelecimentos industriais foram em virtude do centro regional 

desemprenhar uma função desenvolvida pelo município através do centro comercial e 

romarias na cidade Juazeiro do Norte, que expande o turismo para o triangulo 

CRAJUBAR, a proximidade com os Estados de Pernambuco, Piauí e Paraíba facilitam 

também o bom desempenho. 

 

3.3.Análise do número de Emprego no Setor industrial no CRAJUBAR nos anos 

de 1990, 2000 e 2010 

 

O emprego industrial é uma discussão central na economia brasileira. 

A situação do emprego na indústria ao longo década de 1990 segue os processos de 

abertura comercial e seus efeitos sobre a modernização da indústria e as mudanças que 

ocorreram no emprego formal. 

Com o aumento da População Economicamente Ativa (PEA) nos 

últimos anos, o país atravessou dificuldades na geração de emprego, refletindo com 

mais força na indústria, Saboia (2000) elenca as principais causas da crise do emprego 

no Brasil. Em primeiro lugar, a questão do crescimento econômico nos anos de 1990, 

que teve um perfil modesto, exceto o período 1993/1995 que houve um crescimento 

maior. Em segundo lugar, com a abertura econômica, aumentou o nível de competição 

da indústria e por ultimo, os processos de modernização da indústria produziram um 

intenso processo de mudanças locacionais, tanto intra quanto inter-regiões. 

Na evolução do emprego á partir de um panorama nacional durante a 

década de noventa, registra-se que de 1990 até o ano de 1992, houve uma forte redução 

do nível de emprego, resultado da recessão ocorrida no Governo Collor. Em 1993 inicia 

um crescimento da economia e consequentemente aumenta o emprego industrial, esse 
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aumento é mantido até o ano de 1995. Á partir de 1995 o emprego industrial sofre uma 

queda que perdura até o ano de 1996 e em 1997 passa por uma redução ainda mais forte, 

voltando ao resultado do ano de 1992. 

 

Tabela 7. Número de empregos no setor industrial no BRASIL 

 

Fonte: Elaboração com base nos dados da RAIS/MTE 1990/2010 

  

 A indústria brasileira sofreu profundas transformações nos 

últimos anos, resultando numa maior queda do emprego formal. Principalmente na 

década de 1990, com a abertura da economia, assiste-se um aumento da competição das 

empresas industriais que procuraram se modernizar em organização e tecnologia. Vale 

citar também a guerra fiscal nos Estados e as diferenças salariais existentes no País, 

causando um fluxo de investimentos nas regiões resultando em expressivas mudanças 

espaciais da indústria.  Na Região Nordeste O Estado que se destaca é o Ceará, com 

aumento de emprego mais significativo que Pernambuco e Bahia, considerados os 

Estados mais importantes. No final da década de 1990 o Ceará assumia o primeiro lugar 

no emprego industrial do Nordeste (SABOIA, 2001). 

 A tabela 7 mostra a evolução e taxa de crescimento do emprego 

formal da Região do Cariri (CRAJUBAR), do estado do Ceará, da região Nordeste e do 

Brasil. A análise dos dados é em relação aos empregos formais gerados durante o 

período de 1990 a 2010. A pretensão aqui não é comparativa, já que não é possível 

comparar o desempenho de um País em relação a uma Região, um Estado ou três 

cidades do interior do Estado, em virtude das diferentes dimensões espaciais, pretende-

se apenas analisar o desempenho.  

Quanto às taxas de crescimento, no ano de 2000 em relação a 1990 o 

Brasil apresentou uma taxa negativa de (-7,2%), essa redução nas taxas do emprego 

formal foi devido à abertura comercial da década de 1990. A Região Nordeste mantém 

uma taxa muito baixa de (0,6%), mas o Ceará aparece com uma taxa significativa de 

(44,4%) e no CRAJUBAR com uma taxa elevada de (120,2%), o destaque se deve ao 

% % % 2000/1990 2010/2000

CRAJUBAR 4.950 0,1 10.900 0,2 20.775 0,2 120,2 90,6

CEARÁ 125.053 1,8 180.535 2,8 337.171 3,1 44,4 86,8

NORDESTE 867.611 12,6 872.564 13,7 1.736.302 15,8 0,6 99

BRASIL 6.878.044 100 6.379.849 100 11.008.124 100 -7,2 72,5

Emprego no Setor Industrial

1990 2000 2010 Tx. Crescimento %
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fato do programa do Governo do Estado “Tasso Jereissati” de interiorização da 

industrialização com incentivos fiscais. 

 

Tabela 8. Número de empregos no setor industrial nos Estados da Região Nordeste 

 

 

Fonte: Elaboração com base nos dados da RAIS/MTE 1990/2010 

 

 Os Estados Nordestinos que se destacam em relação ao emprego 

formal na década de 1990 são Pernambuco, Bahia e Ceará. Pernambuco lidera a criação 

de empregos industriais, com uma porcentagem de 30,1%, com um total de 261.421 

empregos criados, havendo uma concentração na cidade metropolitana do Recife e da 

zona da mata. Em segundo lugar o Estado da Bahia com um total de 187.753 empregos, 

representando 21, 6%. E em terceiro lugar vem o Ceará, com concentração na cidade 

metropolitana de Fortaleza, com 125.053 empregos no ano de 1990. 

 De acordo com a tabela 8, no ano 2000, o país apresenta um 

quadro de redução no emprego industrial, mas continua na Região Nordeste os Estados 

da Bahia, Pernambuco e Ceará ainda continuam se destacando. No Ceará com 180.535 

empregos industriais, a cidade de Fortaleza continua a se destacar como um centro 

industrial e no interior do Estado observa-se um crescimento maior, principalmente em 

Sobral e a Região do Cariri. Já no Estado de Pernambuco com 187.456 empregos 

industriais, Recife e zona da mata perdem empregos industriais, mas continua em 

destaque. A Bahia, com 188.105 empregos formais, ainda aparece com uma atividade 

industrial evidenciada em todo o Nordeste. 

Quanto ao ano de 2010, os Estados da Bahia, Pernambuco e Ceará 

continuam liderando em empregos industriais. Os dados da tabela 10 apresentam o 

% % % 2000/1990 2010/2000

Alagoas 74.954 8,6 74.552 8,5 138.473 8 0,5-              85,7

Bahia 187.753 21,6 188.105 21,6 409.248 23,6 0,2              117,6

Ceará 125.053 14,4 180.535 20,7 337.171 19,4 44,4            86,8

Maranhão 37.390 4,3 42.575 4,9 103.684 6 13,9            143,5

Paraíba 58.496 6,7 66.575 7,6 115.696 6,7 13,9            74,9

Pernambuco 261.421 30,1 187.456 21,5 359.359 20,7 28,3-            91,7

Piauí 28.400 3,4 33.278 3,8 63.615 3,7 17,2            91,2

Rio Grande Do Norte 52.047 6 62.237 7,1 128.171 7,4 19,6            105,9

Sergipe 42.097 4,9 37.665 4,3 80.885 4,5 10,5-            114,7

Total 867.611 100 872.978 100 1.736.302 100 0,6              99

Emprego no Setor Industrial

NORDESTE
1990 2000 2010 Tx. Crescimento %
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crescimento do numero de empregos nesses Estados. No Estado da Bahia, 409.248 

empregos industriais foram criados, com uma taxa de crescimento em relação a 2000 de 

117,6%. O Estado de Pernambuco obteve uma taxa de crescimento de 86,8%, com 

359.359 empregos industriais. Já no Estado do Ceará com 337.171 empregos industriais 

e uma taxa de crescimento de 91,7% em relação ao ano de 2000.  

 

Tabela 9. Número de empregos no setor industrial na Região Nordeste por setores 

 

Fonte: Elaboração com base nos dados da RAIS/MTE 1990/2010 

 

 De acordo com os dados da tabela 9, nos anos de 1990 as 

indústrias de produtos alimentícios, bebidas, construção civil e indústria têxtil, vestuário 

e artefatos, com um aumento de 30,5%, 21,0% e 12,7% respectivamente, são os 

segmentos que tem um maior peso no emprego industrial do Nordeste. As principais 

mudanças no emprego industrial sucederam entre os anos de 1990, 1994 e 1998, essas 

mudanças são causadas pela reestruturação produtiva e abertura comercial da economia 

brasileira. 

 Um segmento que também merece destaque durante a década de 

1990, é a indústria de calçados. Em virtude da busca de redução dos custos de produção 

e atração de incentivos fiscais, a indústria de calçados passou por um processo de 

realocalização industrial e a Região Nordeste oferecia atrativos para instalação, e os 

Estados foram contemplados com investimentos de empresas vindos das regiões Sul e 

Sudeste com taxa de crescimento de 561,8% no ano 2000 em relação a 1990.  

% % % 2000/19902010/2000

Extrativa mineral 17.214 2,0           20.070 2,5           35.576           2,0 16,6 77,3

Ind. de prod. minerais nao metálicos 36.684 4,2           43.160 4,9           78.185           4,5 17,7 81,2

Indústria metalúrgica 28.520 3,3           25.859 3,0           58.422           3,4 -9,3 125,9

Indústria mecânica 11.279 1,3           7.761 0,9           24.900           1,4 -31,2 220,8

Ind. do material elétrico e de comunicaçoes 11.211 1,3           8.066 0,9           12.004           0,7 -28,1 0,0

Indústria do material de transporte 3.936 0,5           5.148 0,6           22.557           1,3 30,8 338,2

Indústria da madeira e do mobiliário 22.301 2,6           22.982 2,6           34.270           2,0 3,1 49,1

Ind. do papel, papelao, editorial e gráfica 27.213 3,1           24.511 2,8           41.429           2,4 -9,9 69,0

Ind. da borracha, fumo, couros, peles 26.037 3,0           15.643 1,8           28.654           1,7 -39,9 83,2

Ind. química de produtos farmacêuticos 54.539 6,3           46.646 5,3           106.913         6,2 -14,5 129,2

Ind. têxtil do vest.e artefatos de tecidos 110.066 12,7         120.159 13,8         180.597         10,4 9,2 50,3

Indústria de calçados 7.297 0,8           48.292 5,5           338.912         7,2 561,8 601,8

Ind. de produtos alimentícios, bebidas 264.512 30,5         216.920 24,9         125.601         19,5 -18,0 -42,1

Serviços industriais de utilidade pública 64.982 7,4           58.725 6,8           78.259           4,5 -9,6 33,3

Construçao civil 181.820 21,0         208.622 23,9         570.023         32,8 14,7 173,2

TOTAL 867.611 100,00    872.564 100,20    1.736.302     100 0,6 99,0

EMPREGO NO SETOR INDUSTRIAL DO CRAJUBAR

NORDESTE

1990 2000 2010 TX.CRESCIMENTO %
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No ano 2000 os setores que mais se destacaram no emprego industrial 

foram os mesmos, mas houve uma perda de participação da indústria de produtos 

alimentícios, bebidas, que tem taxa de participação de 24,9%, com 216.920 empregos 

industriais, em seguida a construção civil com 208.622, sua taxa de participação 

aumenta para 23,9% e a indústria têxtil, vestuário e artefatos que apresenta uma taxa de 

participação com um pequeno aumento de 13,8% e 120.920 empregos industriais. 

O ano de 2010 reflete um cenário diferente em termos de empregos 

industriais, os segmentos que lideram, são: em primeiro lugar, a construção civil, com 

570.023 empregos formais, com taxa de participação de 32,8%. Logo em seguida a 

indústria de Calçados que surge com taxa de participação de 7,2 com 338.912 empregos 

formais no setor industrial e revela-se uma taxa de crescimento de 601,8 no ano de 2010 

em relação a 2000. Em terceiro lugar, com 125.601 empregos formais no setor 

industrial, aparece a indústria de produtos alimentícios. 

 

Tabela 10. Número de empregos no setor industrial no Estado do Ceará  

 

 

Fonte: Elaboração com base nos dados da RAIS/MTE 1990/2010 

 

Já á partir da década de 1980, o Estado do Ceará vem enfrentando 

processos de reestruturação produtiva e da globalização, que desencadeia o problema do 

desemprego urbano na década de 1990, atingindo o setor industrial. 

A tabela 10 exibe alguns dados estatísticos da distribuição do emprego 

na indústria de transformação e de todos os setores para o Estado do Ceará durante os 

anos selecionados. Percebe-se que, no ano de 1990 o Estado apresenta um numero de 

% % % 2000/19902010/2000

Extrativa mineral 1.875 1,5           2.714 1,5           2.654             0,8 44,7 -2,2

Ind. de prod. minerais nao metálicos 6.296 5,0           7.186 4,0           12.041           3,5 14,1 67,6

Indústria metalúrgica 5.427 4,3           5.502 3,0           14.425           4,3 1,4 162,2

Indústria mecânica 1.566 1,3           2.364 1,3           4.683             1,4 51,0 98,1

Ind. do material elétrico e de comunicaçoes 1.378 1,1           1.321 0,7           1.895             0,6 -4,1 0,0

Indústria do material de transporte 745 0,6           1.211 0,7           4.193             1,2 62,6 246,2

Indústria da madeira e do mobiliário 3.361 2,7           4.955 2,7           8.066             2,4 47,4 62,8

Ind. do papel, papelao, editorial e gráfica 3.715 3,0           4.386 2,4           8.359             2,5 18,1 90,6

Ind. da borracha, fumo, couros, peles 4.999 3,9           3.894 2,2           7.706             2,3 -22,1 97,9

Ind. química de produtos farmacêuticos 5.228 4,2           6.162 3,4           13.090           3,9 17,9 112,4

Ind. têxtil do vest.e artefatos de tecidos 35.008 28,0         48.485 26,9         71.006           21,1 38,5 46,4

Indústria de calçados 1.525 1,2           27.287 15,1         63.562           18,9 1689,3 132,9

Ind. de produtos alimentícios, bebidas 25.672 20,5         30.900 17,1         42.331           12,6 20,4 37,0

Serviços industriais de utilidade pública 7.718 6,2           6.472 3,6           7.187             2,1 -16,1 11,0

Construçao civil 20.598 16,5         27.746 15,4         75.973           22,3 34,7 173,8

TOTAL 125.111 100,00    180.585 100,00    337.171         100 44,3 86,7

EMPREGO NO SETOR INDUSTRIAL DO CRAJUBAR

CEARÁ

1990 2000 2010 TX.CRESCIMENTO %
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125.111 no total do emprego formal na indústria. Os segmentos que mais se destacam 

no ano de 1990 seguem a tendência regional, são: indústria têxtil e vestuário, com 

35.008, correspondente a taxa de participação de 28%; a indústria de alimentos e 

bebidas que ocupa o segundo lugar com geração de 25.672 empregos formais, 

expressando a participação de 20,5% e em terceiro lugar vem a construção civil que 

origina 20.598 empregos formais manifestando uma participação de 16, 5%. 

No ano de 2000 há um cenário de crescimento tendo aumento de 

44,3% em relação ao o desempenho da indústria no ano de 1990. A expressiva 

participação da indústria de vestuário e artefatos com 48.485 e uma participação de 

26,9% confirma o desempenho continuado durante os anos de 1990 e 2000. A indústria 

de alimentos e bebidas tem um decréscimo na participação, que de 20,5% diminui para 

17,1%. No segmento de construção civil também há uma diminuição, de uma 

participação de 16,5% em 1990, cai para 15,4% no ano 2000. 

Ainda na tabela 10 estão expostos os dados da RAIS no ano de 2010 

que trata da distribuição do emprego formal nos principais segmentos. Ressalta-se a 

liderança da Construção Civil, com existência de 75.793 empregos gerados, 

constituindo-se o segmento da indústria têxtil e artefatos, que nos três anos analisados 

ocupa a segunda colocação, concentrando 71.006 empregos. Na terceira posição quanto 

à configuração do emprego industrial no Estado do Ceará, o setor calçadista apresenta 

uma maior participação de 18,9% em relação a 15,1% em 2000, com 63.562 empregos 

formais. 
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Tabela 11. Participação do emprego formal no setor industrial por setores nos 

municípios de Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha (CRAJUBAR) 

 

Fonte: Elaboração com base nos dados da RAIS/MTE 1990/2010 

 

O resultado da tabela 11 é extremamente importante, mostrando a 

evolução do emprego formal nos 15 setores que compõem a indústria.Percebe-se que há 

uma inversão no que diz respeito aos segmentos principais na região do CRAJUBAR, 

que não seguem a tendência regional. Os segmentos que mais se destacam no ano de 

1990 são: indústria de produtos minerais com 1.313, correspondente a taxa de 

participação de 26,5%; a indústria de borracha, fumo e couro ocupa o segundo lugar 

com geração de 890 empregos formais, expressando a participação de 18,0% e em 

terceiro lugar vem a construção civil que origina 776 empregos formais manifestando 

uma participação de 15,7%. 

No ano de 2000 há um cenário de mudança em relação ao 

desempenho dos segmentos industriais. A indústria de Calçados passa a liderar com 

uma participação bem expressiva de 43,8% e com a geração de 4.771 empregos formais, 

o fato se explica pela transformação setorial na indústria de calçados, já apontada no 

final dos anos de 1990, precisamente com a abertura da GREDENE na cidade do Crato. 

A indústria de alimentos e bebidas tem uma participação de 9,5%, com 1.040 empregos 

formais. No segmento de construção civil são criados 889 empregos formais, com uma 

participação de 8,2% . 

Ainda na tabela 11, de acordo com os dados da RAIS no ano de 2010 

que trata da distribuição do emprego formal nos principais segmentos. Destaca-se em 

% % % 2000/19902010/2000

Extrativa mineral 101 2,0           75 0,7           142                 0,7 -25,7 89,3

Ind. de prod. minerais nao metálicos 1.313 26,5         549 5,0           1.184             5,7 -58,2 115,7

Indústria metalúrgica 83 1,7           371 3,4           1.139             5,5 347,0 207,0

Indústria mecânica 1 -           401 3,7           409                 2,0 40000,0 2,0

Ind. do material elétrico e de comunicaçoes 13 0,3           0 -           6                      0,0 -100,0 0,0

Indústria do material de transporte 4 0,1           8 0,1           268                 1,3 100,0 3250,0

Indústria da madeira e do mobiliário 169 3,4           257 2,4           281                 1,4 52,1 9,3

Ind. do papel, papelao, editorial e gráfica 77 1,6           178 1,6           405                 1,9 131,2 127,5

Ind. da borracha, fumo, couros, peles 890 18,0         986 9,0           1.965             9,5 10,8 99,3

Ind. química de produtos farmacêuticos 213 4,3           452 4,1           1.709             8,2 112,2 278,1

Ind. têxtil do vest.e artefatos de tecidos 164 3,3           612 5,6           765                 3,7 273,2 25,0

Indústria de calçados 356 7,2           4.771 43,8         8.304             40,0 1240,2 74,1

Ind. de produtos alimentícios, bebidas 703 14,2         1.040 9,5           1.354             6,5 47,9 30,2

Serviços industriais de utilidade pública 87 1,8           311 2,9           464                 2,2 257,5 49,2

Construçao civil 776 15,7         889 8,2           2.380             11,5 14,6 167,7

TOTAL 4.950 100,10    10.900 100,00    20.775           100 120,2 90,6

NUMERO DE EMPREGOS NO SETOR INDUSTRIAL DO CRAJUBAR

CRAJUBAR

1990 2000 2010 TX.CRESCIMENTO %
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segundo lugar, a liderança continuada da indústria de Calçados, com 8.304 empregos 

gerados e uma participação de 40%. A força desse setor é devido á criação da 

GRENDENE na cidade do Crato, resultado dos incentivos fiscais criados pelo Governo 

e o atrativo da mão-de-obra abundante existente na região. O segmento da indústria de 

borracha fumo e couro, que se destaca por fornecer matéria-prima para a indústria de 

calçados, concentrando 1.965 empregos e apresenta uma participação de 9,5%. 

Outro aspecto observado entre os resultados dos segmentos industriais 

foi a indústria de produtos minerais não-metálicos, esse setor apresenta uma taxa de 

crescimento absurda, de 40000% no ano 2000 em relação ao ano de 1990,  esse 

resultado se explica pelo comportamento no ano de 1990, com apenas 1 emprego gerado 

no setor, já no ano 2000 esse numero aumenta para 401 empregos formais.  

Diante da análise do numero de estabelecimentos criados e o numero 

de empregos gerados nas décadas de 1990, 2000 e 2010 nos municípios de Crato, 

Juazeiro do Norte e Barbalha no setor da indústria, pode-se concluir que os incentivos 

fiscais foram direcionados a industrialização, contribuindo assim para um maior 

crescimento econômico. Mas no que se trata de desenvolvimento econômico e social, 

reduzindo a desigualdades regionais e a pobreza, ainda é necessário políticas públicas 

mais eficazes para a região do CRAJUBAR. 
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CONCLUSÃO 

 

Á partir do início da década de 1960 o desenvolvimento é pensado no 

País com um caráter de maior abrangência. Na Região Nordeste a intervenção planejada 

através da criação da SUDENE tem como objetivo promover a industrialização para 

impulsionar o desenvolvimento econômico e social da região mais pobre do Brasil. Os 

programas implantados pela SUDENE chegam também ao Ceará através de uma 

agência estadual para planejar e desenvolver a industrialização nas cidades do interior.  

A década de 1990 foi um período que a economia brasileira passou 

por profundas e aceleradas transformações, algumas dessas mudanças a respeito da 

estabilização macroeconômica e as reformas regulatórias. Sendo assim, houve uma 

ampliação no grau de exposição dos produtos domésticos à competição internacional e o 

papel do Estado foi reduzido como produtor de bens e serviços (VEIGA, 1999). 

Assiste-se na segunda metade da década de 1990 no Brasil, a 

promoção de incentivos fiscais com a missão de atrair novos investimentos. A 

implantação do Plano Real ocasionou um aumento ínfimo de distribuição de renda, mas 

não foi suficiente para recuperar a economia do País, e em algumas regiões, inclusive na 

região Nordeste, houve um crescimento do emprego, devido á abertura de indústrias 

oriundas de capitalistas da região sul e sudeste.  

No Estado do Ceará, o poder público implanta políticas direcionadas a 

região do Cariri, causando uma transformação no espaço urbano, através de mudanças 

no setor industrial, mudanças econômicas e sociais. A urbanização do Ceará esteve 

submetida aos desígnios de sua estrutura econômica, política e social. Os novos espaços 

urbanos que formam a Região Metropolitana do Cariri - RMC ganharam força e 

competitividade, ocorrendo um reforço no processo de industrialização. Á partir da 

década de 1990, houve um crescimento no Ceará das atividades de comércio e serviços 

e o setor industrial foi contemplado com maior número de investimentos, 

principalmente na atividade industrial das cidades do interior.  

A Região do Cariri, mesmo antes de se tornar Região Metropolitana, 

já se destacava no Estado do Ceará por suas características bem particulares, como 

vocação industrial e turística e por possuir alto poder de atração, com uma posição 

geográfica privilegiada, facilitando o fluxo entre as cidades e mão-de-obra abundante. A 

motivação para a criação da RMC se deve ao fato de no decorrer dos anos de 1990 e 
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2000, a Região do Cariri cresceu em dinâmica econômica e se tornou o segundo maior 

centro econômico do Estado, só perdendo para a Região Metropolitana de Fortaleza. 

Esses espaços urbanos ao longo do tempo ganharam força e competitividade, sucedendo 

um reforço no processo de industrialização, no entanto, ainda permanece a supremacia 

das relações capitalistas mercantis e políticas sobre as indústrias. 

Na década de 1990 a Região do Cariri capta investimentos públicos e 

privados para a indústria através dos capitalistas. Verifica-se que as políticas públicas 

implantadas, transformou o espaço industrial dos municípios do Crato, Juazeiro do 

Norte e Barbalha (CRAJUBAR). Novas empresas industriais foram instaladas e a 

indústria de transformação tem maior participação na economia dessas cidades. 

Dessa forma o perfil industrial do Nordeste se modifica na década de 

1990, retirando assim a atuação do Estado e houve uma desarticulação, causada pela 

abertura econômica. Diante dessa desarticulação, os governos estaduais passam a adotar 

medidas que possam criar condições para o incremento da atividade industrial, medidas 

como: incentivos financeiros e fiscais que junto com á abundância de recursos naturais e 

à mão-de-obra barata, tornaram-se mecanismo de atração de indústrias (OLIVEIRA, 

2013). 

O corte temporal usado no trabalho, permite apresentar um panorama 

dos estabelecimentos e numero de empregos formais na indústria nos anos de 1990, 

2000 e 2010 na região do Cariri, mas especificamente, nas cidades de Crato, Juazeiro do 

Norte e Baralha (CRAJUBAR), sendo possível identificar quais os setores que mais se 

destacaram. 

Quanto o número de estabelecimentos, no ano de 1990, os setores da 

indústria de transformação que tiveram mais destaque foram: indústria têxtil e de 

vestuário, indústria de construção civil e produtos alimentícios. A indústria calçadista se 

destaca no fim da década, consequência do parque industrial de Juazeiro do Norte. Em 

relação ao número de empregos gerados, os setores que mais se destacaram foram: 

indústria de borracha e construção civil. 

 Já no ano de 2000, quem lidera é a indústria de calçados com a 

geração de 4.771 empregos diretos, contribuindo para o bom desempenho do setor 

calçadista. A consequência da força desse setor é devido á criação da GRENDENE na 

cidade do Crato, resultado dos incentivos fiscais criados pelo Governo e o atrativo da 
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mão-de-obra abundante existente na região. No ano de 2010 o setor calçadista continua 

liderando com 8.304 empregos gerados. 

 As cidades que compõem o CRAJUBAR, apresentam realmente 

uma expansão no numero de estabelecimentos, esse cenário se deve ao fato do Estado 

assumir uma postura de modernização e constante preparação para atração de novos 

empreendimentos instalados. Os fatores que contribuíram para o crescimento dos 

estabelecimentos industriais foram em virtude do centro regional desemprenhar uma 

função desenvolvida pelo município através do centro comercial e romarias na cidade 

Juazeiro do Norte, que expande o turismo para o triangulo CRAJUBAR, a proximidade 

com os Estados de Pernambuco, Piauí e Paraíba também facilitam o bom desempenho. 

A cidade de Juazeiro do Norte destaca-se no setor produtivo, tanto em 

maior número de estabelecimentos, como também com maior geração de empregos. O 

fato se explica por ser a maior cidade da região e ser dotada de características 

particulares, como o turismo religioso que atrai milhares de pessoas todos os anos. 

O objetivo do trabalho era indicar os elementos que cooperaram para 

o processo de formação da indústria e a evolução do emprego formal nas cidades de 

Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha – CRAJUBAR. A hipótese que orientou o trabalho 

era que á partir da criação da SUDENE, a região do Cariri foi beneficiada com politicas 

de desenvolvimento industrial, e na década de 1990 o Estado assumiu a função de 

promotor de desenvolvimento.  

Quanto ao objetivo do trabalho acredita-se que foi cumprido, pois 

diante do cenário de abertura comercial e ausência de política industrial nacional, o 

Estado do Ceará assumiu o papel de promotor de desenvolvimento, possibilitando a 

reconfiguração industrial, aumentando os estabelecimentos industriais, como também o 

emprego formal no CRAJUBAR. 

Diante da análise do numero de estabelecimentos criados e o numero 

de empregos gerados nos anos de 1990, 2000 e 2010 nos municípios de Crato, Juazeiro 

do Norte e Barbalha no setor da indústria, pode-se concluir que os incentivos fiscais 

foram direcionados a industrialização, contribuindo assim para um maior crescimento 

econômico. Mas no que se trata de desenvolvimento econômico e social, reduzindo a 

desigualdades regionais e a pobreza, ainda é necessário políticas públicas mais eficazes 

para a região do Cariri. 

 

 



98 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ARAÚJO, Iara Maria de. Os novos Espaços Produtivos – Relações Sociais e Vida 

Econômica no Cariri Cearense. Fortaleza: Março 2006. 

 

ARAÚJO, Nancy Gonçalves de. A Industrialização no Ceará: breves considerações. 

Boletim Goiano de Geografia. V.27, n.2 Jan/Jun 2007. 

 

ARAÚJO. Tânia Bacelar de. Ensaios sobre o desenvolvimento brasileiro: heranças e 

urgências. Rio de Janeiro: Revan, 2000. 

 

ABREU, Marcelo de Paiva. A ordem do progresso: cem anos de política econômica 

republicana (1889-1989). Rio de Janeiro: CAMPUS, 1992. 

 

BENKO, G. Economia, espaço e globalização. São Paulo: |s. n.|, 1999. 

 

BERNARDES, Lysia. Política Urbana: uma análise da experiência brasileira. 

Análises a Conjuntura. Belo Horizonte, 1 (1): 83-119, Jan/abril 1986. 

 

BESERRA, Fábio Ricardo Silva. O Processo de industrialização do Cariri e o papel 

do Estado rumo a uma “Modernização Conservadora”. 

 

BREITHACH, Áurea Corrêa de Miranda. Espaço e Sociedade: uma abordagem 

teórica. Ensaios FEE. Porto Alegre. 7(1): 45-61. 1986. 

 

BRUM, Argemiro J. O desenvolvimento econômico brasileiro. 20. ed. Ijuí: UNIJUÍ, 

1999. 

 

CANO, Wilson. Desconcentração Produtiva Regional do Brasil 1970-2005/ São 

Paulo: Editora UNESP, 2008. 

 

CARVALHO, Ricardo Emmanuel Ismael de. SUDENE: o caso de uma arena política 

de desenvolvimento regional. Recife: Fórum do Banco do Nordeste de 

Desenvolvimento, jul./ 2001. (VII Encontro Regional de Economia). 



99 

 

 

 

CASTELLS, M. Crise do Estado, Consumo Coletivo e Contradições Urbanas. O 

Estado em Crise. Rio de Janeiro: Graal, 1982. 

 

CEARÁ, Governo do Estado (Ciro Gomes). Plano plurianual – política industrial. 

Fortaleza, 1992. 

 

CEARÁ, Governo do Estado (Tasso Jereissati). Plano de desenvolvimento sustentável 

do ceará, 1995-1998. Fortaleza: SEPLAN, 1995. 

_____. Plano de desenvolvimento sustentável, 1999-2002. Fortaleza: SEPLAN, 2000. 

 

CEARÁ, Governo do Estado (Lúcio Alcântara). Ceará cidadania: crescimento com 

inclusão social, 2003-2006. Fortaleza: SEPLAN, 2003. 

 

COSTA, Odorico de Moraes Eloy da. Programa da Indústria Cearense de Calçados. 

IPECE Textos para discussão nº 101 – Agosto de 2012. 

 

 

DIAS, Antônio Batista. Em tempos de SUDENE: ouvidos e olvidos. Revista 

Econômica do Nordeste. Fortaleza, v. 30, n. Especial: 840-855, dez./1999. 

 

DINIZ, Clélio Campolina. CROCCO, Marco Aurélio. Reestruturação Econômica e 

Impacto Regional: O Novo Mapa da Indústria Brasileira. Nova Economia, v.6, n.1 – 

Belo Horizonte, Julho/1996. 

 

FORMIGA, Marcos; SACHS, Ignacy. (coord.). Celso Furtado, a SUDENE e o futuro 

do Nordeste: seminário internacional. Recife: SUDENE, 2000. (Livro comemorativo 

em homenagem aos 80 anos de Celso Furtado e aos 40 anos de criação da SUDENE). 

 

FURTADO, Celso. “A fantasia desfeita”. 3. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1989. 

 

____________. O Brasil pós-milagre. 8. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1983. 

 



100 

 

 

GOMES, Rejane Elias. Celso Furtado e o desenvolvimento econômico do Nordeste. 

Crato: URCA, 2003. (Monografia de Graduação).  

 

GOTTDIENER, Mark. A Produção Social do Espaço Urbano. São Paulo: Editora da 

Universidade de São Paulo, 1997, 2ª ed. 

 

GREMAUD, Amaury Patrick. Formação econômica do Brasil. São Paulo: Atlas, 

1997. 

 

GUIMARÃES NETO, Leonardo. Introdução à formação econômica do Nordeste. 

Recife: FUNDAJ/Massangana, 1989.  

 

HARVEY, David. Condição Pós-Moderna. 19º edição. Edições Loyola, São Paulo, 

Brasil, 1992. 

_______________Los limites del capitalismo y la teoria Marxista. Fundo de cultura 

econômica. México, 1982. 

________________ A Justiça Social e a Cidade. São Paulo. Editora Hucitec, 1980. 

LABOR/UFC - Setembro de 2006 – Fortaleza – Ceará – Brasil 

------------------------------------- Espaço, Indústria e Reestruturação do Capital: A 

Indústria de Calçados na Região do Cariri-CE. Fotaleza, 2007. 

 

HOLANDA, Virgínia Célia Cavalcante de. Transformações Sócio Espaciais das 

Cidades Médias Cearenses. Revista de Geografia (UFPE) v. 28, nº 1. 2011. 

 

LIMA JUNIOR, Francisco do O’ de.  MORAIS, José Micaelson Lacerda. 

Industrialização e Políticas Públicas: A Dinâmica do Desenvolvimento nos 

Municípios do Triângulo CRAJUBAR Cearense (Crato, Juazeiro do Norte e 

Barbalha). INTERFACE, Natal-RN – v.6 – n 2 – Julho/Dez de 2009. 

 

LIMA, Carlos Jacob. BORSOI, Izabel Cristina Ferreira. ARAÚJO, Iara Maria. Os 

Novos Territórios da Produção e do Trabalho: a indústria de calçados no Ceará. 

Caderno CRH, Salvador, v.24, n.62, p.367-384, Maio/Ago 2011. 

 



101 

 

 

LIMONAD, Ester. Reflexões sobre o espaço, o urbano e a urbanização. Geographia 

– Ano 1 – No 1 – 1999. 

 

LIPIETZ, Alain. O capital e seu espaço.  São Paulo: Nobel, 1988. 

 

MARANHÃO, Silvio. Estado e planejamento regional: a experiência do Nordeste. 

Em seminário: “Nordeste estrutura econômica e social, desenvolvimento e processos 

políticos”, promovido pelo CMS/PIMES. Recife, mar./1982. 

 

MARX, Karl. ENGELS, Friedrich. Manifesto do Partido Comunista. 1ª ed. Editora 

Expressão Popular. São Paulo, 2008. 

 

MÉSZÁROS, István. Para além do capital: rumo a uma teoria da transição. São Paulo: 

Boitempo Unicamp, 2002. 

 

MOREIRA, Raimundo. O Nordeste brasileiro: uma política regional de 

industrialização. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979. 

 

OLIVEIRA, Francisco de. Elegia para uma re(li)gião: SUDENE, Nordeste, 

planejamento e conflitos de classes. 3. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989. 

 

OLIVEIRA, João César Abreu de. PEREIRA, Claudio Smalley Soares. Espaço Urbano 

e Políticas Públicas: Uma abordagem Geográfica sobre a Cidade de Juazeiro do 

Norte/CE.  Holos, Ano 26, Vol. 4, 2010. 

 

PEREIRA, William Eufrásio Nunes. Reestruturação do Setor Industrial e 

Transformação do Espaço Urbano de Campina Grande – PB á partir dos anos 

1990. Natal – RN, 2008. 

--------------------------------------------------Implicações da Reestruturação Econômica 

para o Nordeste Brasileiro, Natal, 2008. 

  

QUEIROZ, Fábio José Cavalcante. Padres, Coronéis e Ativistas Sociais: O Cariri à 

época da Usurpação Militarista 1964-1985. Universidade Federal do Ceará – UFC. 

Fortaleza – CE, 2010. 



102 

 

 

 

REN – Revista Econômica do Nordeste. O progresso social do Nordeste: um balanço 

de quase meio-século. v. 28 nº 4. (Coord.) Roberto Cavalcante Albuquerque. Fortaleza: 

out./dez. 1997.  

 

ROCHA, Antônio Gláuter Teófilo. Velhos Instrumentos, Enfoque Inovador: 

Combinando subsídios Fiscais e Desenvolvimento Local – O Caso do Ceará. 

Fortaleza, 2006. 

 

SANTOS, Milton. Espaço e Sociedade. Rio de Janeiro. Editora Vozes, 1979. 

________________Metamorfoses do Espaço Habitado. Editora Hucitec, São Paulo, 

1997. 

_______________ Pensando o Espaço do Homem. 5ª ed. São Paulo: Editora da 

Universidade de São Paulo. 2004. 

_______________ A Natureza do Espaço: Técnica e Tempo, Razão e Emoção. 4ª ed. 

São Paulo. Editora Universidade de São Paulo, 2008. 

 

SOJA, Edward W. Geografias Pós-Modernas. Rio de Janeiro: Zahar, 1993. 

 

SOUZA, Nali de Jesus de. Desenvolvimento econômico. 4. ed. São Paulo: Atlas, 1999. 

----------------------------Desenvolvimento polarizado e desequilíbrios regionais no 

Brasil. REVISTA ANÁLISE ECONÔMICA, Porto Alegre, v.11, p.29-59, 1993. 

 

SUDENE – Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste. Modernização 

regional em curso: trinta anos da SUDENE. (Coord.) Jorge Fernando de Santana. 

Recife: 1990. 

 

____________. SUDENE vinte anos. 2. ed. Recife: 1980.  

 

TAVARES, Maria da Conceição. Celso Furtado e o Brasil. Minas Gerais: Fundação 

Pesseu Abramo, 2000. 


