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RESUMO 

O presente trabalho buscou analisar os principais esforços governamentais para a promoção do 

desenvolvimento econômico na região Nordeste, de 1985 a 2010, sob a visão de que o crescimento 

é fundamental para impulsionar o processo e que a industrialização permite padrões de crescimento 

mais significativos. A análise se deu no contexto em que os governos estaduais reagem ao abandono 

da linha desenvolvimentista da esfera federal, na década de 1980, incorporando ações características 

do chamado desenvolvimento regional endógeno e dotando os agentes locais de maior 

responsabilidade no processo de desenvolvimento. Justifica a necessidade da análise o seguinte 

cenário: os governos estaduais do nordeste brasileiro utilizam parte relevante de seus recursos para 

financiar a instalação e ampliação de empresas via incentivos fiscais, com vistas à geração de renda 

e emprego, na espera de um aumento no produto e de uma mudança positiva no dinamismo 

econômico. Além disso, põe-se em questão o fato de tais políticas receberem tamanha importância 

das administrações estaduais para o objetivo de lograr o desenvolvimento regional. Coube apurar, 

portanto, o conteúdo das ações eleitas pelos governos estaduais para analisar o alcance dessas 

políticas tanto no padrão de crescimento, na transformação do setor industrial e no desenvolvimento 

da região em atenção às mudanças nas estruturas produtivas estaduais. Devido às limitações quanto 

à disponibilidade de dados e ao tempo para realizar a pesquisa, foram eleitos três estados para o 

estudo: Rio Grande do Norte, Maranhão e Ceará. O trabalho considerou que, apesar da contribuição 

das políticas analisadas ao crescimento econômico, os estados subnacionais são incapazes de suprir 

a ausência de agências de desenvolvimento estruturadas no âmbito federal.  

 

Palavras-chave: políticas públicas, indústria, desenvolvimento regional, incentivos fiscais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

This research aimed to analyze the main government efforts to promote economic development in 

the Northeast, from 1985 to 2010, under the view that growth is crucial for increasing 

industrialization process and allows for more significant growth patterns. The analysis was the 

context in which state governments react to the abandonment of developmental line the federal 

level, in the 1980s, incorporating features of the actions called endogenous regional development 

and providing local players with greater responsibility in the development process. Justifies the 

need to analyze the following scenario: state governments in northeastern Brazil using relevant part 

of its resources to finance the installation and expansion of companies through tax incentives, with a 

view to generating income and employment, whilst waiting for an increase in output and a positive 

change in economic dynamism. In addition, it puts in question the fact that these policies receive 

such importance of state administrations for the purpose of achieving regional development. It was 

left to consider, therefore, the contents of the shares elected by state governments to examine the 

scope of these policies both in the pattern of growth, the transformation of the industrial sector and 

the development of the region attention to changes in state production structures. Due to limitations 

on the availability of data and time to carry out research, we were elected three states for the study: 

Rio Grande do Norte, Ceará and Maranhão. The study found that, despite the contribution of 

policies analyzed to economic growth, sub-national states are unable to compensate for the lack of 

development agencies structured at the federal level. 

 

 

Keywords: public policy, industry, regional development, tax incentives.  
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INTRODUÇÃO 

 

Por décadas, o Nordeste brasileiro foi tratado pelos governos como uma região 

problemática por si, cujos percalços eram associados diretamente aos cenários de seca, e 

sua solução, à oferta de recursos hídricos, resumindo a discussão sobre estado 

socioeconômico a um mero fator climático. A partir da segunda metade do século XX, 

porém, a esfera governamental adotou uma nova perspectiva sobre o desenvolvimento 

do Nordeste, enfatizando a necessidade do planejamento e dos fatores estruturais como 

elementos a serem trabalhados. Para transformar a região, reduzindo as disparidades 

entre sua taxa de crescimento e a do Sudeste do país, o Grupo de Trabalho para o 

Desenvolvimento do Nordeste (GTDN) apontou como fundamental impulsionar um 

processo de industrialização. Ao fim da década de 1950, o governo federal materializou 

sua atenção à região através da criação da Superintendência de Desenvolvimento do 

Nordeste (SUDENE), que orientou investimentos para a economia nordestina, tornando-

a mais dinâmica e integrada ao contexto nacional, mas ainda aquém da economia das 

regiões Sudeste e Sul (CARDOSO, 2008).  

A crise da década de 1980 levou ao abandono dos programas de 

desenvolvimento, inclusive de âmbito regional, e à colocação de políticas de combate à 

inflação, através de planos de estabilização. Os governos estaduais, notadamente a partir 

do governo FHC, buscaram atrair novos investimentos para suas economias, 

desencadeando a criação de programas denominados, grosso modo, de desenvolvimento 

local. 

Para fomentar a indústria, os estados nordestinos fortaleceram políticas de 

incentivos, implementando programas que tentavam atrair empresas capazes de 

proporcionar dinamismo econômico, incrementando o produto e a geração de emprego e 

renda. Desse modo, impulsionaram a formação ou aperfeiçoamento de Fundos de 

Desenvolvimento Industrial para financiar programas que estimulassem a indústria 

através de critérios específicos. Os governos apostaram na oferta de incentivos fiscais 

para atrair empresas já existentes em outras regiões, assim como para construir 

indústrias locais (VARSANO, 1997; PRADO, 1999; AMARAL FILHO, 2003; 

ROCHA, 2004; UDERMAN, 2008). 



15 
 

Contudo, ainda que a economia nordestina tenha ampliado sua participação no 

PIB brasileiro em relação às décadas passadas, quando comparado a outras regiões 

brasileiras, especialmente ao Sudeste, percebe-se que o atraso histórico da atividade 

econômica persiste. Ademais, quando se analisa a evolução e distribuição do PIB 

nordestino, percebe-se que existem disparidades também entre as economias estaduais, 

onde Bahia, Ceará e Pernambuco concentram boa parte de toda a produção regional.  

Chega-se então o seguinte cenário: os estados nordestinos possuem níveis 

diferentes de dinâmica econômica, mas, como um todo, encontram-se em persistente 

atraso em relação ao Brasil. Coube, portanto, indagar: a) os esforços governamentais 

locais voltados para estimular a indústria estão contribuindo para alterar a estrutura 

produtiva de suas economias, de modo a criar bases para deslanchar ciclos virtuosos de 

crescimento? b) considerando a condição que os mesmos apresentam, de constituírem 

estados subnacionais, tais programas poderiam suprir a ausência de políticas de 

desenvolvimento regionais capazes de articular as bases produtivas de suas economias e 

gerar efeitos de encadeamento sobre elas? 

A pesquisa se justifica pela necessidade de conhecer a natureza dos esforços 

governamentais locais em nome do desenvolvimento, para verificar se seu formato, 

critérios e resultados correspondem às pretensões declaradas pelos governos e às 

questões fundamentais para transformar estruturas produtivas. Além disso, o volume de 

recursos que constitui o financiamento de tais programas é significativo, o que requer 

resultados perceptíveis. Cabe lembrar também que os recursos tratados têm natureza 

pública, que deveriam compor a arrecadação governamental, mas servem, 

objetivamente, a empreendimentos cujos interesses são privados.  

Na perspectiva de responder tais questionamentos, a pesquisa teve como 

objetivo verificar se os programas de incentivo à indústria financiados por Fundos de 

Desenvolvimento Industrial impulsionados pelos governos estaduais podem contribuir 

para desencadear um ciclo virtuoso de crescimento capaz de alterar a base produtiva de 

suas respectivas economias e no âmbito regional. 

Para isso, além de examinar os programas de incentivo à indústria financiados 

por Fundos de Desenvolvimento Industrial que tenham como objetivo promover o 

desenvolvimento econômico nos estados nordestinos, verificando seu conteúdo e seus 

resultados, viu-se a necessidade de apurar ações federais atuantes pelo mesmo objetivo 

e o cenário recente das economias eleitas para o estudo. 
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O recorte temporal para análise foi o período entre os anos de 1985 e de 2010, a 

partir do contexto no qual o governo federal abandonou sua linha desenvolvimentista e 

as ações de desenvolvimento regional endógeno chegaram às pautas governamentais 

locais. Para verificar ações recentes do âmbito federal ao projeto de desenvolvimento 

regional, foram verificadas as políticas impulsionadas com a reativação da Sudene, 

praticada com maior atenção governamental a partir de 2007.  

Optou-se por uma pesquisa de abordagem quanti-qualitativa. O estudo 

explicativo tem a preocupação de identificar os fatores que influenciam a ocorrência dos 

fenômenos. Os métodos de procedimento adotados foram o histórico e o comparativo, 

percebendo o atual contexto social como uma construção dos acontecimentos passados 

e realizando comparações entre experiências estaduais. 

Para obter os dados necessários para realização da pesquisa, foram utilizadas 

fontes secundárias, por meio dos estudos relevantes sobre o tema (livros, dissertações, 

teses, artigos científicos e anais de eventos); e fontes primárias, através de documentos e 

publicações de entidades e organismos governamentais e de tratamento estatístico. 

A fim de alcançar certa representatividade para aferir conclusões substanciais, 

foram eleitos três estados nordestinos para o estudo, cada um representando um nível de 

dinamismo econômico atual em termos de PIB, conforme descrito no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Estados nordestinos por volume de PIB - 2010 

PIB Estados 

Até R$ 30 bi 
Piauí, Rio Grande do Norte, 
Paraíba, Alagoas, Sergipe 

Entre R$ 30 bi e R$ 60 bi Maranhão 

Superior a R$ 60 bi Ceará, Pernambuco, Bahia 
Fonte: Elaboração própria com base em dados extraídos do IBGE.       

 

Entre os estados com PIB de até R$ 30 bilhões, foi eleito o estado do Rio Grande 

do Norte. Sendo o único representante do volume entre R$ 30 bi e R$ 60 bi, o estado do 

Maranhão foi o eleito para o estudo. Entre as economias com PIB superior a R$ 60 

bilhões, foi eleito o estado do Ceará, em decorrência do pioneirismo na região Nordeste 

na utilização de políticas de incentivos fiscais com mais intensidade. 

O trabalho está estruturado da seguinte forma: na seção 1, foram apreciados os 

estudos sobre a recente teoria do desenvolvimento econômico, na intenção de conhecer 

as etapas essenciais desse processo, registrando ainda a experiência brasileira e 

nordestina sobre as políticas para industrialização fomentadas a partir da década de 
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1950. Algumas políticas federais para fomento de setores produtivos no Nordeste foram 

apresentadas na seção 2, a fim de analisar a participação recente dos entes da União na 

promoção do desenvolvimento da região. Na seção 3, foram reservadas subseções para 

tratar das políticas de incentivos fiscais do Rio Grande do Norte, Maranhão e Ceará, 

unidades federativas eleitas para esta pesquisa. Na seção 4, foi descrito o cenário 

econômico através de indicadores que ajudam a visualizar a estrutura produtiva dos 

estados referidos, buscando analisar e contextualizar o comportamento das variáveis 

tratadas. Finalmente, na seção 5, foram feitas as considerações finais acerca das 

constatações aferidas ao longo da pesquisa. 
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1 TEORIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MUDANÇA 

ESTRUTURAL 

 

A moderna teoria do desenvolvimento tem início na primeira metade do século 

XX, ganhando mais consistência após a Segunda Guerra Mundial. De acordo com 

Furtado (2009), trata-se de explicar as causas e o mecanismo da elevação da 

produtividade do trabalho, evidenciando suas consequências na produção e no modo 

como a renda social é distribuída e utilizada. Em outras palavras, à medida que cresce a 

produtividade, cresce também a quantidade de bens e serviços disponíveis para a 

população; o aumento resultante dessa elevação tende a modificar a estrutura da 

demanda, já que os consumidores reagem ao aumento das remunerações. A mudança na 

demanda gera alterações na estrutura da produção, indicando então uma série de 

interações entre tais estruturas.  

Para analisar o processo de desenvolvimento econômico, é preciso levar em 

conta a combinação de fatores existentes no âmbito da produção. Furtado (2009) 

resumiu o processo admitindo que a simples introdução de novas técnicas já seria capaz 

de aumentar a produtividade em regiões desenvolvidas, onde não haveria fatores 

desocupados. 

Percebendo os níveis baixos de produtividade como entraves para o 

desenvolvimento econômico, Furtado (2010) ressaltou a necessidade de impulsionar o 

crescimento econômico para que a satisfação da população seja contemplada e não 

precise absorver grandes proporções da capacidade produtiva, tendo em vista a 

necessidade primordial da acumulação de capital nesse processo. 

 

1.1 A INDUSTRIALIZAÇÃO COMO PROCESSO ESSENCIAL PARA O 

DESENVOLVIMENTO 

  

Sobre os fatores relevantes para impulsionar o crescimento econômico, Thirlwall 

(2005) destacou o setor industrial, observando, em diversos países, estreitas relações 

entre o nível de renda per capita e o grau de industrialização, assim como entre o 

crescimento do PIB e a indústria manufatureira. Citando Kaldor, o autor evidenciou 

que, para entender o processo de crescimento e desenvolvimento, é necessário realizar 
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uma abordagem setorial, diferenciando as atividades industriais (que apresentam 

rendimentos crescentes e contribuem para o crescimento da produtividade da economia) 

das associadas à terra (com rendimentos decrescentes). 

Para Thirlwall (2005), Kaldor foi um dos primeiros economistas a tratar mais 

seriamente a indústria, com destaque para a manufatureira, como motor do crescimento 

dos países. Em seu famoso estudo “Fatores Estratégicos do Desenvolvimento 

Econômico”, de 1967, o autor desenvolveu uma série de proposições, resultantes de 

testes econométricos, para explicar as diferenças na dinâmica de crescimento dos países, 

destacando a influência da indústria nessa diferenciação. Tais proposições ficaram 

conhecidas como as “Leis de Kaldor”, assim discutidas por Thirlwall (2005): 

i) Há relação positiva entre o crescimento da indústria e o crescimento do produto 

agregado. 

A lei aponta a indústria como “motor do crescimento”. A indústria manufatureira tem 

papel de destaque ao evidenciar o dinamismo e a difusão de inovações, que induzem o 

aumento de produtividade.  

ii) Há relação positiva entre o crescimento do produto industrial e o aumento da 

produtividade na indústria. 

Conhecida também como lei Kaldor-Verdoorn, a segunda lei indica uma relação de 

causalidade cumulativa entre a taxa de crescimento da produtividade da indústria de 

transformação e a taxa de crescimento da produção desta. Essa verificação valida a 

primeira lei. 

iii) Há relação positiva entre velocidade de expansão do setor de manufaturas e o 

aumento da produtividade fora desse setor. 

A terceira lei prevê que a expansão da indústria manufatureira aumenta o ritmo de 

transferência de mão de obra do setor fora da manufatura, de forma que a produtividade 

global associa-se negativamente com o emprego no setor não-manufatureiro.  

Em decorrência da terceira lei, Thirwall (2005) discutiu a tendência de 

diminuição do grau de produtividade global à medida que o excedente de mão de obra 

no setor não-manufatureiro é transferido. Com isso, expõe-se a preocupação em 

estabelecer termos de troca equilibrados entre a indústria e a agricultura, evitando 

limitar a indústria pelo lado da oferta (preços agrícolas altos demais) e da demanda 

(preços agrícolas baixos demais).   
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Ainda de acordo com as proposições de Kaldor, o crescimento da economia é 

restringido pela demanda no longo prazo (e não pela oferta). Assim, a principal restrição 

da demanda ao crescimento do produto numa economia aberta é o balanço de 

pagamentos. A partir desse cenário, Thirwall construiu um modelo de crescimento 

baseado no equilíbrio na balança de pagamentos, conhecido como modelo Kaldor-

Thirlwall, enfatizando o papel das exportações no processo para alcançar um ritmo de 

crescimento sustentado. 

Como mecanismo para impulsionar o processo de industrialização, Kaldor 

propôs ainda um esquema analítico de quatro estágios, que iria da produção de bens de 

consumo à produção de bens de capital, voltadas inicialmente para abastecer a demanda 

doméstica e, depois, para exportação. 

Segundo explicaram Lamônica e Feijó (2007), no primeiro estágio, seria 

fomentada a produção nacional bens de consumo, na busca de substituir importações 

desses bens, o que proporcionaria um momento de crescimento acelerado. Para 

sustentar isso, a indústria de bens de consumo teria de começar a exportar seu 

excedente, elevando sua competitividade e ampliando a demanda efetiva, o que 

caracteriza o segundo estágio. A partir das condições geradas nesses estágios, o 

processo seria conduzido de forma a estimular a indústria de bens de capital, o terceiro 

estágio proposto por Kaldor. 

Os esforços para incorporar e desenvolver tecnologia nas máquinas e 

equipamentos nacionais seriam intensificados na intenção de tornar o setor relevante na 

produção nacional, substituindo importações dos bens de tal natureza. Por fim, no 

quarto estágio, a indústria nacional de bens de capital alcançaria um nível competitivo 

em termos internacionais e passaria a exportar. Ao fim do processo, a economia de um 

país estaria em seu estado de maturação, atingindo o desenvolvimento industrial pleno, 

cujo crescimento seria fomentado tanto pela demanda interna quanto pela externa 

(LAMÔNICA; FEIJÓ, 2007). 

As inferências de Kaldor foram extraídas de sua análise sobre os processos 

observados nos países centrais. Tratando de países subdesenvolvidos, Kuznets (2010) 

destacou que a industrialização também é um elemento central para a discussão sobre 

desenvolvimento. O estímulo ao setor, ao favorecer a acumulação de capital, os ganhos 

de produtividade e crescimento da renda per capita aproximariam relativamente esses 

países ao padrão dos mais desenvolvidos. A simples implantação de técnicas 
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conhecidas, inclusive, já poderia aumentar a produtividade nas regiões em 

desenvolvimento, onde há uma deficiência na utilização dos fatores de produção 

(FURTADO, 2009). 

 

1.2 DINÂMICAS DO DESENVOLVIMENTO: PROCESSOS DE CRESCIMENTO 

EQUILIBRADO E DESEQUILIBRADO 

 

Sobre os padrões de crescimento para desencadear o desenvolvimento, existem 

duas correntes teóricas relevantes pela importância dada por vários teóricos: a do 

crescimento equilibrado e a do crescimento desequilibrado. 

A teoria do crescimento equilibrado defende o investimento simultâneo em 

diversas áreas industriais acreditando que os empreendimentos só prosperam se 

associados a outros projetos, em um conjunto de investimentos industriais. Esse 

processo seria sustentado partindo do pressuposto de que os empregados das novas 

atividades industriais seriam também um mercado consumidor para as mesmas.        

Um dos teóricos que mais contribuiu para a corrente do crescimento equilibrado 

foi Rosenstein-Rodan. O autor aprofundou a discussão sobre o mecanismo de 

desenvolvimento dos países subdesenvolvidos preocupado com a situação do leste e do 

sudeste europeus, atrasados em relação ao resto do continente, considerando que havia 

um excesso de população agrária nessas regiões, um “desperdício” de mão de obra. Essa 

constatação evidencia a necessidade de diminuir a proporção da força de trabalho 

empregada na agricultura, fator já destacado por Kaldor, por ser um setor constituído 

por atividades de rendimentos decrescentes. Nessas circunstâncias, Rosenstein-Rodan 

indicou que o problema poderia ser, em grande parte, resolvido pela industrialização. 

Rosenstein-Rodan (2010) extraiu soluções para alavancar um processo de 

desenvolvimento apreciando a experiência russa, que foi impulsionada com forte 

intervenção estatal, sem investimento internacional e objetivava a autossuficiência na 

construção de todos os setores industriais, resultando em uma indústria verticalmente 

integrada, mas questionou sua viabilidade pela onerosidade desse processo. Ressaltou 

então outra alternativa para impulsioná-lo, sugerindo que fosse promovido em sintonia 

com a economia mundial, baseada em investimentos externos e menor consumo dos 

recursos da região, o que não geraria mudanças substanciais na divisão internacional do 

trabalho, não “perturbando” a economia mundial. Com a industrialização de plantas de 
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grande escala em setores voltados para atender o mercado interno, permite-se a 

realização de investimentos que não seriam rentáveis se fossem tratados isoladamente 

(ROSENSTEIN-RODAN, 2010; NURKSE, 2010). 

Observar as experiências dos países permite a inserção de outro elemento 

fundamental para analisar o processo de desenvolvimento: as restrições internas e 

externas, conforme ressalta o modelo de Kaldor-Thirwall. É importante destacar que as 

restrições não podem ser vistas como uma estrutura dada, já que são consequências de 

contextos históricos próprios da região. Problemas relacionados à capacidade de 

investimento (tanto público como privado), à taxa de câmbio e ao montante de divisas, à 

taxa de juros e ao tamanho da demanda efetiva são algumas das restrições mais comuns 

observadas nos processos de desenvolvimento. 

Nurkse (2010), outro importante teórico da corrente do “crescimento 

equilibrado”, dedicou atenção ao cenário de insuficiente acumulação de capital, 

restrição que gera o que chamou de “círculo vicioso do subdesenvolvimento”. O baixo 

consumo desse tipo de economia também faz com que a propensão a investir seja baixa. 

Para romper esse círculo, a poupança e a formação de capital seriam, portanto, fatores 

importantes. Como mecanismo para deliberar tal processo, diversas atividades 

industriais deveriam ser fomentadas através de grandes investimentos, com participação 

de capital público e privado, estimulando a criação de um mercado interno atrativo para 

investimentos estrangeiros. 

O reconhecimento da influência das restrições ao desenvolvimento mostra que 

esse processo não é espontâneo, não é natural. Ele é deliberado ou estratégico. Nessa 

perspectiva, Rosenstein-Rodan (2010) indicou que o desenvolvimento econômico deve 

ser estimulado através de investimentos coordenados em diversas indústrias, 

proporcionando um grande impulso (“big push”), evidenciando no estudo do 

desenvolvimento a importância do planejamento integrado. 

Ciente da escassez dos recursos nas economias subdesenvolvidas, a corrente do 

“crescimento desequilibrado” baseia-se na concentração do investimento em projetos 

que desencadeiam maior crescimento na economia.   

Perroux (1977) observou que o crescimento não se dá em todos os lugares 

simultaneamente, evidenciando a existência de polos de crescimento, geralmente 

compostos por empresas líderes, com poder de mercado, aglomeradas geograficamente. 

Percebendo os setores-chave desses polos como um ponto de dinamismo de 
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crescimento, o autor constatou que o investimento concentrado em indústrias motrizes 

pode provocar expansão e crescimento no conjunto mais amplo. Nessa perspectiva, o 

desenvolvimento se daria estimulado por uma dinâmica de desequilíbrios, visto que o 

crescimento se manifesta com intensidade e abrangência variáveis, expandindo-se por 

diversos canais e com efeitos distintos, promovendo ou prejudicando firmas, em toda a 

economia. 

Hirschman (1961), um grande expoente da teoria do crescimento desequilibrado, 

avaliou que, em vez de preocupar-se exclusivamente com os recursos escassos ou 

ausentes, há maior vantagem em perceber as pressões e os processos de incentivo que 

podem impulsionar a união de tais recursos. Hirschman evidenciou a importância dos 

efeitos reversivos na economia causados pelo emprego de recursos econômicos, 

ressaltando que tais recursos se desenvolvem através do próprio uso, caracterizando 

uma dinâmica de ciclos de grande complexidade. Para estimular tais reversões na 

economia, o teórico propôs uma coordenação de esforços, por meio de uma política 

desenvolvimentista, com vistas às pressões indutoras de investimentos prospectivas e 

retrospectivas ao longo das cadeias produtivas consequentes desse processo. 

Para Hirschman (1961), o crescimento dá-se primeiramente nos setores líderes e 

fomenta setores satélites de maneira irregular, desequilíbrio essencial para a dinâmica 

do desenvolvimento. Neste processo, é normal que surjam tensões entre os setores. Por 

isso, Hirschman delegava importância às decisões de investimento e à construção de 

uma estratégia de desenvolvimento.     

Sobre as consequências dos mecanismos de indução de investimentos na 

economia, o teórico descreveu os chamados “efeitos para trás”, relacionados ao 

estímulo gerado pelos setores líderes ao comprarem insumos; e os “efeitos para frente”, 

quando tais setores fornecem insumos para outros. Para amenizar as pressões e os 

desequilíbrios dessa dinâmica, Hirschman apontou como condutas fundamentais ter 

controle dos fluxos de capital e melhorar a infraestrutura social e o ambiente 

institucional. Ressalta-se a importância da disponibilidade interna de inputs quando 

estes representarem fração relevante da produção de determinada indústria, pois gera 

estímulo às atividades econômicas e, para o processo de desenvolvimento, é mais 

eficiente que importações. 

A importância do ambiente institucional é fator presente na teoria do 

desenvolvimento, independentemente da corrente. Rosenstein-Rodan (2010) enfatizou a 
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criação de um ambiente institucional para uma ampla unidade de investimento, 

destacando o papel do Estado no treinamento e habilitação de mão de obra para a 

indústria e no planejamento industrial em larga escala com vistas à criação de um 

sistema de indústrias complementares, comportando os trabalhadores antes 

semiocupados no campo, e expandindo a produção mundial sem perturbar o mercado 

internacional. 

Sciotovsky (2010) frisou a importância do planejamento centralizado dos 

investimentos, observando a necessidade de haver um dispositivo que sinalize as 

condições econômicas futuras, haja vista o papel limitado do sistema de preços nessa 

pretensão. Nessa abordagem, pode-se indicar a importância da presença do Estado na 

orientação e execução das ações relacionadas, não permitindo protagonismo exclusivo 

do mercado na fluidez dos planos traçados. 

Medeiros (2007) destacou o caráter institucional da realização do investimento 

promovido pelo Estado, lembrando que essa variável, por mais limitada que pareça em 

determinadas conjunturas, tem uma dimensão fortemente política. O investimento 

público depende de prioridades macroeconômicas e dos interesses dominantes na 

economia, refletidas pelas instituições postas.  

Reforçando a mesma abordagem, Bresser-Pereira (2006) colocou que o fomento 

ao investimento e ao progresso técnico depende da qualidade de instituições formais e 

informais. Quando uma sociedade busca conciliar as instituições e as políticas 

econômicas no sentido de facilitar a acumulação de capital e a incorporação de 

progresso técnico, as taxas de crescimento tendem a ser maiores. Nessa perspectiva, 

Bresser-Pereira também destacou o papel do Estado, que, em sua qualidade de principal 

instituição normativa, funciona como “instrumento de ação coletiva da nação para 

promover o desenvolvimento econômico se esta é suficientemente forte para formular 

uma estratégia nacional” (BRESSER-PEREIRA, 2006, p. 2). 

 

1.3 A EXPERIÊNCIA BRASILEIRA E O DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 

No Brasil, o Estado tomou para si a tarefa de promover “a ação coletiva de 

nação” adotando a linha desenvolvimentista especialmente a partir do Governo JK, com 

base na tese, defendida pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe 
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(CEPAL), de que a indústria era elemento fundamental para promover o 

desenvolvimento e para a independência econômica.  

O Plano de Metas de Juscelino Kubitschek inaugurou a solidez do planejamento 

governamental no Brasil, traçando metas setoriais na busca de promover mudanças na 

infraestrutura e de acelerar a industrialização no país em observância aos efeitos 

interindustriais nas cadeias produtivas. As fontes básicas de financiamento foram as 

emissões inflacionárias e o capital estrangeiro, que, até então, tinha participação 

pequena na indústria nacional.   

O Brasil já havia avançado na substituição de importações de bens de consumo 

não-duráveis. No início da década de 1950, o setor de bens duráveis já era o mais 

dinâmico da economia brasileira. O Plano de Metas permitiu, então, a sofisticação da 

indústria de bens duráveis, o início da industrialização pesada com os investimentos em 

departamentos de bens de capital e insumos industriais e mudanças na distribuição 

ocupacional, expandindo oportunidades de emprego no setor urbano.  

No Nordeste, o governo federal agiu baseado nos estudos do GTDN, que 

recomendou um olhar específico ao diagnosticar a disparidade de renda existente entre a 

região e o sudeste brasileiro, sua inferioridade no ritmo de crescimento, a natureza 

assistencialista do gasto dos recursos transferidos e a predominância da pecuária 

extensiva e da agricultura de baixo rendimento na região. O plano de ação para o 

Nordeste previa a intensificação dos investimentos industriais para tornar a região um 

centro autônomo de expansão manufatureira, a transformação da economia das zonas 

semiáridas para aumentar sua produtividade e o deslocamento da fronteira agrícola para 

comportar os excedentes populacionais consequentes da reorganização na zona 

semiárida (GTDN, 1997). 

Para executar o plano de ação para o Nordeste, o Governo JK criou a 

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE). Cardoso (2008) 

descreveu que, para contemplar a proposta central do GTDN, a Sudene adotou uma 

política de financiamento de indústrias, na intenção de atraí-las para o Nordeste. A 

execução dessa política deu-se, basicamente, via incentivos fiscais. O programa 

permitia aos empresários (nacionais ou estrangeiros) a utilização de até 50% dos 

impostos estabelecidos. Esse benefício, conhecido como 34/18, gerou desvantagens aos 

grupos empresariais nordestinos, que, pagando mais impostos, dispunham de menos 

capital para aplicar. Além do benefício, o público-alvo da política tinha como incentivo 
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a possibilidade do Banco do Nordeste do Brasil (BNB) financiar até 50% dos projetos 

voltados à região. 

Para operacionalizar a política, foram elaborados quatro planos de ação. De 

acordo com Andrade (1981), o I Plano Diretor de Desenvolvimento Econômico e Social 

da Sudene (1961-1963) centrou atenção na manufatura do sisal (Paraíba, Bahia, 

Pernambuco), em moinhos de trigo (Maceió e Fortaleza), na industrialização do 

petróleo (Bahia), nos tubos galvanizados (Paraíba), nos equipamentos para expansão da 

indústria de mineração (Rio Grande do Norte), em construção de fábrica de soda 

cáustica, eletrolítica e de fosfato de cálcio (Pernambuco), na instalação de indústrias de 

produção de alimentos (Bahia, Ceará e Paraíba), no reequipamento e modernização do 

parque têxtil (todos os estados, menos o Piauí). 

No II Plano Diretor (1963-1965), foi enfatizada a implantação de indústrias de 

grande porte, como a siderúrgica (Bahia) e a indústria salineira (Rio Grande do Norte). 

O investimento contribuiu para consolidar o controle de grandes transnacionais no setor. 

Na busca de intensificar atividades industriais, o III Plano Diretor (1966-1968) 

fortaleceu os polos de crescimento já existentes na região, estimulando 

empreendimentos localizados em distritos industriais nas capitais e grandes cidades do 

interior.     

Os incentivos voltaram-se, em geral, para grandes empresas do Sudeste 

brasileiro. Com as facilidades oferecidas pelas agências governamentais, essas grandes 

empresas instalaram-se no Nordeste sem maiores critérios, escolhendo as áreas do 

litoral nordestino, especialmente as capitais e cidades das regiões metropolitanas. O 

processo acabou estimulando diferenças espaciais de dinamização econômica no 

Nordeste (CARDOSO, 2008). 

Constatando a concentração da atividade industrial nas regiões metropolitanas de 

Recife, Salvador e Fortaleza, o IV Plano Diretor estabeleceu áreas prioritárias para 

disseminar a indústria com o objetivo de evitar, no próprio Nordeste, os intensos 

desníveis já observados entre as regiões brasileiras. 

Entre 1960 e 1977, mais de dois mil projetos foram aprovados para o Nordeste.  

Os estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco e Bahia concentraram boa parte desses 

projetos, conforme mostra a Tabela 1.  

Do total de projetos aprovados, cerca de 1.200 eram de natureza industrial, 

conforme é possível observar na Tabela 2. Destacam-se os projetos da indústria 
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extrativa mineral no Rio Grande do Norte, de minerais não-metálicos na Bahia, de 

matérias plásticas e de couros e peles em Pernambuco, de produtos alimentares e da 

indústria têxtil no Ceará e em Pernambuco, da indústria calçadista no Ceará, e da 

química em Pernambuco e na Bahia.  

Até 1970, os investimentos do 34/18 aplicados na região foram crescentes. 

Depois disso, a aplicação de recursos diminuiu, assim como o número de projetos 

financiados. Segundo Andrade (1981), as verbas do 34/18 passaram a ser direcionadas 

para o Amazonas e para financiar outras atividades industriais no resto do país. No 

período de 1960 a 1976, os recursos foram notoriamente concentrados nos estados da 

Bahia (51,6%), Pernambuco (19,2%), Ceará (6,2%) e Minas Gerais (3,3%). 

Um objetivo anunciado pela Sudene foi a criação de emprego no Nordeste, mas 

as indústrias beneficiadas não corresponderam ao intento. Na prática, as intenções da 

política da Sudene não se concretizaram no sentido de absorver a mão de obra 

desempregada no Nordeste, pois os projetos contemplados pelos incentivos do 34/18 

eram intensivos em capital (GOODMAN; ALBUQUERQUE, 1974). Andrade (1981) 

lembrou que, como as indústrias instaladas estavam em sintonia com a lógica capitalista 

de maximização da acumulação de capital, estas investiam em modelos de produção 

empregadores de capital e poupadores de mão de obra, um sinal evidente de um 

possível entrave à geração de um volume significativo de empregos. Ainda segundo o 

autor, não houve preocupação em adequar o modelo de projeto à realidade nordestina.  

 

Tabela 1 – Projetos aprovados pela SUDENE, por estado – 1960 a 1977 

ESTADO PROJETOS APROVADOS % 

Maranhão 33 1,52% 

Piauí 36 1,65% 

Ceará 333 15,30% 

Rio Grande do Norte 134 6,16% 

Paraíba 229 10,52% 

Pernambuco 716 32,89% 

Alagoas 73 3,35% 

Sergipe 63 2,89% 

Bahia 470 21,59% 

Minas Gerais
1
 90 4,13% 

Total 2.177 100,00% 

Fonte: ANDRADE (1981) 

                                                           
1
 1/4 de Minas Gerais estava na zona de ação da Sudene. 
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A própria previsão de criação de empregos indicada pela Sudene, pouco mais de 

266 mil, já se mostrava tímida em uma região de mais de 30 milhões de habitantes. A 

relação de 221 empregos por estabelecimento instalado não foi o bastante para evitar o 

cenário de desemprego, configurando mais um grave problema social na região. 

 

Tabela 2 – Natureza dos projetos industriais instalados na zona de influência da SUDENE – 

1960 - 1977 

CLASSE DA INDÚSTRIA MA PI CE RN PB PE AL SE BA MG TOTAL 

Extrativa mineral 1 
 

2 9 
 

3 
  

4 
 

19 

Minerais não-metálicos 1 1 14 4 15 36 3 4 43 6 127 

Metalúrgica  
2 16 4 15 40 2 1 22 14 116 

Mecânica   
7 

 
2 19 1 

 
13 3 45 

Materiais elétricos e de 
comunicação   

3 
 

4 15 
  

7 2 31 

Materiais de transporte   
1 

 
7 8 

 
1 6 2 25 

Madeira 1 
 

2 2 2 2 
  

9 1 19 

Mobiliário   
4 1 2 10 1 

 
2 1 21 

Papel e papelão 1 
 

5 2 6 14 2 2 7 1 40 

Borracha   
3 

 
2 3 

  
5 

 
13 

Couros e peles 1 
 

5 3 6 9 1 1 3 1 30 

Química 9 6 15 4 11 28 7 3 49 4 136 

Produtos farmacêuticos 1 3 1 1 1 2 1 
 

1 
 

11 

Perfumaria, sabões e 
velas           

0 

Produtos de matérias 
plásticas   

6 2 7 20 
  

6 1 42 

Têxtil 3 2 30 12 21 38 7 11 21 4 149 

Vestuário, calçados e 
artefatos de tecidos 

1 1 20 10 8 12 1 2 4 3 62 

Produtos alimentares 4 6 38 15 16 48 11 5 27 11 181 

Bebidas   
2 

  
4 

  
6 1 13 

Fumo       
1 

 
3 

 
4 

Editorial e gráfica    
1 2 7 

 
3 2 1 16 

Diversos   
2 3 3 10 2 2 6 1 29 

Hotéis de turismo   
2 2 3 8 2 3 14 3 37 

Telecomunicações 1 2 2 1 1 2 1 1 3 2 16 

Energia elétrica  
1 

        
1 

Pesca   
5 10 2 4 

  
1 

 
22 

TOTAL 24 24 185 86 136 342 43 39 264 62 1205 

Fonte: ANDRADE (1981).  
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Os investimentos executados pela Sudene contribuíram para a economia 

nordestina no período – especialmente na década de 1970, quando o Nordeste 

apresentou a taxa média de crescimento do PIB um pouco maior que a registrada em 

nível nacional (SUDENE, 1999). As transformações na estrutura produtiva foram 

importantes para inserir o Nordeste no processo de acumulação de capital baseado na 

indústria. 

A economia nordestina cresceu, em média, 3,5% anualmente na década de 1960, 

e 8,7%, em média, por ano na década seguinte (SUDENE, 1999). Apesar da integração 

produtiva conquistada, o dinamismo econômico concentrou-se no litoral nordestino, 

sem claras tendências de ampliação. Sem isso, não seria possível alcançar maiores 

efeitos de encadeamento. 

 
 
Tabela 3 – Dados sobre emprego na zona de influência da SUDENE – 1960 a 1977 

 

ESTADO 

EMPREGOS 
PREVISTOS 

PELA 
SUDENE 

% 
EMPREGOS CRIADOS POR 

ESTABELECIMENTO 

Maranhão 6.134 2,30% 255 

Piauí 3.594 1,35% 149 

Ceará 36.067 13,54% 194 

Rio Grande do Norte 19.072 7,16% 221 

Paraíba 22.234 8,35% 163 

Pernambuco 88.802 33,34% 259 

Alagoas 9.097 3,42% 211 

Sergipe 7.943 2,98% 203 

Bahia 55.848 20,97% 211 

Minas Gerais 17.587 6,60% 283 

Total 266.378 100,00% 221 

Fonte: ANDRADE (1981). 

 

O Gráfico 1 mostra que o crescimento na região foi puxado principalmente pelos 

estados da Bahia, de Pernambuco e do Ceará, deixando claros os desníveis econômicos 

entre as unidades federativas nordestinas.    
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Gráfico 1 – PIB dos estados nordestinos (em R$ 1.000 – preços de 2010) – 
anos selecionados 

 

Fonte: Elaboração própria com base em dados extraídos do IpeaData. 

 

O Nordeste enfrentou o aprofundamento de desigualdades internas e em relação 

a outras regiões. Brandão (2007) observou que o processo de desenvolvimento do 

período em questão deu-se de forma a privilegiar os centros mais dinâmicos, reforçando 

o processo de concentração econômica no Sudeste (não só do setor industrial, mas 

também do agrícola e de serviços), que detinha 81% da produção industrial do país. 

Além disso, no início dos anos 1970, a Sudene passou a ser enfraquecida politicamente, 

abandonando, diante da seca de 1970, ações de caráter estruturante e voltando a 

priorizar a distribuição de cestas básicas e a criação de empregos através de obras 

governamentais, ações características na fase de intervenção econômica hidráulica, 

quando os esforços governamentais eram meramente assistencialistas (CARDOSO, 

2008).  

Para Andrade (1981), por trás da intenção anunciada de diminuir as 

desigualdades do desenvolvimento regional através da Sudene, havia a necessidade de 

se promover uma maior integração do mercado nacional para que a indústria do Sudeste 

consolidasse sua hegemonia. O autor evidenciou ainda que, por esse motivo, a Sudene 

priorizou medidas relacionadas à industrialização, deixando em segundo plano as 

soluções para o problema agrário, as quais, segundo julgou o autor, mereciam 

prioridade tendo em vista a capacidade de incorporar trabalhadores à economia de 

mercado e ampliar o mercado interno.  
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Nos anos 1970, a indústria manufatureira crescia extraordinariamente no Brasil, 

mas, como analisou Furtado (1981), esse processo aconteceu sem mudanças estruturais 

que estimulassem a capacidade de autotransformação. Para manter a performance de 

crescimento acelerado e aprofundar a produção industrial no país, o Governo Geisel 

buscou implantar um novo padrão de industrialização, expandindo a indústria de base 

através do Segundo Plano Nacional de Desenvolvimento Econômico (II PND). O 

projeto intencionava ainda aumentar o grau de inserção do Brasil na divisão 

internacional do trabalho e elevar o status do país no mundo, superando a condição 

terceiro-mundista.  

Apesar do cenário de desequilíbrio do balanço de pagamentos, endividamento 

externo, inflação e recessão mundial, as indústrias de bens de capital, de insumos 

básicos e de mineração expandiram-se consideravelmente. No projeto “Brasil Potência”, 

o Nordeste recebeu modernos complexos industriais, com destaque ao químico e 

petroquímico, logrando uma dinâmica econômica mais intensa. Porém, com a falta de 

recursos para executar investimentos previstos no II PND, a intenção de manter o 

crescimento acelerado não se manteve, fazendo o governo adotar uma política de 

desaquecimento da economia. 

O Governo Figueiredo deparou-se com um cenário extremamente desfavorável 

para o processo de desenvolvimento brasileiro. O segundo choque do petróleo, a 

recessão nos países industrializados, a elevação das taxas de juros internacionais e a 

suspensão de empréstimos, fatores sobre os quais o Brasil não tinha qualquer poder de 

decisão, agravaram as dificuldades internas, levando o país a uma severa crise 

econômica.   

Ao mesmo tempo, as ações voltadas para o desenvolvimento regional foram 

mais enfraquecidas diante do cenário de crise. A instabilidade econômica, fiscal e 

financeira favoreceu a emergência de planos de estabilização. Os movimentos 

substanciais para promover mudanças reestruturantes nas regiões brasileiras foram 

gradualmente esvaziados junto com as políticas de desenvolvimento regional 

centralmente planejadas. No entanto, o II PND ainda fomentava a economia e permitia 

o crescimento. 

Para Caiado (2002),  a crise manifestou-se de forma mais intensa na indústria de 

transformação e no setor agropecuário. No Nordeste, mesmo com a grande seca 

ocorrida entre 1979 e 1983 e os claros sinais de esgotamento do II PND, após 1985, a 
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economia ainda apresentava certo dinamismo. Em termos de crescimento médio do PIB, 

a taxa registrada no Nordeste foi de 8,7% na década de 1970 para 3,3% nos anos 1980 

(SUDENE, 1999). 

Com a economia em crise, a falta de atenção do governo federal e poucos 

recursos, principalmente no fim da década de 1980, os estados nordestinos ensaiaram 

políticas locais de atração de empresas a fim de incrementar investimentos privados na 

indústria, enquanto realizavam também investimentos públicos. Alguns estados 

nordestinos, como Maranhão, Ceará e Pernambuco, frente à falta de atenção federal, 

aumentaram suas participações nos gastos em investimentos com o propósito de tentar 

manter a dinâmica econômica (SUDENE, 1999), conforme visto na Tabela 4.  

 

Tabela 4 - Participação (em %) do setor público estadual na Formação Bruta de Capital 
Fixo dos estados nordestinos – anos selecionados 

ESTADOS 
PERÍODO 

1985 1986 1987 1988 1989 1985/1989 

Maranhão 9,7 16,6 16,0 12,7 27,3 16,46 

Piauí 5,2 5,3 3,7 6,2 5,1 5,1 

Ceará 9,0 7,2 12,6 20,5 14,6 12,78 

Rio Grande do Norte 11,4 9,6 7,0 4,1 3,3 7,08 

Paraíba 6,2 8,4 4,6 4,0 2,7 5,18 

Pernambuco 14,0 12,4 18,6 18,3 16,6 15,98 

Alagoas 6,2 5,6 6,6 5,3 5,4 5,82 

Sergipe 9,2 10,8 6,9 6,2 3,7 7,36 

Bahia 29,0 24,0 23,9 22,7 21,4 24,2 
 

Fonte: SUDENE (1999). 

 

As instituições financeiras estaduais, que cumpriam papel relevante na captação 

de poupança privada, eram uma das poucas formas disponíveis para os governos 

dinamizarem suas economias. Até então, os Estados tinham como principal fonte de 

financiamento o endividamento público, especialmente depois da perda de autonomia 

financeira consequente da reforma tributária implementada pelo regime militar. As 

relações dos Tesouros Estaduais e das empresas estatais com os bancos estaduais foram 

intensificadas para captar crédito e viabilizar investimentos.  

Diante do cenário de crise da década de 1980, os bancos estaduais não puderam 

mais sustentar o padrão de financiamento via endividamento. A desaceleração da 

economia expôs os problemas do descolamento do financiamento em relação à base 
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fiscal e tributária e provocou aos Estados uma séria deterioração financeira, que atingiu 

Tesouro, empresas e agentes financeiros (LOPREATO, 2002).  

Ainda no tocante às finanças governamentais, a Constituição de 1988 iniciou um 

processo de descentralização das receitas públicas, aumentando o repasse de recursos 

aos governos estaduais e municipais através do Fundo de Participação dos Estados 

(FPE), do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e de outras modalidades 

transferências intergovernamentais, o que devolveu certa autonomia financeira e de 

gestão das unidades federativas. 

A crise prosseguiu até a década seguinte. No entanto, apesar do período 

representar a continuidade dos anos 1980 em termos de instabilidade, a década de 1990 

no Brasil tem características próprias bastante relevantes para entender a dinâmica 

econômica da época. Entre outras, Guimarães Neto (1999) destacou a ascensão do 

neoliberalismo e a efetiva ruptura do caráter desenvolvimentista do Estado.  

As recomendações do “Consenso de Washington” ditaram as regras da 

economia brasileira na década de 1990. As determinações oriundas das finanças 

internacionais no país eram cada vez mais influentes, os mercados (financeiro 

doméstico, de produção e consumo; de trabalho) foram desregulamentados; foram 

realizadas privatizações nos mais diferentes setores (serviços de utilidade pública, setor 

produtivo estatal, sistemas nacionais de infraestrutura), a liberação da conta capital foi 

consolidada e a abertura comercial foi ampliada (CAIADO, 2002; BRANDÃO, 2007). 

Para Monteiro Neto (2006), essa política destruiu a capacidade estatal de coordenação e 

implementação de trajetórias autônomas de desenvolvimento. 

A esta altura, os estados subnacionais buscavam caminhos de negociação com a 

esfera federal para superar a crise financeira, abrindo mão até mesmo de autonomia 

política e econômica (LOPREATO, 2002). As mudanças no cenário macroeconômico 

desenharam novas condutas para os governos estaduais. Se, por um lado, os estados 

contavam com transferências diretas e certa autonomia na arrecadação, os governos 

tinham de atentar à Lei de Responsabilidade Fiscal e outras regras de financiamento. O 

funcionalismo público dos Estados evidenciou-se como grande preocupação da esfera 

federal.  

Sem um Estado Nacional para orientar políticas e investimentos em âmbito 

regional, os governos estaduais se viram cada vez mais como protagonistas nas ações 

para criação e mobilização de uma alternativa de desenvolvimento regional 
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(UDERMAN, 2008). Os efeitos da redução de recursos e de atenção por parte da esfera 

federal ao Nordeste representaram um viés não só para cada unidade, de forma 

individual, mas também para região como um todo. A lógica induzida pela nova 

conjuntura provocou uma disputa entre os estados nordestinos para a atração de 

investimentos produtivos, um efeito perverso para o desenvolvimento econômico da 

região (BRANDÃO, 2007).  

Cano (2000) também discutiu o momento histórico lembrando que as políticas 

neoliberais eliminaram os esforços governamentais que objetivavam a amenização das 

desigualdades regionais. Em relação ao fomento da indústria, o autor observou que as 

ações relacionadas passaram a ser conduzidas pela esfera local, desprezando o 

planejamento em âmbito regional. Em seu lugar, os governos locais adotaram políticas 

baseadas em teorias de desenvolvimento regional endógeno. 

 

1.4 A REDUÇÃO DA INTERVENÇÃO ESTATAL E O DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL ENDÓGENO 

 

As características do desenvolvimento local foram bastante apreciadas por 

pesquisadores que usaram o termo “desenvolvimento regional endógeno” para formatar 

a proposta recente. Sobre seu conceito, Amaral Filho (2001, p.02) explicou: 

 
Do ponto de vista regional o conceito de desenvolvimento endógeno pode 

ser entendido como um processo de crescimento econômico implicando em 

uma contínua ampliação da capacidade de agregação de valor sobre a 

produção bem como da capacidade de absorção da região, cujo 

desdobramento é a retenção do excedente econômico gerado na economia 

local e/ou a atração de excedentes provenientes de outras regiões. Este 

processo tem como resultado a ampliação do emprego, do produto e da 

renda do local ou da região. 

 

Processos como “organização social regional” ou “ação coletiva” estruturaram o 

modelo alternativo de desenvolvimento regional. Amaral Filho (2001) caracteriza esse 

processo evidenciando a ampliação da base de decisões tomadas de forma autônoma por 

agentes locais, então protagonistas da economia local ou regional. O autor ressaltou a 

contribuição dos institucionalistas à teoria ao inserem as estruturas sociais e as escolhas 

políticas como variáveis fundamentais para entender os rumos locais. Junto a esses 

elementos, os estudos teóricos incorporam também o chamado “capital social” nas 

políticas de desenvolvimento, conceituado como conjunto de informações, normas e 



35 
 

confiança mútua que integra os agentes locais no sentido de organizar a ação coletiva 

(WOOLCOK, 1998; PUTNAM, 1995 apud UDERMAN, 2008).  

Nessa nova busca pelo desenvolvimento, o estímulo à indústria, explicou 

Nogueira (2008), ainda seria importante para amenizar a defasagem de capital, com a 

preocupação de que tal defasagem desestimula o incentivo privado e os estímulos 

econômicos endógenos em relação à realização de investimentos. O mesmo autor 

destacou o papel das políticas de incentivos fiscais no novo processo de 

desenvolvimento, afirmando que elas contribuem na compensação de deficiências 

externas às quais os estados estão submetidos, como a distância dos mercados 

(fornecedor e consumidor). 

A diferença do processo de desenvolvimento endógeno em relação aos padrões 

desenvolvimentistas de décadas passadas é que a abordagem mais recente rejeita a 

associação simples e direta entre industrialização e desenvolvimento, reduzindo a 

intervenção do Estado nesse processo e admitindo o protagonismo do mercado e dos 

agentes sociais privados. Considera-se que essa visão amplia as condições de suporte ao 

desenvolvimento (UDERMAN, 2008). 

Especialmente entre 1997 e 2005, vários bancos públicos estaduais foram 

privatizados, incluindo o Banco do Estado do Maranhão e o Banco do Estado do Ceará. 

O Banco do Estado do Rio Grande do Norte foi fechado em 1990. O quadro, que 

contava com renegociação da dívida pública e imposição de limites para déficits, 

estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, agravou a situação dos estados, que 

passaram a contar com menos instrumentos, comparado a décadas passadas, para 

promover o próprio desenvolvimento.  

Amado (1999) reforçou que a ausência de instituições financeiras locais 

representa um grande revés para o desenvolvimento dos estados subnacionais, 

considerando a influência do sistema financeiro no investimento. Segundo a autora, a 

predominância de bancos de atuação nacional tende a concentrar a atividade financeira 

nas regiões centrais, dotando estas de privilégios nos fluxos financeiros. Estimuladas 

por mecanismos unicamente financeiros, os bancos tendem a estender crédito nas 

regiões periféricas predominantemente através das empresas com quem tenham 

relações, geralmente sediadas nas economias centrais, mas com filiais em localidades 

periféricas. O aprofundamento desse processo não só prejudica as firmas locais, mas 

também tende a concentrar, dentro das regiões periféricas, a atividade industrial nas 
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áreas dinamizadas por empresas de lugares centrais, acentuando as desigualdades não só 

inter-regionais, mas também internas. 

Para suprir as necessidades fiscais dos estados, surgiram alternativas. As 

finanças públicas estaduais contaram com a abertura econômica do período para obter 

capital internacional. Com a Constituição de 1988, as alíquotas do Imposto de 

Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) puderam ser estabelecidas pelos próprios 

estados, tornando-se parte importante das receitas estaduais. Sob tais condições, os 

governos estaduais, na busca por empreendimentos e demais investimentos, 

transformaram a concessão de incentivos fiscais via ICMS em um instrumento de 

política de industrialização e desenvolvimento. A prática é amplamente utilizada por 

estados subnacionais, por mais que, nos termos da legislação, os benefícios fiscais do 

ICMS em vigência sejam inconstitucionais
2
. No geral, as normas para regular a 

concessão de benefícios fiscais não foram consolidadas e o papel da Confaz perdeu 

importância no tema.   

Até a década de 1980, havia uma coordenação centralizada das ações estaduais 

que acabou também por inibir conflitos entre os estados. A partir de então, as políticas 

locais de concessão fiscal impulsionadas sem sintonia entre as unidades federativas 

deram origem a um fenômeno chamado “guerra fiscal” - uma verdadeira disputa para 

sediar empreendimentos, onde os interesses de cada ente são postos acima de qualquer 

outro. Os estado nordestinos têm participado dessa disputa. 

A dinâmica básica da guerra fiscal compreende a seguinte situação: uma unidade 

federativa quer atrair uma empresa que, em um primeiro momento, se instalaria em 

outro estado em decorrência da oferta de desconto ou isenção total do ICMS à empresa, 

causando uma perda de receita tanto ao estado que receberia o empreendimento 

inicialmente quanto aos municípios deste, que têm direito a 25% da arrecadação (CNM, 

2012). 

 O benefício fiscal é concedido, principalmente, através da redução de base de 

cálculo e do crédito presumido. Na primeira forma, a alíquota do imposto incide sobre o 

valor da transação. Na segunda, é oferecido um crédito proporcional ao imposto devido. 

Na prática, nas duas formas, o imposto sequer é recolhido, pois assim o Estado não 

                                                           
2
 A concessão de incentivos fiscais só poderia ser utilizada se aprovada pelo Conselho Nacional de 

Política Fazendária (Confaz), conforme previsto na Lei Complementar nº 24, de 1975, mas tal 

procedimento não foi levado a temo e as punições à prática da guerra fiscal não foram efetivamente 

aplicadas. 
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precisa realizar a transferência de 25% do valor arrecadado aos seus municípios (CNM, 

2012). 

 A fim de entender a intensificação do fenômeno, Prado (1999) contextualizou a 

situação dos estados evidenciando a intensa desigualdade regional existente no Brasil e 

a limitação dos recursos estaduais para promover ações de desenvolvimento. O autor 

percebeu ainda que os recursos advindos da concessão fiscal não deixam de ser uma 

tentativa dos estados subnacionais buscarem capital produtivo. Na prática, os recursos 

sequer seriam aproveitados sem os incentivos concedidos, lembrou Prado. Assim, a 

política é justificada por se mostrar uma opção factível, configurando-se como uma 

política de desenvolvimento local e regional combinada com uma política industrial 

(AMARAL FILHO, 2003). 

Lima e Lima (2010) lembraram outro fator relevante para justificar os benefícios 

fiscais. A concessão pode contribuir para distribuir atividades produtivas em uma região 

e também estimular regiões menos dinâmicas economicamente, considerando que tais 

benefícios podem compensar os custos locacionais que as empresas venham a ter. 

Presume-se que tal medida deva ser tratada de forma combinada com outras ações de 

desenvolvimento. 

A concessão fiscal pode ser justificada ainda quando o uso privado de recursos 

públicos sinaliza benefícios maiores que o uso público. Na teoria, essa constatação 

parece inconsistente, pois não considera o sentido de existência da tributação
3
. Sendo 

assim, Varsano (1997) pontuou três oportunidades em que o uso privado dos recursos é 

cabível: i) quando estes não seriam aproveitados em qualquer ponto do território; ii) 

quando for um investimento efetivamente novo na unidade federativa; e iii) quando os 

benefícios gerados superam os frutos do uso público dos recursos e sejam apropriados, 

ao menos em parte, pelos residentes que perdem com a redução da ação governamental 

direta na provisão de serviços públicos.     

 Além dos argumentos plausíveis para justificar a concessão de incentivos 

fiscais, existem também muitos fatores que tornam a política um prejuízo para a nação. 

Primeiramente, as relações de cooperação entre os estados, pactuadas pelo federalismo, 

são abaladas. Os Estados se veem obrigados a adotar políticas de concessão, mesmo que 

defensivamente, e o jogo da guerra fiscal, em geral, sempre gera perdedores. 

                                                           
3
 “Se há mérito na tributação, o uso privado dos recursos é sempre uma alternativa inferior; e, se não há, 

não cabe a renúncia, mas, sim, a extinção do tributo” (VARSANO, 1997).  
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 A guerra fiscal pode prejudicar a eficiência econômica. Prado (1999) pontuou 

que a decisão locacional privada submete-se a determinantes relativos às condições de 

infraestrutura, custos e disponibilidade de mão de obra, distância de mercados 

fornecedores e a demais fatores estratégicos, logísticos e operacionais. Assim, se o 

estímulo à “relocalização” não contemplar tais fatores, em vez de incentivar elos de 

cadeia, pode impor maior custo ao estado subnacional. Com isso, os benefícios podem 

ser consumidos pela ineficiência locativa. 

No tocante ao comércio exterior, a renúncia fiscal não é capaz de incentivar 

exportações diretamente, pois os impostos não incidem sobre as mesmas, de acordo 

com a Lei Complementar 87/96. Segundo observação de Varsano (1997), se o 

empreendimento beneficiado pela concessão for fornecedor da empresa exportadora, o 

incentivo funciona como um subsídio. Logo, a criação de um elo na cadeia pode se dar 

apenas para “gerar” tal subsídio, o que também resulta em um quadro de ineficiência. 

Varsano (1997) lembrou que, quando os estados subnacionais renunciam à 

arrecadação, também abrem mão de investimentos em serviços públicos – como saúde, 

educação, infraestrutura, segurança – e podem comprometer sua situação fiscal, 

especialmente os que não usufruem de sólida capacidade financeira. Tudo isso 

representa uma ameaça à dinâmica do desenvolvimento. 

A polêmica em torno das políticas de renúncia fiscal continua provocando 

muitas discussões e novas interpretações. Nos últimos anos, o Supremo Tribunal 

Federal (STF) tem julgado ações contra os benefícios fiscais, tentando aplicar punições 

para a prática, o que gera debates sobre como conter a guerra fiscal. A mais recente 

tentativa de discipliná-la deu-se com o PLS 130/2014, que autoriza o Confaz a legalizar 

os incentivos fiscais mesmo sem unanimidade do colegiado. O texto apresentado propõe 

um convênio para convalidação de incentivos que pode ser assinado com o apoio de 

dois terços dos estados - um representante do Sul, um do Sudeste, um do Centro-oeste, 

dois do Norte e três do Nordeste. A medida foi aprovada pela Comissão de Assuntos 

Econômicos (CAE) do Senado e ainda tramita no legislativo.  

Também no Senado, existe a intenção, já aprovada pela CAE, de reduzir as 

alíquotas interestaduais do ICMS e de compensar os Estados que venham a ter perda de 

receita com tal redução, por meio da criação de um novo Fundo de Desenvolvimento 

Regional (FDR) e um Fundo de Compensação de Receitas (FCR). A expectativa é que, 
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caso tais projetos sejam definitivamente aprovados, o convênio que busca disciplinar a 

guerra fiscal seja fortalecido e também aprovado.  

Os esforços do Senado, do STF e do Confaz buscam dar segurança jurídica às 

empresas beneficiadas pelas concessões e amenizar a guerra fiscal, mas os conflitos 

políticos deixam o cenário incerto. 

  Com a concessão fiscal como política de desenvolvimento regional, nas 

décadas de 1980 e 1990, o crescimento de alguns estados nordestinos chegou a oscilar 

e, no geral, não foi tão evidente como nos vintes anos anteriores. Cabe destaque, no 

entanto, o dinamismo do estado do Ceará, que aproximou seu produto ao patamar da 

produção pernambucana nesse período.  

 

Gráfico 2 – PIB dos estados nordestinos (em R$ 1.000 – preços de 2010) – 

anos selecionados 

 

Fonte: Elaboração própria com base em dados extraídos do IpeaData. 

 

Por mais que a economia do Nordeste, com seus nove estados, tenha crescido, a 

distância entre esta e a dinâmica da região Sudeste aumentou nas décadas de 1980 e 

1990, como é ilustrado no Gráfico 3. 
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Gráfico 3 – PIB das regiões brasileiras (em R$ 1.000 – preços de 2010) – anos 

selecionados 

 

Fonte: Elaboração própria com base em dados extraídos do IpeaData. 

 

Ainda que pesem o fato da produção nordestina não ter o volume e a 

diversificação da economia da região Sudeste e a urgência em promover ações que 

amenizem essa disparidade, muitos são os argumentos de que a renúncia fiscal não é a 

ação mais apropriada para diminuir o hiato entre as regiões. No próprio âmbito fiscal, 

leva-se em conta a fragilidade das contas estaduais. 

 

Tabela 5 – Índice de autonomia fiscal* – anos selecionados 

UF 2000 2005 2010 

AL 47,59 38,04 47,41 

BA 85,38 45,95 61,99 

CE 64,00 41,98 55,77 

MA 33,51 34,12 49,12 

PB 45,26 38,67 53,46 

PE 67,97 46,07 58,80 

PI 40,26 34,92 44,23 

RN 50,11 43,64 55,00 

SE 37,83 34,94 43,31 

  
Fonte: STN apud VERGOLINO (2013) 
* O índice de autonomia fiscal é calculado 
através da razão entre receita tributária e receita 
líquida disponível (VERGOLINO, 2013). 
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Os estados nordestinos apresentam autonomia fiscal limitada. Alguns estados 

chegam a ter disponibilidade de menos da metade de receita tributária. Ainda assim, os 

governos estaduais não deixam de utilizar mecanismos de renúncia e de inserir essa 

prática entre as principais políticas. Em termos de renúncia, em 2012
4
, o Nordeste abriu 

mão de 12% da arrecadação de ICMS, em média, conforme pode ser observado na 

Tabela 6.  

 

Tabela 6– Renúncia de ICMS em relação à arrecadação dos estados nordestinos (em R$ mil) - 2012 

ESTADO 
ARRECADAÇÃO 

DE ICMS 
RENÚNCIA 
DE ICMS 

% DA RENÚNCIA 
DE ICMS EM 
RELAÇÃO À 

ARRECADAÇÃO 

INVESTIMENTOS 

% DA RENÚNCIA 
DE ICMS EM 

RELAÇÃO AOS 
INVESTIMENTOS 

AL 2.453.754 290.000 11,80 475.000 61,10% 

BA 14.442.791 2.523.000 17,50 1.471.000 171,50% 

CE 7.646.410 1.050.000 13,70 1.686.000 62,30% 

MA 3.858.928 437.000 11,30 676.000 64,60% 

PB 3.248.745 586.000 18,00 446.000 131,40% 

PE 10.601.777 1.437.000 13,60 2.015.000 71,30% 

PI 2.395.316 182.000 7,60 628.000 29,00% 

RN 3.690.518 246.000 6,70 267.000 92,10% 

SE* 2.301.428 - - - - 
Fonte: AFONSO (2013); dados extraídos do Confaz. 
*Nem todos os dados foram encontrados.  

 

No comparativo entre renúncia de ICMS e investimentos, a tabela mostra que a 

renúncia se dá em proporção significativa aos investimentos públicos estaduais. Bahia e 

Paraíba chegam ao extremo de uma renúncia maior que os investimentos. 

Segundo a Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais 

(Febrafite), a renúncia informada nas leis orçamentárias dos estados representa 15% das 

receitas oriundas do ICMS, mas que há casos em que o percentual supera os 50% e que 

os benefícios são até subestimados (FEBRAFITE, 2012). O cenário indica como os 

estados se portam frente aos desafios de promover seu próprio desenvolvimento, 

delegando boa parte desse propósito ao uso privado dos recursos. 

 

1.5 A estratégia do novo desenvolvimentismo 

 

Como foi visto, as décadas de 1980 e 1990 marcaram a falência do nacional-

                                                           
4
 Ao longo dos anos 2000, nem todas as Leis Estaduais de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 

discriminavam a renúncia de ICMS prevista. 
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desenvolvimentismo e a ascensão do neoliberalismo no Brasil. Depois de anos de 

insistência em políticas atreladas às orientações do Consenso de Washington, que pouco 

contribuíram para o crescimento, vários governos latinoamericanos buscaram formas 

alternativas à ortodoxia convencional para suas economias. 

As perspectivas latinas constituíram uma nova estratégia nacional de 

desenvolvimento, o "novo desenvolvimentismo". O Governo Lula, em especial, 

proporcionou vários elementos que serviram de base para um debate mais consistente 

sobre o novo desenvolvimentismo no Brasil. Bresser-Pereira é uma referência destacada 

sobre o tema. O autor ressaltou que não se trata propriamente de uma teoria, mas de 

uma estratégia: 

É um conjunto de ideias que permite aos países em desenvolvimento 

rejeitarem as propostas de reformas e as pressões das nações ricas por 

políticas econômicas, como a liberalização da conta de capital e o 

crescimento com poupança externa, na medida em que essas propostas são 

tentativas neoimperialistas de neutralizar o crescimento econômico dos países 

concorrentes [...]. (BRESSER-PEREIRA, 2012, p. 42) 

 

Ainda segundo o autor, a nova alternativa de promoção do desenvolvimento 

exige um Estado moderadamente intervencionista, assumindo o papel de criar 

oportunidades de investimentos e adotando o nacionalismo econômico, com atenção à 

construção de uma coalizão de classes, o que permitiria o fortalecimento da estratégia. 

Caberia também ao Estado o dever de reduzir as desigualdades econômicas dentro do 

país. 

O autor seguiu discutindo a estratégia novo-desenvolvimentista evidenciando 

que suas propostas macroeconômicas baseiam-se no controle do déficit orçamentário e 

na poupança pública como padrão fiscal, estabelecendo metas de emprego, de inflação, 

e da taxa de câmbio (flutuante, mas administrada). O balanço de pagamentos recebe 

uma atenção especial dos defensores do projeto novo-desenvolvimentista. Para Sicsú et 

al. (2005), é preciso buscar formas de blindar a conta de capital para reduzir efeitos de 

choques sobre a taxa de câmbio, diminuindo sua volatilidade e a vulnerabilidade 

externa. A estratégia aponta para o crescimento baseado na exportação e no 

fortalecimento do mercado interno. Nesta perspectiva, a política industrial é 

complementar a políticas que assegurem o equilíbrio do nível de preços (BRESSER-

PEREIRA, 2012).  

O projeto novo-desenvolvimentista requer um Estado forte que estimule o 

florescimento de um mercado forte, com capacidade de ofertar e de abrigar produtores 
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grandes, médios e pequenos. Sobre este e demais aspectos centrais deste projeto, Sicsú 

et al. (2005) elencaram quatro teses:  

 

1) não haverá mercado forte sem um Estado forte; 2) não haverá crescimento 

sustentado a taxas elevadas sem o fortalecimento dessas duas instituições 

(Estado e mercado) e sem implementação de políticas macroeconômicas 

adequadas; 3) mercado e Estado fortes somente serão construídos por um 

projeto nacional de desenvolvimento que compatibilize crescimento 

econômico sustentado com equidade social; e 4) não é possível atingir o 

objetivo da redução da desigualdade social sem crescimento a taxas elevadas 

e continuadas. (SICSÚ et al., 2005, p. 35)  

 

Ainda segundo os autores, a alternativa novo-desenvolvimentista, além de ser 

constituída por um mercado forte, também presume um sistema financeiro funcional, 

voltado para o financiamento ao tempo em que reduz seu caráter especulativo com 

medidas reguladoras.  

Ainda que seja possível apontar as mínimas bases teóricas do novo 

desenvolvimentismo, questões essenciais sobre tema ainda se encontram em pleno 

debate. Em 2010, um momento evidente dessa discussão aconteceu em São Paulo, onde 

um grupo de economistas de tradição keynesiana e estruturalista se reuniu para discutir 

dez teses sobre o novo desenvolvimentismo, no contexto de uma das maiores crises 

financeiras da história. Em suma, as discussões resultaram na seguinte avaliação: 

 

1) O desenvolvimento econômico é um processo estrutural de plena 

utilização de todos os recursos domésticos disponíveis, capaz de levar a 

economia de maneira sustentável à máxima taxa de acumulação de capital 

com base na incorporação de progresso técnico. [...]. 2) O mercado é o lócus 

privilegiado desse processo, mas o Estado desempenha um papel estratégico 

em prover o arcabouço institucional apropriado que sustente esse processo 

estrutural. [...]. 3) No contexto da globalização, o desenvolvimento 

econômico requer uma estratégia nacional de desenvolvimento que capture 

oportunidades globais, isto é, economias de escala globais e fontes múltiplas 

de aprendizado tecnológico, reduza barreiras à inovação decorrentes de 

regimes de propriedade intelectual excessivamente rígidos, assegure 

estabilidade financeira e crie oportunidades de investimento para 

empreendedores privados. 4) Apesar de as políticas industriais estratégicas e 

a visão schumpeteriana do processo de desenvolvimento econômico serem 

fundamentais, o lado da demanda é aquele que abriga os maiores gargalos 

para o crescimento. […]. 5) A tendência para os salários crescerem mais 

lentamente que a produtividade decorre da oferta abundante de mão de obra e 

da economia política dos mercados de trabalho. 6) A tendência à 

sobrevalorização cíclica da taxa de câmbio em países em desenvolvimento se 

deve tanto à dependência da poupança externa na forma de fluxos de capital 

quanto à doença holandesa no contexto de um mercado de capitais 

excessivamente aberto e sem a apropriada regulação. Essa tendência implica 

[...] que oportunidades de investimentos orientadas para exportações são 

cronicamente insuficientes, pois a sobrevalorização cambial torna até mesmo 
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as empresas domésticas mais eficientes, não competitivas em um ambiente 

internacional. 7) A doença holandesa pode ser caracterizada como uma 

permanente sobrevalorização da moeda doméstica devido à existência de 

rendas ricardianas oriundas das exportações baseadas em commodities e 

recursos naturais ou em trabalho excessivamente barato. […] 8) O 

desenvolvimento econômico deve ser financiado primordialmente com 

poupança doméstica. Para atingir tal objetivo a criação de instituições 

financeiras públicas que garantam a plena utilização de recursos domésticos - 

especialmente o trabalho -, a inovação financeira e o suporte ao investimento 

se faz necessário. [...] 9) Para garantir um arcabouço apropriado para o 

desenvolvimento econômico, o governo deve assegurar uma relação de longo 

prazo estável entre a dívida pública e o PIB e uma taxa real de câmbio que 

considere e busque neutralizar os efeitos adversos da doença holandesa sobre 

o setor manufatureiro doméstico. 10) Para atingir o desenvolvimento de 

longo prazo a política econômica deve perseguir o pleno emprego como seu 

objetivo principal, ao mesmo tempo em que garanta estabilidade de preços e 

financeira. (CENTRO ESTRUTURALISTA DE DESENVOLVIMENTO 

MACROECONÔMICO, 2010) 

  

Marcando as diferenças entre o velho e o novo desenvolvimentismo, Bresser-

Pereira (2012) lembrou que o projeto antigo centrava-se na política industrial e na 

substituição de importações, admitia déficits orçamentários e complacência com 

inflação, delegava ao Estado a realização de investimentos. As diferenças com a 

ortodoxia convencional se dão pela abordagem desta em relação à estabilidade 

macroeconômica, perseguida de forma intransigente através das metas de superávit 

primário e inflação, e à estratégia de crescimento, na qual o Estado é mínimo e não se 

verifica papel econômico claro para a nação promover seu desenvolvimento.  

Com essa avaliação, Bresser-Pereira (2012) acomodou o novo 

desenvolvimentismo entre os dois projetos como um “terceiro discurso”. De acordo 

como autor, a nova estratégia apresenta-se como uma alternativa à ortodoxia 

convencional e ao desenvolvimento latino-americano, tendo em vista a nova 

configuração econômica dos países de renda média, que se encontram, segundo o autor, 

em um estágio onde o mercado mostra-se capaz de coordenar o sistema econômico com 

eficiência. 

 

1.6 PONDERAÇÕES AO ALCANCE DO DESENVOLVIMENTO ENDÓGENO E DO 

NOVO DESENVOLVIMENTISMO 

 

Refletindo sobre o potencial da endogenia do desenvolvimento, Brandão (2004) 

alertou para sua aplicação de forma exacerbada, questionando a suposição de que os 

agentes locais têm grande poder sob seu desempenho e capacidade efetiva para 
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promover o próprio desenvolvimento. Muitas vezes, acrescentou o autor, essa ideia é 

reproduzida através do uso distorcido e/ou superestimado dos termos “capital social”, 

“governança” e “economia solidária”. 

O potencial do desenvolvimento endógeno também pode ser comprometido 

devido a obstáculos exógenos ou que fogem do poder de decisão dos agentes locais. 

Fatores como moeda, taxa de juros, políticas comerciais e investimento podem restringir 

o desenvolvimento regional. Diferentemente dos Estados nacionais, que podem orientar 

políticas macroeconômicas, a influência dos governos subnacionais sobre tais variáveis 

é significativamente menor e, por isso, as restrições externas à região representam um 

contrapeso maior no processo de desenvolvimento dos estados se forem desfavoráveis. 

A falta de uma política nacional de desenvolvimento regional permitiu a existência 

desse cenário (CANO, 1981). 

A própria condição da estrutura produtiva dos estados pode ser uma restrição ao 

desenvolvimento endógeno. Assim como os estudos da CEPAL associam o hiato entre 

países ricos e pobres aos resultados da divisão internacional do trabalho, os estudos de 

Celso Furtado demonstram essa desigualdade também entre as regiões brasileiras 

(CANO, 1981), indicando que o abismo econômico existente entre o Nordeste e o São 

Paulo é fruto de uma preferência político-econômica histórica a esta última região. 

Como a estrutura produtiva nordestina está historicamente aquém da construída no 

Sudeste, considera-se a tendência de que os capitais procurem as “vantagens” de cada 

região, buscando oportunidades mais lucrativas. No Nordeste, destaca-se a “vantagem” 

da oferta de mão de obra barata, alimentando um processo vicioso que impede o 

desenvolvimento na região impulsionado pelo Estado. 

A crítica ao potencial do modo recente de promover desenvolvimento não 

implica em desconsiderar as limitações do modelo anterior. Cano (1981) considerou que 

a política de estímulo à industrialização no Nordeste promovida pelo governo federal 

antes do esvaziamento da postura desenvolvimentista do Estado não logrou êxito em 

sua proposta de desenvolver a região. Tal constatação deu-se por esta ter sido executada 

sob orientação do capital industrial. Isso indica que, ainda que políticas voltadas à 

indústria distribuam geograficamente o dinamismo econômico em determinada região, 

os impactos positivos relacionados ao desenvolvimento regional podem ser minorados, 

pois o capital tem suas próprias estratégias. Esse fato expõe a importância não só da 
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presença do Estado, mas de sua autonomia no planejamento e orientação desse 

processo, assumindo o papel de real instrumento da ação coletiva. 

Ainda no âmbito do Nordeste, Brandão (2007) discutiu a crescente dominação 

do mercado na economia ao avaliar que ações estaduais recentes de fomento à indústria, 

como as políticas de incentivos fiscais, representam a perda do poder de decisão do 

aparato estatal, devido à falta de peso deste na orientação dos investimentos, 

transferindo-o ao espaço privado e comprometendo recursos escassos. As políticas do 

desenvolvimento endógeno intensificaram a guerra por lugares industriais entre os 

estados, tendendo a aprofundar as desigualdades e inviabilizando um pacto mais amplo. 

Sob a orientação da iniciativa privada, essas ações, portanto, não representam, 

necessariamente, a melhor estratégia de desenvolvimento nem para o próprio local, por 

mais que haja mudanças positivas na dinâmica econômica, nem para a região como um 

todo. 

Em relação à estratégia do novo desenvolvimentismo, vários teóricos polarizam 

o debate afirmando que a alternativa não passa de uma ilusão. Boito Jr. (2012), em uma 

análise referenciada no aspecto político da estratégia, constatou que, sendo o novo-

desenvolvimentismo, ou neodesenvolvimentismo, a base do Governo Lula, essa 

proposta, na verdade, expressa-se como o desenvolvimentismo da época do capitalismo 

neoliberal. Para o autor, o projeto é dirigido por uma fração da burguesia interna 

brasileira que não age como "força social nacionalista e anti-imperialista" (BOITO JR, 

2012, p. 6), acomodando sua atuação ao capitalismo modelado pelo neoliberalismo. 

Gonçalves (2012), além de questionar a associação do Governo Lula ao projeto 

novo-desenvolvimentista, revelou que a estratégia firma compromisso com as diretrizes 

liberais e a intervenção estatal focada na estabilização macroeconômica, apresentando-

se, portanto, como uma versão de liberalismo enraizado. Longe de ser um meio termo, o 

novo desenvolvimentismo, ainda de acordo com Gonçalves (2012), expressa 

convergências evidentes com a ortodoxia convencional ao defender o crescimento 

puxado pelas exportações, a taxa competitiva de câmbio e primar pela estabilidade 

macroeconômica, aproximando-se ao Pós-Consenso de Washington e se distanciando do 

nacional-desenvolvimentismo. 

Outra ponderação ao novo desenvolvimento veio de Branco (2009), ao afirmar 

que o projeto representa a decadência ideológica do estruturalismo latino-americano. O 

autor desenvolveu sua crítica em três pontos. 
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Quanto ao tratamento diferenciado à burguesia produtiva e à burguesia rentista, 

Branco (2009) questionou essa divisão. Para refutar a contraposição, o autor 

argumentou que a valorização do capital por meio da especulação financeira é um 

caminho cada vez utilizado por grandes oligopólios e monopólios transnacionais 

produtivos.  

No tocante à integração dos aspectos sociais ao modelo de desenvolvimento, o 

projeto novo-desenvolvimentista defende a promoção da igualdade de oportunidades 

entre os indivíduos ressaltando a importância da educação para capacitar indivíduos 

para o mercado de trabalho, caminho fundamental para proporcionar equidade social. 

Analisando essa proposta, Branco (2009) observou que a discussão não faz referência 

sistêmica, estrutural e histórica das desigualdades sociais. O autor avaliou que, neste 

ponto, a estratégia tem estreita relação com teses neoclássicas de capital humano. 

Em relação às funções históricas do Estado burguês, Branco (2009) verificou 

que os defensores do novo desenvolvimentismo questionam o caráter do Estado apenas 

quando este serve aos rentistas, ignorando sua estrutura classista e seu papel funcional 

ao capital para a acumulação e para manutenção da ordem burguesa. Com isso, o 

próprio conflito de classes também some nessa avaliação, tendo em vista a pretendida 

coalizão entre classes elencada pelo novo desenvolvimentismo. 

Nem a teoria do desenvolvimento endógeno nem o novo desenvolvimentismo 

parecem promover um debate com elementos, tendências e dinâmicas reais da 

sociedade. O poder aos agentes locais, a organização do processo em etapas 

predeterminadas e a conciliação de interesses de classe não se mostram factíveis, e a 

atenção secundária à construção social e aos contextos históricos é um grande revés 

para uma análise substancial das circunstâncias. 

Superar o subdesenvolvimento continua urgente e é necessário fincar o debate 

nas questões sociais e econômicas estruturais. Para deslanchar o desenvolvimento, 

Brandão (2007) avaliou que o processo deve ser feito com autodeterminação, endogenia 

e criatividade no tratamento das diversidades geográficas, produtivas e sociais 

apresentadas pelas regiões, a partir de uma estratégia nacional de desenvolvimento 

regional. Para isso, é preciso também romper relações de subordinação. Considerando 

esse cenário, Brandão (2007) alertou que tomar o rumo do desenvolvimento gera um 

estado de tensão na sociedade, no sentido de que não é um processo natural; o 

desenvolvimento se dá destruindo privilégios, e, por isso, em meio a conflitos.  
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2 POLÍTICAS FEDERAIS DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO 

NORDESTE NOS ANOS 2000 

 

Esvaziada nas décadas passadas, a Sudene chegou a ser extinta em 2001, por meio da 

Medida Provisória nº 2156-5, de 24 de agosto de 2001. Seis anos depois, no Governo 

Lula, o Projeto de Lei Complementar n° 125 reativou o organismo, retomando também 

uma agenda federal de desenvolvimento regional no país. A Sudene promove, entre 

outras ações, uma política de incentivos fiscais e financia projetos industriais através do 

Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).  

 

 

2.1 ISENÇÃO, REDUÇÃO OU REINVESTIMENTOS DO IMPOSTO DE RENDA 

PARA PESSOA JURÍDICA 

 

Os incentivos fiscais também figuram como um dos principais instrumentos de 

desenvolvimento eleitos pela Sudene. A instituição desenvolveu seis modalidades de 

incentivo que têm como fonte a redução de imposto sobre a renda e adicionais não 

restituíveis, calculado com base no lucro da exploração da atividade. 

Projetos de implantação, modernização, ampliação ou diversificação de 

empreendimentos de atividades baseadas em tecnologia digital podem ser beneficiados 

com isenção total ou parcial do Imposto de Renda para Pessoa Jurídica (IRPJ), caso 

atendam a certos critérios. 

A subvenção total consta na Lei nº 4.239, de 27 de junho de 1963, que concedia 

isenção do IRPJ por dez anos às empresas que pleitearem o benefício, comprovando 

localização e operação em área de atuação da Sudene
5
, produção pertencente a alguma 

das atividades consideradas prioritárias para o desenvolvimento regional
6
 e, dependendo 

                                                           
5
 Para efeito dos incentivos fiscais de redução ou reinvestimento do IRPJ, a área de atuação da Sudene 

corresponde à totalidade dos estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, 

Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, e abrange, parcialmente, os estados de Minas Gerais e do Espírito 

Santo. 

 
6
 O Decreto nº 4.213, de 26 de abril de 2002, estabelece como setores prioritários: I - de infraestrutura, 

representados pelos projetos de energia, telecomunicações, transportes, instalação de gasodutos, produção 

de gás, abastecimento de água e esgotamento sanitário; II - de turismo, considerando os empreendimentos 

hoteleiros, centros de convenções e outros projetos, integrados ou não a complexos turísticos, localizados 

em áreas prioritárias para o desenvolvimento regional; III - da agroindústria vinculados à agricultura 

irrigada, piscicultura e aquicultura; IV - da agricultura irrigada, da fruticultura, em projetos localizados 
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da natureza do projeto, indicando produção efetiva superior a pelo menos 20% sua 

capacidade real instalada. A isenção total não existe mais. 

A Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997, transformou a isenção em redução 

do IRPJ, indicando percentual de 75%. Outras medidas estabeleceram ainda diferentes 

percentuais para redução, mantendo o prazo de dez anos para usufruto. O programa 

opera concedendo redução de 12,5% e 75%. A extinção do benefício fiscal foi 

prorrogada de 2014 para 2024, conforme a Lei nº 12.859, de 10 de setembro de 2013.  

Criado pela Lei 5.508, de 11 de outubro de 1968, outro benefício que utiliza o 

IRPJ é o reinvestimento de parte do valor do imposto declarado. Inicialmente, o 

benefício era de 40%; em 1997, o valor passou para 30% do imposto devido.  Como 

contrapartida, a empresa deve somar 50% de recursos próprios ao valor do incentivo. 

Quando contempladas, as empresas devem aplicar esses recursos exclusivamente em 

máquinas e equipamentos novos ou na reposição de gastos de igual natureza. A 

aplicação deve ser realizada em até seis meses após da liberação do BNB, o banco que 

operacionaliza o benefício. A incorporação desses recursos ao capital da empresa pode 

ser feita em 180 dias. 

Os critérios para obtenção da redução por reinvestimento, assim como nas 

modalidades anteriores, também estabelecem a obrigatoriedade do projeto ser executado 

em área de atuação da Sudene e pertencentes às atividades eleitas prioritárias pelo 

organismo.  

A Sudene também prevê benefícios oriundos de outros impostos. Criado pela 

Lei 9.808, de 20 de julho de 1999, a isenção do Adicional ao Frete para Renovação da 

Marinha Mercante (AFRMM) oferece incentivo a projetos de implantação, 

modernização, ampliação ou diversificação a ser executados no Nordeste por 

empreendimentos considerados prioritários. Já a Lei 11.196, de 21 de novembro de 

                                                                                                                                                                          
em polos agrícolas e agroindustriais objetivando a produção de alimentos e matérias primas 

agroindustriais, voltados para os mercados internos e externos; V - da indústria extrativa de minerais 

metálicos, representados por complexos produtivos para o aproveitamento de recursos minerais da região; 

VI - da indústria de transformação, compreendendo os seguintes grupos: a) têxtil, artigos do vestuário, 

couros e peles, calçados de couro e de plástico e seus componentes; b) produtos farmacêuticos, 

considerados os farmoquímicos e medicamentos para uso humano; c) fabricação de máquinas e 

equipamentos (exclusive armas, munições e equipamentos bélicos), considerados os de uso geral, para a 

fabricação de máquinas-ferramenta e fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso específico; 

d) minerais não-metálicos, metalurgia, siderurgia e mecânico; e) químicos (exclusive de explosivos) e 

petroquímicos, materiais plásticos, inclusive produção de petróleo e seus derivados;  f) de celulose e 

papel, desde que integrados a projetos de reflorestamento; de pastas de papel e papelão; g) material de 

transporte; h) madeira, móveis e artefatos de madeira; e i) alimentos e bebidas; VII - da eletroeletrônica, 

mecatrônica, informática, biotecnologia, veículos, componentes e autopeças; e VIII - da indústria de 

componentes (microeletrônica). 
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2005, instituiu a depreciação acelerada incentivada de bens adquiridos e o desconto da 

contribuição para o PIS/PASEP e as Cofins para beneficiários da redução de 75% do 

IRPJ. A portaria nº 1.211 estabelece critérios geográficos para concessão, exigindo que 

a empresa beneficiária esteja em uma das microrregiões ditas menos desenvolvidas na 

área de atuação da Sudene, sinalizando preocupação em desconcentrar as atividades 

produtivas na região. A depreciação acelerada incentivada corresponde à depreciação 

integral até o quarto ano subsequente à aquisição do equipamento, cota que não deverá 

ser contabilizada do lucro líquido. O desconto do PIS/PASEP e as Cofins ocorrerá por 

doze meses a partir de máquinas, aparelhos e equipamentos adquiridos a partir de 2006. 

Segundo relatórios da Sudene de Incentivos e Benefícios Fiscais Financeiros, 

entre 2007 e 2014, os programas beneficiaram 2.774 empresas, como exposto no Tabela 

7. Os estados da Bahia, Pernambuco e Ceará destacam-se por acolherem maior 

quantidade de empresas contempladas. 

Tabela 7 – Projetos aprovados por estado para obtenção de incentivos e benefícios fiscais – 
2007 a 2014 

 

ESTADOS 
Redução 
do IRPJ 

% 

Reinvesti-
mento de 

30% do 
IRPF 

% 
Isenção 

do 
AFRMM 

% TOTAIS 

Alagoas 78 4,36% 7 2,69% 23 3,17% 108 

Bahia 491 27,48% 84 32,31% 213 29,38% 789 

Ceará 324 18,13% 53 20,38% 166 22,90% 543 

Espírito Santo 80 4,48% 7 2,69% - 0,00% 87 

Maranhão 78 4,36% 14 5,38% 44 6,07% 136 

Minas Gerais 36 2,01% 8 3,08% - 0,00% 44 

Paraíba 134 7,50% 16 6,15% 45 6,21% 195 

Pernambuco 300 16,79% 46 17,69% 165 22,76% 511 

Piauí 54 3,02% 5 1,92% 11 1,52% 70 

Rio Grande do Norte 114 6,38% 8 3,08% 22 3,03% 144 

Sergipe 98 5,48% 12 4,62% 36 4,97% 146 

TOTAIS 1.787 100% 260 100% 725 100% 2.774 
Fonte: SUDENE, 2014. 

Em 2014, os programas relacionados aprovaram o pleito de mais de 300 

empresas, com projetos de investimentos orçados em R$ 32,9 bilhões, conforme 

descrito na Tabela 8. 
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Do total de projetos contemplados em 2014, 20,4% estão localizados no estado 

cearense, 5,5% atuam no Maranhão e 5,2% desenvolvem atividades no Rio Grande do 

Norte. Se o Ceará, entre os estados selecionados para o estudo, destaca-se pela 

quantidade de empresas beneficiadas, em volume financeiro, no entanto, o destaque é 

para o Maranhão. Enquanto os projetos localizados no Maranhão representavam 24,3% 

do investimento em questão, o Ceará recebeu 1,1% dos recursos totais e o estado 

potiguar foi contemplado por 0,9% do valor integral.  

 
Tabela 8 – Projetos aprovados por estado para obtenção de incentivos e benefícios 
fiscais e investimentos acumulados – 2014 

 

ESTADOS 
Redução 
de 75% 
de IRPJ 

Redução 
de 12,5% 
do IRPJ 

Reinvesti-
mento de 

30% do 
IRPF 

Isenção 
do 

AFRMM 

Depreciação 
Acelerada 

Incentivada 

Nº de 
pleitos 

Investimentos                        
(em R$) 

Alagoas 6 - -  1 -  7 458.619.524,00 

Bahia 64 - 11 24 1 100 8.583.782.768,00 

Ceará 49 2 5 10 -  66 388.156.649,00 

Espírito Santo 12 - -    -  12 5.203.987.549,00 

Maranhão 11 - 1 6 -  18 8.015.246.530,00 

Minas Gerais 6 - 1   -  7 4.591.672.179,00 

Paraíba 9 - -  3 -  12 116.760.363,00 

Pernambuco 29 1 4 28 -  62 4.727.443.096,00 

Piauí 7 -  -    -  7 36.818.973,00 

Rio Grande do 
Norte 

13 -  3 1 -  17 300.327.975,00 

Sergipe 11 -  2 3 -  16 523.736.137,00 

TOTAIS 217 3 27 76 1 324 32.946.551.743,00 

Fonte: SUDENE, 2014. 

 

Basta a verificação das principais empresas beneficiadas para saber por que o 

Maranhão está entre os maiores contemplados.  

Ainda que mais de trezentas empresas tenham sido eleitas para usufruir o 

benefício a partir de 2014, dez projetos concentram volume de investimento mais 

expressivo: R$ 21,8 bilhões, 66,3% do valor total em questão. Das dez maiores 

empresas beneficiadas, vê-se que duas delas estão localizadas no Maranhão e nenhuma 

está no Ceará ou no Rio Grande do Norte. Os projetos do Maranhão desenvolvem 

atividades de transporte de gás e de energia.  



52 
 

Em 2013, o Maranhão também foi um dos maiores beneficiados com recursos de 

empresas contempladas pelos programas de incentivo da Sudene. Apenas quatro 

empresas – Vale S.A., Alcoa World Alumina Brasil LTDA, BHP Billiton Metai S.A. e 

Estreito Energia S.A. – levaram ao estado do Maranhão R$ 11 bilhões em 

investimentos. 

 

Tabela 9 – Dez maiores empresas com projetos aprovados para obtenção de incentivos e 
benefícios fiscais  – 2014 

 

EMPRESA UF Incentivo Setor 
Investimento          

(em R$) 

Transportadora Associada 
de Gás S.A. - TAG 

MA Redução de 75% Infraestrutura  5.000.000.000,00 

Suzano Papel e Celulose MG Redução de 75% 
Indústria de 

transformação 
4.900.000.000,00 

Cemig Distribuição S.A. BA Redução de 75% Infraestrutura  2.777.099.092,00 

Enseada Indústria Naval 
S.A. 

MG Redução de 75% Infraestrutura  2.635.228.780,00 

Cemig Geração de 
Transmissão S.A. 

MG Redução de 75% Infraestrutura  1.480.950.510,00 

Parnaíba I Geração de 
Energia S.A. 

MA Redução de 75% Infraestrutura  1.200.000.000,00 

Companhia Energética de 
Pernambuco 

PE Redução de 75% Infraestrutura  1.194.466.000,00 

Cervejaria Petrópolis da 
Bahia LTDA. 

BA Redução de 75% 
Indústria de 

transformação 
1.139.735.087,00 

JAC Brasil Automóveis 
LTDA. 

BA Isenção de AFRMM 
Indústria 

automotiva 
900.000.000,00 

Vanádio de Maracás S.A. BA Redução de 75% Indústria extrativa 642.289.000,00 

TOTAL 21.869.768.469,00 

   Fonte: SUDENE, 2014. 

 

Apesar de indicar um esforço para a desconcentração de investimentos na 

região, a política de incentivo fiscal impulsionada pela Sudene não parece tão 

pretenciosa para outros temas, já que não estabelece critérios mais específicos que 

estimulem a diversificação de atividades industriais e a formação e adensamento de 

cadeias produtivas. 
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2.2 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE (FDNE)  

 

O Fundo de Desenvolvimento do Nordeste foi criado em 2001, por meio da 

Medida Provisória nº 2.156-5. O FDNE busca assegurar recursos para realização de 

investimentos em infraestrutura, serviços públicos e projetos produtivos na área de 

atuação da Sudene. O Fundo pode bancar até 60% do investimento total do projeto, em 

atenção à natureza do mesmo, sendo priorizados os projetos de infraestrutura e serviço 

público localizados em áreas de relevância para a Sudene. O pleiteante deve arcar com, 

no mínimo, 20% do investimento total. O projeto deve estar orçado em pelo menos R$ 

50 milhões ou contar com receita operacional bruta superior a R$ 35 milhões por ano. 

Os projetos de infraestrutura contam com prazo de até vinte anos de 

financiamento, enquanto que os demais podem ser contemplados por até doze anos. As 

amortizações e o pagamento dos juros serão semestrais, com taxa de 5% até 6,5% ao 

ano. 

O financiamento é operacionalizado por instituições financeiras oficiais federais, 

que recebem comissão de até 0,2% do valor da operação de financiamento, arcada pelos 

proponentes, para que o projeto seja analisado. 

Ainda que tenha sido criado em 2001, apenas em 2007, com a reativação da 

Sudene, as operações do FDNE foram efetivamente iniciadas. Entre 2008 e 2014, 36 

empresas tiveram financiamento aprovado pela Sudene. O FDNE já liberou R$ 5,5 

trilhões para 23 empresas contempladas pelo programa. O volume de recursos para o 

Fundo é determinado por Lei Orçamentária Anual. 

Quadro 2 – Aplicação de recursos do FDNE por empresa e competência – 2008 a 2014 

 

EMPRESA / EXERCÍCIO UF ATIVIDADE 
PARA O PROJETO 

(Em R$) 

2008 

Porcellanati Revestimentos Cerâmicos 
S.A. 

RN Minerais não-metálicos 26.420.000,00 

Eólica Paracuru Geração e Comerc. 
de Energia S/A 

CE Energia 44.139.612,49 

TOTAL 2008 70.559.612,49 

2009 

Eólica Icaraizinho Geração e Comerc. 
de Energia S/A 

CE Energia 136.541.236,00 
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Siif Cinco Geração e Comerc. de 
Energia S/A 

CE Energia 59.580.836,00 

TOTAL 2009 196.122.072,00 

2010 

Eólica Paracuru Geração e Comerc. 
de Energia S/A 

CE Energia 16.212.431,00 

Transnordestina Logística S/A AL/CE/PE/PI Transporte 1.024.953.082,00 

Eólica Formosa Geração e Comerc. de 
Energia S/A 

CE Energia 256.870.957,00 

Porcellanati Revestimentos Cerâmicos 
S.A. 

RN Minerais não-metálicos 21.567.358,00 

Eólica Icaraizinho Geração e Comerc. 
de Energia S/A 

CE Energia 15.304.002,00 

TOTAL 2010 1.334.907.830,00 

2011 

Transnordestina Logística S/A AL/CE/PE/PI Transporte 468.293.037,00 

TOTAL 2011 468.293.037,00 

2012 

Candeias Energia S/A BA Energia 61.728.156,00 

Transnordestina Logística S/A AL/CE/PE/PI Transporte 121.859.549,00 

TOTAL 2012 183.587.705,00 

2013 

Transnordestina Logística S/A AL/CE/PE/PI Transporte 650.000.000,00 

TCA-Tecnologia em Componentes 
Automotivos S/A 

PE Automotiva 387.000.000,00 

TOTAL 2013 1.037.000.000,00 

2014 

Eólica Bela Vista Geração e Comerc. 
de Energia S/A 

RN Energia 53.635.943,87 

Eólica Icaraí Geração e Comerc. de 
Energia S/A 

CE Energia 28.688.696,90 

Eólica Mar e Terra Geração e Comerc. 
de Energia S/A 

RN Energia 46.786.085,39 

Eólica Pedra do Reino S/A BA Energia 40.423.492,77 

Gestamp Eólica Baixa Verde S/A RN Energia 49.687.713,17 

Gestamp Eólica Moxotó S/A RN Energia 34.986.862,96 

Gestamp Eolicatec Sobradinho S/A BA Energia 21.755.374,08 

Embuaca Geração e Comercialização 
de Energia S.A. 

CE Energia 42.723.785,57 

Companhia de Cimento da Paraíba - 
CCP 

PB Energia 197.811.049,39 

Eólica Faísa I Geração e 
Comercialização de Energia S.A. 

CE Energia 63.942.862,59 
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Eólica Faísa III Geração e 
Comercialização de Energia S.A. 

CE Energia 54.848.909,88 

Shineray do Brasil S.A. PE Automotiva 61.867.350,00 

Ventos Brasil Geração e 
Comercialização de Energia Elétrica 

S.A. 
CE Energia 96.407.194,96 

Natulab Laboratório S/A BA Química 13.862.197,00 

TCA-Tecnologia em Componentes 
Automotivos S/A 

PE Automotiva 505.925.388,15 

Braskem S/A BA Química 50.000.000,00 

Transnordestina Logística S/A AL/CE/PE/PI Transporte 800.000.000,00 

Deten Química S/A BA Química 15.447.600,00 

Eólica Faísa IV Geração e 
Comercialização de Energia S.A. 

CE Energia 54.216.447,60 

TOTAL 2014 2.233.016.954,28 

    
TOTAL 5.523.487.210,77 

Fonte: SUDENE. Relatórios de Gestão de Fundo de 2007 a 2014. 

 
Vê-se que a maioria das empresas beneficiadas pelo Fundo é dos setores de 

energia e transporte. Para obter o financiamento, as empresas comprometeram-se com 

objetivos como geração de energia eólica e a construção da Ferrovia Transnordestina. 

Além das empresas ora citadas, a maranhense Companhia Enérgica do 

Maranhão, a baiana Aratu Empreendimento LTDA, do ramo de logística, a Cone 

Multicenter LTDA, do setor turístico, a Companhia Siderúrgica Suape S.A. e a empresa 

Foz do Atlântico Saneamento S.A., localizadas em Pernambuco, também tiveram 

financiamento aprovado.   

Em 2013, o Banco do Nordeste foi o agente operador com mais projetos 

aprovados, com 14 pleitos bem sucedidos. O Banco do Brasil foi o segundo, com sete 

projetos, seguido da Caixa Econômica Federal (CEF), com três. Todos os projetos 

encaminhados pelo BNB desenvolvem suas atividades no setor energético. 

Apesar de concentrar o maior número de projetos, o volume de financiamento do 

BNB é o menor entre os três bancos. Os projetos aprovados conquistaram R$ 777 

milhões do Fundo para o financiamento. Já os projetos operacionalizados pelo Banco do 

Brasil e a CEF obtiveram R$ 2,7 bilhões e R$ 3,6 bilhões, respectivamente, 

apresentando um patamar expressivamente maior. 

Em relação aos estados selecionados para o estudo, nota-se que muitas empresas 

beneficiadas pelo FDNE estão localizadas no Ceará, com dez projetos financiados, 
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todos do setor de energia. O Maranhão conta com um projeto beneficiado, também do 

segmento energético. O Rio Grande do Norte, com cinco empreendimentos 

beneficiados, conta com projetos tanto do setor energético quando da indústria de 

minerais não-metálicos.  

Em 2012, com a Lei Nº 12.712, mudanças normativas e operacionais foram 

estabelecidas para o regimento do FDNE. No ano seguinte, “reinício” das operações do 

Fundo, foi verificada a ampliação considerável da quantidade de projetos contemplados, 

permitindo também o atendimento das demandas de pleitos aprovados. A Companhia 

Energética do Maranhão, por exemplo, que pleiteou o benefício em 2008, com projeto 

aprovado em 2010, tem previsão de receber os recursos do Fundo em 2015.  

A maioria dos projetos beneficiados pelo financiamento é de infraestrutura, que 

levam um grande volume de investimentos para as localidades escolhidas. Essa 

destinação indica um esforço do governo federal para contribuir na criação de ambiente 

favorável para demais investimentos produtivos, no sentido de criar oportunidades de 

negócios. No entanto, a demora para liberação dos recursos indica que as ações para 

alavancar a infraestrutura podem estar enfrentando um burocracia que não condiz com a 

necessidade econômica do país. Também pela inexistência de demais critérios, o caráter 

do Fundo não parece adequado para, diretamente, fomentar elos de cadeia ou 

diversificar as atividades industriais na região.  

 

2.3 FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO NORDESTE (FNE) 

 

Outro fundo relevante para investimentos no Nordeste é o Fundo Constitucional 

de Financiamento do Nordeste (FNE). O Fundo tem origem na Constituição Federal, 

que prevê 3% das receitas tributárias federais para aplicação em programas de 

financiamento ao setor produtivo das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, 

garantindo ao semiárido nordestino a metade dos recursos destinados à Região. Indica-

se ainda que a aplicação dos recursos deve ser realizada através de instituições 

financeiras de caráter regional. O FNE foi instituído no ano seguinte, através da Lei Nº 

7.827. Em 12 de janeiro de 2001, a Lei 10.177 estabeleceu dispositivos para 

regulamentação do Fundo, incrementada pela Lei Complementar Nº 125, de 03 de 

janeiro de 2007. 
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Em linhas gerais, o FNE busca contribuir para o desenvolvimento econômico e 

social da região através da execução de programas de financiamento a determinados 

setores produtivos. Os destinatários dos programas são produtores rurais e pessoas 

jurídicas que desenvolvem atividades diversas. Os setores prioritários do Fundo são: de 

infraestrutura - representados pelos projetos de energia (em especial, os de energias 

alternativas), de transportes (com destaque para os ferroviários e os multimodais), de 

telecomunicações, de instalação de gasodutos, de produção de gás, de abastecimento de 

água e de esgotamento sanitário; de turismo; de agroindústria vinculados a agricultura 

irrigada, piscicultura e aquicultura; de agricultura irrigada; de indústria extrativa de 

minerais metálicos; da indústria de transformação; de eletroeletrônica, mecatrônica, 

informática, biotecnologia, veículos e autopeças; da indústria de componentes 

(microeletrônica); e de pecuária, especialmente ao segmento relacionado com a 

ovinocaprinocultura. 

Apesar de contar com a participação da Sudene e do Ministério da Integração 

Nacional, o BNB tem papel destacado na administração do FNE, planejando e 

coordenando programas em consonância, especialmente, às diretrizes da Política 

Nacional de Desenvolvimento Regional
7
 (PNDR) para o Nordeste.  

O FNE financia de 70% a 100% do investimento contemplado, dependendo do 

porte da empresa e da atividade desenvolvida. Como contrapartida, os empreendimentos 

participam do investimento em até 30% do valor total do projeto, porcentagem que 

também varia de acordo com determinados critérios. Para operações industriais, os 

encargos financeiros vão de 5,44% a 9,78% para pagamentos até o vencimento. Os 

projetos localizados no semiárido contam com os menores encargos. 

Em relação ao prazo de financiamento, as empresas do setor agroindustrial têm 

até dezesseis anos para reembolso. Para projetos de infraestrutura, o prazo é de vinte 

anos. Para os demais empreendimentos, o limite máximo é de doze anos.  

De acordo com a legislação do Fundo, o empreendimento não precisa arcar com 

os riscos do projeto, divididos entre o banco administrador e o Fundo para taxas de 

juros de 3% ao ano. Para taxas de 6%, o banco administrador assume todos os riscos da 

                                                           
7
 A formulação da PNDR, ainda longe de ser considerada uma política de Estado, é um esforço do 

governo brasileiro para retomar o planejamento e as políticas regionais, baseada em dois objetivos 

primordiais: reverter a trajetória das desigualdades regionais e explorar os potenciais endógenos da base 

regional do país (MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO, 2012). 
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operação. Ao final do período de realização do projeto, as garantias constituídas deverão 

representar, no mínimo, 125% do valor liberado. 

Em 2014, o BNB coordenava treze programas financiados pelo FNE: Programa 

de Apoio ao Desenvolvimento Rural do Nordeste (FNE Rural), Programa de 

Financiamento à Agropecuária Irrigada (FNE Irrigação), Programa de Apoio ao 

Desenvolvimento da Aquicultura e Pesca no Nordeste (FNE Aquipesca), Programa de 

Financiamento à Ampliação e Modernização da Frota Pesqueira Nacional (FNE 

Profrota Pesqueira), Programa de Apoio ao Setor Industrial do Nordeste (FNE 

Industrial), Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Agroindústria do Nordeste 

(FNE Agrin), Programa de Apoio ao Turismo Regional (FNE Proatur), Programa de 

Financiamento para os Setores Comercial e de Serviços (FNE Comércio e Serviços), 

Programa de Financiamento à Infraestrutura Complementar da Região Nordeste (FNE 

Proinfra), Programa de Financiamento à Inovação (FNE Inovação), Programa de 

Financiamento à Sustentabilidade Ambiental (FNE Verde), Programa de Financiamento 

a Micro e Pequenas Empresas e a Empreendedores Individuais (FNE MPE) e o 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF). 

De acordo com relatórios de execução do FNE, o BNB investiu, entre 1998 e 

2013, mais de R$ 133 bilhões através dos programas financiados pelo Fundo. 

Notadamente, os projetos do setor rural concentram maior parte dos recursos. 

 

Tabela 10 – Participação setorial nas contratações pelo FNE (em %) – 1998 a 2013 
 

 

Fonte: BNB, 2014. 
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No período, os estados que mais receberam recursos do FNE foram Bahia, 

Ceará, Pernambuco e Maranhão, responsáveis por 65,3% do total dos valores 

contratados. 

Tabela 11 – Participação por estado nas contratações pelo FNE – 1998 a 2013 
 

 

Fonte: BNB, 2014. 

 

Entre os projetos industriais, o cenário não é muito diferente. Em 2013, Bahia, 

Ceará e Pernambuco continuam detendo maior parte do valor contratado. O Rio Grande 

do Norte figura como quinto maior beneficiado, enquanto que o Maranhão é 

contemplado com um valor bem inferior.  

As discussões fomentadas pelo Ministério da Integração, na intenção de formatar 

a Política Nacional de Desenvolvimento Regional, identificam várias limitações, tanto 

do FNE quanto do FDNE em relação aos mecanismos de seletividade setorial e de 

indução da localização dos investimentos no interior das macrorregiões, ressaltando que 

suas exigências, em termos de contrapartida, são muito restritas. Além disso, alerta-se 

que existe sobreposição das funções dos Fundos de Desenvolvimento e sobre as do 

Banco Nacional do Desenvolvimento e que não há disponibilidade de recursos não 

reembolsáveis que possam atender outras necessidades do desenvolvimento da região 

que não as atividades produtivas. Os incentivos fiscais também possuem limitações 

quanto à seletividade espacial e setorial, desconsiderando diferenças entre sub-regiões e 
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não atuando em atenção às necessidades estratégicas das regiões (MINISTÉRIO DA 

INTEGRAÇÃO, 2012). 

 

Tabela 12 – Participação por estado nas contratações de projetos industriais pelo 
FNE – 2013 

 

 

Fonte: BNB, 2014 

 

Ademais, diferentemente do cenário nos anos 1960, a Sudene não detém a 

dimensão e importância que tinha como grande organismo de planejamento e 

coordenação para o desenvolvimento do Nordeste. Liderando a discussão sobre a 

PNDR, o governo federal sugere que pode dar ao Ministério da Integração esse papel. 
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3 POLÍTICAS DE CONCESSÃO FISCAL COMO AÇÃO DE 

DESENVOLVIMENTO LOCAL 

 

3.1 O FUNDO DE DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL DO RIO 

GRANDE DO NORTE – FDCI 

 

Segundo o IBGE, o Rio Grande do Norte tem 52.800 km² e, em 2014, 

aproximadamente quatro milhões habitantes em seus 167 municípios, cerca de 6% da 

população nordestina. Apenas a Região Metropolitana de Natal, com dez municípios, 

possui mais de 1,3 milhão de habitantes. 

Araújo (2009), em um resgate histórico da industrialização do Rio Grande do 

Norte, relatou que a Sudene prestou um papel fundamental na modernização da 

economia do Rio Grande do Norte. Entre 1960 e 1977, o Estado recebeu incentivos para 

86 projetos, principalmente para as indústrias extrativa mineral, alimentar, têxtil, de 

vestuário e calçado, e de pesca, já tradicionais no cenário potiguar. Desse total, 45 

projetos, mais da metade, foram para Natal, a capital do Estado. O município de 

Parnamirim, da região metropolitana de Natal, recebeu oito projetos. Mossoró e Macau, 

municípios do interior do estado, que já contavam com certo dinamismo (o primeiro já 

se configurava como polo econômico, e o segundo destacava-se pela produção de sal), 

receberam seis e quatro unidades de investimento, respectivamente. São Gonçalo do 

Amarante, que, como Parnamirim, também se localiza na área metropolitana de Natal, 

recebeu quatro projetos. A instalação da Petrobrás nos anos 1970 contribuiu para 

diminuir a concentração econômica, proporcionando certo dinamismo para o interior do 

estado. 

No mesmo período, foram criados Fundos para atividades específicas e o Fundo 

de Desenvolvimento Comercial e Industrial do Rio Grande do Norte (FDCI), com o 

objetivo de estimular a implantação, ampliação ou a modernização de estabelecimentos 

industriais, agroindustriais, comerciais e turísticos. Na Lei Nº 4.525, de 12 de dezembro 

de 1975, que criou o Fundo, estão previstas as seguintes finalidades básicas: i) custeio; 

ii) financiamento; iii) participação acionária em empreendimentos do setor secundário e 

do turismo; iv) aumento do capital do Banco do Desenvolvimento do Rio Grande do 

Norte S/A (BDRN), pela subscrição de ações em favor do Governo do Estado; e v) 

possibilitar aos agentes da estrutura organizacional governamental a otimização de 
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investimentos. Além disso, é registrado na Lei que os benefícios do Fundo são 

extensivos à indústria salineira, à pesca e à cultura da fauna e flora marinhas em geral, 

setores tradicionais do Rio Grande do Norte. 

Na década de 1980, ainda segundo o resgate de Araújo (2009), a atividade 

petrolífera, salineira e a fruticultura irrigada integravam o interior do Rio Grande do 

Norte à economia nacional e até internacional. No período, o estado recebeu grandes 

investimentos para agropecuária local, grande parte beneficiada por incentivos fiscais, 

mas a indústria de transformação seguia baseada nos setores tradicionais.     

As produções de petróleo e gás natural cresceram significativamente na década 

de 1990, possibilitando maior impulso para a economia do Rio Grande do Norte, 

especialmente devido às demandas da Petrobrás ao setor de serviços. O Polo 

Agroindustrial do Estado foi fortalecido através de incentivos fiscais que, até a metade 

da década, somavam mais de US$ 18 milhões. A produção de frutas, com destaque ao 

melão e à castanha de caju, era voltada predominantemente para o mercado externo. 

 

3.1.1 O Programa de Apoio ao Desenvolvimento Industrial do Rio Grande do 

Norte - Proadi 

 

A Lei nº 5.397, de 11 de outubro de 1985, criou o Programa de Apoio ao 

Desenvolvimento Industrial do Rio Grande do Norte (Proadi), regido pela Lei nº 7.075, 

de 17 de novembro de 1997. O decreto 13.723, de 24 de dezembro de 1997, e alterações 

nos anos seguintes, regulamentam o Programa. Como objetivos, o Proadi busca apoiar e 

incrementar o desenvolvimento industrial do Estado através da concessão de 

financiamento a empresas industriais, quando da instalação de unidade industrial, sob a 

forma de contrato de mútuo, de execução periódica, via Agência de Fomento do Rio 

Grande do Norte S.A. 

Ainda segundo o Decreto nº 13.723, as empresas industriais que podem ser 

beneficiadas com os incentivos do Proadi devem ser: i) novas - em fase de implantação 

ou em funcionamento no território do Estado há, no máximo, seis meses; ou ii) 

existentes no território do Estado, desde que amplie a sua capacidade produtiva em pelo 

menos 50%, mediante a realização de novos investimentos fixos e circulantes; ou ainda 

iii) existentes no território do Estado, encontre-se paralisada há pelo menos doze meses 

ou que tenha apresentado capacidade ociosa – correspondente a pelo menos 50% da  
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capacidade instalada  total – nos sessenta meses anteriores ao pedido do incentivo, 

submetidas aos critério do Conselho de Desenvolvimento do Estado (CDE). 

O mesmo decreto prevê também a natureza de empreendimentos que não podem 

ser beneficiados pelo Proadi, a saber: empresas de construção civil e atividades 

correlatas; de preparação industrial de fumo; de extração e beneficiamento do sal 

marinho; de execução de serviços gráficos diversos; de fabricação de esquadrias de 

madeira ou metal; de extração de substância mineral, sem beneficiamento; de conserto, 

restauração ou recondicionamento de veículos, máquinas, aparelhos e objeto usados, ou 

reparo de partes ou peças empregadas exclusiva e especificamente nessas operações; e 

de preparo de alimentos em restaurantes, bares, sorveterias, padarias e similares. 

O prazo do financiamento com recursos do Proadi é de dez anos. O período de 

carência está dentro desse prazo, que é de um a trinta e seis meses. Tal prazo pode ser 

prorrogado por mais dez anos, quando observada ampliação da produção da empresa em 

pelo menos 25%. Para as empresas de petróleo e gás natural, o prazo é de 15 anos.  

Quanto ao montante do financiamento, toma-se por base o valor do ICMS 

incidente a partir do início das operações do empreendimento, observada a 

especificidade dos percentuais, que depende da localização da indústria. Para as 

empresas localizadas na área metropolitana de Natal (Natal, São Gonçalo do Amarante, 

Parnamirim, Macaíba e Extremoz), o montante é de 60% do ICMS devido. Para as 

empresas localizadas no restante dos municípios potiguares e em áreas industriais 

estabelecidas pela Lei, o benefício é de 75% do que deveria ser recolhido. O decreto 

prevê ainda que o valor do financiamento não pode ultrapassar 10% do faturamento da 

empresa beneficiária e uma exceção a projetos superiores a R$ 20 milhões que 

pretendam instalar-se na região metropolitana de Natal. Estas podem ser contempladas 

por um montante equivalente a 75% do imposto devido, se consideradas pelo CDE 

como de fundamental importância para o desenvolvimento industrial local. 

Os juros sobre os financiamentos do Proadi são de 3% ao ano, calculados sobre 

o saldo devedor em cada trimestre, com atualização monetária semestral. O reembolso 

do principal do financiamento é feito em parcelas e pode ser reduzido em até 99%, de 

acordo com uma série de critérios organizada em um sistema de pontos, ilustrado no 

Quadro 3. 
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Quadro 3 – Critérios de redução do principal do financiamento do 

PROADI organizados em sistema de pontos 

LOCALIZAÇÃO 

Condição Pontos 

Em áreas metropolitanas de Natal 12 

Em áreas industriais criadas por Lei 14 

No interior do estado 16 

INVESTIMENTO 

Condição Pontos 

Até R$ 1 milhão 1 

De R$ 1.000.001 a R$ 5.000.000 2 

De R$ 5.000.001 a R$ 20.000.000 3 

Acima de R$ 20 milhões 4 

EMPREGOS GERADOS 

Condição Pontos 

Até 100 empregados 1 

De 101 a 500 empregados  2 

Mais de 500 empregados 3 

UTILIZAÇÃO DE MATÉRIAS-PRIMAS 

Condição Pontos 

Utilização mínima de 30% do seu custo total em 
matéria-prima produzida no Estado  

1 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS LOCAIS 

Condição Pontos 

Utilização de empresas construtoras do Estado na 
execução da totalidade das obras civis previstas no seu 

projeto de viabilidade  
1 

CONTRATAÇÃO DE FACÇÃO LOCAL 

Condição Pontos 

De 20% a 35% de produção faccionada 1 

De 36% a 50% de produção faccionada  2 

PRODUTO NOVO 

Condição Pontos 

Produto sem similares no Estado e objeto de 
importação de outras unidades da federação ou do 

exterior  
1 

TOTAL DE PONTOS POSSÍVEL 20 
                    Fonte: RIO GRANDE DO NORTE, 1997. 

 

Cada ponto atribuído equivale a 4,95% de redução no reembolso do principal do 

financiamento. Atingindo 20 pontos, a empresa beneficiária conquista o equivalente a 
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99% de redução. Independente dos critérios, as empresas de petróleo e gás natural terão 

as parcelas da amortização reduzidas também em 99%. 

Os critérios do Proadi indicam que a localização é o principal fator considerado 

para a subvenção. Apesar de atribuir mais pontos à instalação no interior do estado, a 

diferença entre demais localidades não parece tão significativa para o empreendimento. 

O volume de investimento é o segundo critério mais importante, seguido da geração de 

empregos. A pontuação, no entanto, frente ao fator localização, é evidentemente baixa. 

Com isso, vê-se que o real interesse do Programa é, simplesmente, atrair investimentos, 

deixando o empreendedor beneficiário, atento às forças do mercado, livre para 

direcionar sua atuação dentro do estado. 

Quanto ao estímulo ou fortalecimento de cadeias dentro do estado, a baixa 

pontuação atribuída aos fatores relacionados à utilização de matéria-prima local e à 

contratação de empresas e facções locais transparece o caráter secundário deste tema 

para o Programa. Ou seja, o Proadi é pouco efetivo na formação e ampliação de cadeias 

produtivas. 

Entre 2003 e 2007, o Proadi gerou mais de 40 mil empregos, financiando, na 

forma de incentivos, R$ 625,4 milhões em investimentos. Em termos setoriais, a maioria 

dos projetos é do ramo de produtos alimentícios e bebidas. Outros segmentos 

beneficiados são os de fabricação de produtos de borracha e plástico, de produtos 

químicos, de produtos têxteis, de artigos de vestuário e acessórios, e de extração de 

minerais não-metálicos. Ainda no mesmo período, as localidades que receberam a maior 

parte dos investimentos estão na Região Metropolitana de Natal, com 68 projetos. O 

interior do Estado contou com 40 projetos incentivados pelo Proadi. Apenas Mossoró 

recebeu 14 deles (CODIT apud MACEDO, ARAÚJO, 2009). 

A distribuição de projetos indica que o Programa não tem efetiva contribuição 

para desconcentração de investimentos dentro do próprio estado. Além disso, por 

incentivar setores tradicionais da economia potiguar, o Proadi também não incita o 

surgimento de novas atividades industriais, especialmente as produtoras de bens de alto 

valor agregado, e nem estimula uma mudança no padrão industrial.  

O Plano Plurianual do Rio Grande do Norte 2012 – 2015 prevê incentivo 

financeiro através do Proadi para 150 projetos, distribuídos de acordo com o Gráfico 4. 

Vê-se que, além de não contribuir para a desconcentração espacial dos investimentos 
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dentro do estado, o Programa segue na mesma tendência ao financiar projetos em 

lugares que já contam com certo adensamento econômico.  

 

Gráfico 4 – Previsão de projetos financiados pelo PROADI 2012 - 2015 

 

Fonte: RIO GRANDE DO NORTE, 2012. 

 

Desde 2010, o PROADI está em pauta política para ser reformulado. Em 

mensagem da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, faz-se a avaliação de que 

o Estado tem perdido espaço na atração de investimentos privados. Atrelando as 

reformulações ocorridas na Bahia, em Pernambuco e no Ceará à dinâmica econômica 

conquistada por estes, a mensagem recomenda o mesmo ao Rio Grande do Norte para 

superar a posição de fragilidade competitiva em que se encontra. 

Em 2012, a Secretaria do Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Norte 

(SEDEC) e a Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte (FIERN), discutiram 

alterações no PROADI visando uma legislação mais objetiva. A reformulação discutida 

seria apresentada em forma de Projeto de Alteração de Lei, a ser apreciado pelo 

legislativo estadual. Entre outras considerações, o Projeto de Alteração da Lei do 

Programa propõe as seguintes mudanças (SALES, 2013): 

- eliminação do prazo limite de prorrogação do incentivo, permitindo prorrogações 

sucessivas; 

- redução do prazo de permanência da empresa beneficiária após o término do uso do 

benefício para 50% do período em vigência; 

- redução para 25% de incremento da atividade para concessão às indústrias já 

existentes no Estado; 
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 - extensão do incentivo a toda a capacidade instalada e não apenas à parte da produção 

ampliada; 

- redução do período de paralisação anterior ao pedido de concessão do benefício para 

seis meses; 

- redução do período mínimo em que tenha registrado capacidade ociosa para 24 meses; 

- redução do limite de ociosidade da capacidade instalada total para 25%; 

- dispositivo que possibilita a concessão do incentivo em percentuais diferenciados a 

segmentos considerados estratégicos e relevantes; 

- inclusão de Anexo estabelecendo os códigos das atividades excluídas do programa. A 

definição objetiva das atividades excluídas através do Código de Atividade Econômica 

(CNAE), eliminando as pendências decorrentes de divergências de interpretação pela 

forma imprecisa como se encontra na legislação atual; 

- extensão dos benefícios da nova legislação aos contratos de financiamento ante da 

aprovação da referida Lei.  

O projeto atravessa um impasse entre as Secretarias do Governo do Rio Grande do 

Norte e não tem previsão para ser votado. De qualquer maneira, as mudanças propostas 

sinalizam a intenção de tornar a legislação mais flexível e o incentivo mais acessível às 

empresas, além de transformar o benefício em uma vantagem contínua, através da 

eliminação do limite de prorrogação. 

A proposição que sugere um incremento na estratégia de desenvolvimento 

industrial do estado é a que prevê concessão diferenciada do incentivo a segmentos 

considerados estratégicos e relevantes. Esse ponto, porém, precisa ser bem definido para 

surtir efeito substancial, que vá bem além da simples atração de investimentos. Ademais, 

fundamentalmente, o projeto não apresenta proposições para impulsionar uma estratégica 

de desenvolvimento industrial diferente da que já vem sendo executada pelo governo 

estadual. 

 

3.1.2 O Programa de Apoio ao Desenvolvimento das Atividades do Polo Gás-Sal - 

Progás 

 

Além do Proadi, o Progás é um importante programa de desenvolvimento 

impulsionado por incentivos. Criado pela Lei nº 7.059, de 18 de setembro de 1997, e 

regulamentado pelos Decretos nº 13.957, de 11 de maio de 1998, e nº 18.338, de 12 de 
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julho de 2005, o Programa objetiva incentivar a industrialização do Estado do Rio 

Grande do Norte, assegurando o fornecimento de gás natural a preço subsidiado a 

empresas consideradas prioritárias ao desenvolvimento do Estado. A tarifa diferenciada 

no consumo de gás natural é publicada periodicamente no Diário Oficial do Estado. O 

fim do Programa está previsto para abril de 2015, mas a Potigás, sociedade de capital 

misto vinculada ao Governo do Estado, já se manifestou para renegociar com a 

Petrobras a prorrogação do prazo. 

O mecanismo dá-se da seguinte forma: a Potigás oferece  benefício de até 81% 

dos licenciamentos ambientais utilizados pela Petrobras. Esses recursos são 

transformados em fornecimento de gás para as indústrias inscritas no Progás e o 

Governo do Estado custeia quase metade da tributação de todo o gás utilizado nos 

processos produtivos das empresas que atendam os critérios do Programa. 

O perfil de empresas que podem ser beneficiadas pelo Progás é o mesmo 

previsto na regulamentação do Proadi. Quando ao período de concessão, a redução da 

tarifa do gás natural pode ser concedida por até cinco anos, prazo que pode ser 

prorrogado por mais duas vezes em igual período. O Tesouro do Estado deve transferir, 

como subvenção econômica, os recursos correspondentes ao referido percentual da 

receita da taxa de licenciamento à concessionária estadual de distribuição de gás 

canalizado. O prazo de carência é de seis meses. 

Os recursos vêm de créditos consignados nos Orçamentos do Estado, e das 

amortizações de empréstimos concedidos à Petrobras através do Proadi. O montante de 

incentivos é calculado segundo alguns critérios, organizados em um sistema de pontos, 

conforme pode ser visto no Quadro 4. 

Para chegar ao volume de gás subsidiado, considera-se a variação 

correspondente a no mínimo 20 e, no máximo, 100 pontos, o que equivale a 48,77% de 

abatimento da tarifa. O Programa reserva atenção significativa para a localização, à 

geração de emprego e ao investimento, tratando de montantes superiores aos previstos 

no Proadi. 

Através do Progás, o Rio Grande do Norte destinou R$ 217,5 milhões em 

incentivos fiscais para indústrias que utilizam o gás natural como fonte energética no 

processo produtivo entre 2002 e 2013. As empresas que são beneficiadas pelo Programa 

são: Vicunha, Guararapes, Três Corações Natal, Sterbom, Rarus, Nortex, Três Corações 
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Mossoró, Multdia, Coteminas SGA, Coteminas MAC, Fortcola, Refimosal, Porcelanatti 

(Itagrês) e Vittra.  

 
Quadro 4 – Critérios de redução do principal do financiamento do Progás 
organizados em sistema de pontos 

 

LOCALIZAÇÃO 

Condição Pontos 

Interior do Estado ou nas áreas industriais criadas por lei 25 

SUSTENTABILIDADE 

Condição Pontos 

Promoção de substituição de combustíveis poluentes, minerais ou vegetais, 
por gás natural, utilizados como energia no processo produtivo 

5 

INVESTIMENTO 

Condição Pontos 

De R$ 500.000 a R$ 5.000.000 5 

De R$ 5.000.001 a 20.000.000 10 

De R$ 20.000.001 a 100.000.000 15 

Acima de R$ 100.000.000 20 

EMPREGOS GERADOS 

Condição Pontos 

De 50 a 150 empregados 5 

De 151 a 300 empregados  10 

De 301 a 1.000 empregados  15 

Acima de 1.000 empregados 20 

MEIO AMBIENTE 

Condição Pontos 

Realização ou destino de, no mínimo, 5% de sua receita anual para 
investimentos na área ambiental do Estado 

15 

PESQUISA & DESENVOLVIMENTO 

Condição Pontos 

Promoção de investimentos na área de pesquisa científica ou que utilize 
comprovada inovação tecnológica 

10 

GRANDES INVESTIMENTOS 

Condição Pontos 

Indústria de grande porte, que promova investimentos acima de R$ 200 
milhões e que gere mais de 2.500 empregos diretos 

5 

TOTAL DE PONTOS POSSÍVEL 100 

Fonte: RIO GRANDE DO NORTE, 1997. 

Pela pontuação atribuída ao volume de investimento e número de empregos 

gerados, vê-se que as grandes empresas são as principais beneficiárias do Progás.  Os 
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empreendimentos beneficiados pertencem aos setores têxtil, de confecções e de 

alimentos e estão localizados, principalmente, na Região Metropolitana de Natal. 

Ainda que defina, no tocante à localização, a condição de instalação no interior 

do Estado ou nas áreas industriais criadas por lei, o Programa, na realidade, não 

diferencia benefício seja qual for a área escolhida pelo empreendimento, já que a região 

de Natal é considerada área industrial. Assim, a simples instalação já atribui um quarto 

do total de pontos à empresa pleiteante. Além disso, o critério não apresenta 

preocupação efetiva na desconcentração dos investimentos atraídos. 

O critério que estimula a promoção de investimentos na área de pesquisa 

científica ou que utilize comprovada inovação tecnológica é importante estimular a 

utilização de equipamentos modernos, mas essa contribuição para a indústria no estado 

ainda é tímida e não parece instigar atividades intensivas em tecnologia. As atividades 

econômicas desenvolvidas pelas empresas beneficiadas são tradicionais no Rio Grande 

do Norte, indicando que, assim como o Proadi, o Progás não está alcançando empresas 

de setores industriais que possam contribuir para criação de um padrão industrial mais 

moderno e diversificado no estado.   

 

3.2 AÇÕES DE FOMENTO À INDÚSTRIA IMPULSIONADAS PELO GOVERNO 

DO ESTADO DO MARANHÃO 

 

Com 331.937,450 km², o Estado do Maranhão conta com uma população de 

6.794.301 habitantes, dos quais cerca de 1,3 milhão estão na Região Metropolitana de 

São Luís, constituída de seis municípios. Segunda maior unidade do Nordeste, o 

Maranhão conta com 217 cidades.   

No período de industrialização do Nordeste impulsionado pela Sudene, era clara 

a intenção em orientar mais projetos e investimentos aos estados de Pernambuco e da 

Bahia. No entanto, mesmo entre as unidades que não receberam tamanha atenção, o 

Maranhão figurou em um patamar bastante aquém do geral. Entre 1960 e 1977, o 

Estado recebeu apenas 24 dos 1.205 projetos industriais aprovados pela 

superintendência, enquanto o Rio Grande do Norte, por exemplo, recebeu mais de 

oitenta. Consequentemente, o valor investimento no Maranhão também foi baixo 

comparado ao de outras unidades federativas. Foi, aliás, o Estado que menos teve 

recursos aprovados pela Sudene entre 1960 e 1977. Os projetos aprovados pela Sudene 
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ao Maranhão foram concentrados na capital, São Luís, que recebeu 18 projetos. Os 

outros três foram para o município de Caxias (ANDRADE, 1981). 

A partir da segunda metade dos anos 1970, com o II PND, projetos de grande 

porte foram aportados ao Maranhão. Destacam-se o Projeto Grande Carajás, a 

instalação da Companhia Vale do Rio Doce, o aproveitamento da estrada de ferro 

existente, a instalação de consórcio voltado à produção e exportação de alumínio em 

lingotes, e a expansão de projetos agroindustriais, especialmente da produção de 

eucalipto e bambu para celulose, pecuária bovina, cana de açúcar e álcool, estimulados 

através de incentivos fiscais (HOLANDA, 2009 apud PAULA; HOLANDA, 2011). 

 

3.2.1 O Sistema de Apoio à Indústria e ao Comércio Exterior do Estado do 

Maranhão – Sincoex 

 

Na década de 1990, o Governo do Maranhão criou o Programa de Apoio ao 

Desenvolvimento Industrial do Estado do Maranhão (PRODEIN) visando conceder 

financiamento a empresas industriais que viessem a se instalar no Estado. Poucos anos 

depois, o governo maranhense reformulou sua proposta, baseando-se agora na utilização 

de recursos oriundos do ICMS. Assim, em substituição ao PRODEIN, em 20 de 

setembro de 1995, foi criado o Sistema de Apoio à Indústria e ao Comércio Exterior do 

Estado do Maranhão (Sincoex), através da Lei n.º 6.429, alterada pelas Leis nº 6.514, de 

04 de dezembro de 1995, nº 7.594, de 11 de junho de 2001, e nº 7.978, de 30 de setembro 

de 2003. Os contratos de financiamento formalizados entre as empresas beneficiárias do 

PRODEIN e do Banco do Estado do Maranhão S/A (BEM) ficariam mantidos até a 

execução total dos mesmos. 

O Sincoex tinha como objetivo promover o desenvolvimento das atividades 

industriais e agroindustriais em todo o território do Maranhão e o incremento das de 

comércio exterior, assegurando incentivo, por meio de financiamento quando da 

implantação, ampliação ou relocalização das empresas. Para alcançar o objetivo, são 

traçadas seis estratégias: integração e complementação da matriz industrial do Estado; 

transformação, no próprio Estado, dos recursos naturais e insumos agropecuários; 

interiorização do processo industrial, visando reduzir as desigualdades intrarregionais; 

avanço tecnológico do setor industrial; fortalecimento do Porto de São Luís, a fim de 

torná-lo um polo regional de importação e exportação; e geração de emprego.  
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As empresas beneficiárias eram as industriais e agroindustriais com projetos de 

implantação, ampliação ou relocalização em operação desde 1º de maio de 1995, e o 

projeto de ampliação deverá resultar no aumento mínimo de 50% da capacidade instalada, 

além das empresas especializadas em comércio exterior, entendidas como importadoras, 

que devem estar sediadas no Estado. Não podiam se beneficiar da concessão do Sincoex 

as indústrias que utilizem carvão vegetal, indústrias beneficiadoras de madeira, de papel e 

celulose (se os insumos florestais não forem provenientes de reflorestamento próprio ou 

de terceiros); indústrias de extração sem beneficiamento de produtos de origem vegetal, 

mineral e abate de produtos animais sem beneficiamento, de beneficiamento e moagem de 

café, da construção civil e atividades correlatas, serrarias, edição de jornais e revistas, 

produtos primários de alumina ou de alumínio, cerâmica vermelha e celulose; e as 

empresas especializadas em comércio exterior de combustíveis minerais e óleos minerais, 

malte e cereais. 

A empresa interessada tinha que apresentar uma Carta-Consulta de Habilitação 

para pleitear o financiamento, onde são considerados vários critérios, não especificados 

no Decreto que regulamenta o Sincoex: mão de obra empregada, recursos investidos, 

aproveitamento da matéria-prima local, verticalização do processo industrial existente, 

importação, exportação, pioneirismo. A falta de detalhamento de tais critérios pode 

comprometer as estratégias traçadas para o alcance dos objetivos. 

Para empresas de comércio exterior, nas operações de importação, o 

financiamento com incentivos do Sincoex era de até 9% do valor da saída de mercadorias 

tributadas, com prazo de fruição indeterminado. Para empresa industrial e agroindustrial, 

o financiamento era de até 75% do total do ICMS a recolher, com prazo de concessão de 

até 10 anos. Toda empresa beneficiada, naturalmente, deveria ser contribuinte do ICMS. 

O agente financeiro previsto para operacionalizar o Sincoex era o BEM. 

As empresas industriais e agropecuárias contavam com três anos de carência para 

honrar as parcelas de amortização do financiamento. Para as de comércio exterior, o prazo 

de carência era de seis meses. As parcelas do financiamento poderiam ser reduzidas em 

até 95%, o que dependia de certas condições, apresentadas no Quadro 5.   

 

 

 

 



73 
 

Quadro 5 – Condições para redução das amortizações do programa SINCOEX 

CONDIÇÃO REDUÇÃO 

Empreendimentos industriais e agropecuários localizados em 
município da Ilha de São Luís 

85% 

Empreendimentos industriais e agropecuários localizados em 
distrito industrial ou em outras áreas industriais do Estado 

95% 

Empresa especializada em comércio exterior localizada em 
qualquer parte do território maranhense 

85% 

     Fonte: MARANHÃO, 1995. 

 

As estratégias da ação evidenciam a interiorização do processo industrial e os 

esforços para reduzir as desigualdades intrarregionais, mas os incentivos aos 

empreendimentos industriais e agropecuários não são diferentes quanto à localização da 

empresa no interior, permitindo a concentração de investimentos em um só polo fora da 

zona de São Luís. 

O financiamento seria cancelado se a empresa beneficiária infringisse a legislação 

tributária; deixar de cumprir as metas de produção propostas por três meses consecutivos; 

transferir suas instalações para outro Estado; ou/e tiver decretação de falência ou 

concordata. Percebe-se uma fresta para certa flexibilidade no que concerne ao 

cumprimento de metas. 

 

3.2.2 O Programa de Incentivo às Atividades Industriais e Tecnológicas do Estado 

do Maranhão – ProMaranhão 

 

O Sincoex orientou a concessão fiscal para o desenvolvimento industrial do 

Maranhão até 2010, quando o Governo do Estado criou um terceiro modelo de ação para 

conceder o financiamento via ICMS. Através da Lei nº 9.121, de 04 de março de 2010, foi 

criado o Programa de Incentivo às Atividades Industriais e Tecnológicas do Estado do 

Maranhão (ProMaranhão). Como objetivos, além de incentivar a implantação de novas 

indústrias e agroindústrias e ampliação, relocalização e reativação de indústrias e 

agroindústrias sediadas no Maranhão, o Programa busca fomentar o desenvolvimento da 

indústria e agroindústria de pequeno porte, de acordo com regulamento específico, 

novidade em relação ao Sincoex. 

O ProMaranhão estabeleceu modalidades para a concessão de incentivo, 

conforme descrito no Quadro 6. A evidência ao fator ‘localização’ foi diversificada com 

o ProMaranhão. Os benefícios oferecidos às empresas localizadas em municípios com 
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IDH igual ou inferior ao índice médio do Estado sugere um esforço para dinamizar os 

territórios socialmente mais atrasados do Maranhão. Por outro lado, os critérios 

estabelecidos desprezam outros fatores comumente evidenciados em políticas de 

incentivo fiscal, como geração de emprego e montante de investimento, além de 

variáveis que têm conquistado importância no âmbito da concessão fiscal, como 

potencial para construção e adensamento de cadeias produtivas e inovação tecnológica. 

 

Quadro 6 – Critérios e prazos para concessão de incentivos do PROMARANHÃO  

CRITÉRIO I PRAZO 

Crédito presumido em montante igual a 75% (setenta e cinco por 
cento) do valor do ICMS devido pelas saídas 

Conforme 
especificações 

Para segmentos de indústria ou agroindústria inexistentes no Estado na 
data da publicação da Lei, em decorrência de implantação 

20 anos 

Para segmentos de indústria ou agroindústria existentes no Estado, em 
decorrência de implantação  

15 anos 

Para indústrias ou agroindústrias sediadas no Estado, em decorrência de 
ampliação 

12 anos e seis 
meses 

Para indústrias ou agroindústrias sediadas no Estado, em decorrência de 
relocalização para distritos industriais mantidos pelo poder público 

10 anos 

Para indústrias ou agroindústrias sediadas no Estado, em decorrência de 
reativação, que não tenham sido contempladas anteriormente por 
incentivos no âmbito do ICMS  

10 anos 

Para indústrias ou agroindústrias sediadas no Estado, em decorrência de 
implantação, ampliação, relocalização ou reativação em municípios com 
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) igual ou inferior ao índice médio 
do Estado  

20 anos 

CRITÉRIO II PRAZO 

Diferimento
8
 do ICMS nas aquisições de bens destinados ao ativo 

permanente das atividades econômicas previstas, limitado ao período 
de implantação, ampliação, relocalização ou reativação 

Encerra-se a 
fase de 

diferimento nas 
saídas dos 
produtos 

resultantes 

Para operações internas, relativamente ao imposto que seria destacado 
pelo remetente 

- 

Para operações interestaduais, relativamente à diferença entre alíquota 
interna e a interestadual, bem como ao serviço de transporte 

- 

Para operações de importação do exterior, inclusive em relação ao 
respectivo serviço de transporte, quanto ao imposto que seria pago no 
momento do desembaraço aduaneiro 

- 

CRITÉRIO III PRAZO 

                                                           
8
 Entende-se por diferimento o procedimento pelo qual o recolhimento do ICMS devido em determinada 

operação é transferido para momento posterior (diferença entre lançamento e pagamento). 
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Diferimento do ICMS na saída interna e na importação de matérias-
primas e mercadorias utilizadas direta ou indiretamente no processo 
produtivo da indústria e agroindústria, inclusive em relação ao 
respectivo serviço de transporte, exceto o fornecimento de energia e 
as operações com mercadorias sujeitas à substituição tributária 

Encerra-se a 
fase de 

diferimento nas 
saídas dos 
produtos 

resultantes 

CRITÉRIO IV PRAZO 

Crédito presumido em montante igual a 75% (setenta e cinco por 
cento) do valor do ICMS devido pelo incremento das saídas de 
mercadorias tributadas promovidas pela indústria e agroindústria de 
pequeno porte, em comparação com exercício anterior 

5 anos 

Fonte: MARANHÃO, 2010. 

 

Não podem usufruir dos incentivos do Promaranhão as operações de saída com 

álcool etílico anidro combustível e álcool combustível hidratado; biodiesel B100; gás 

natural, produtos derivados de petróleo e seus subprodutos; produtos de origem mineral; 

energia elétrica nas operações internas; com madeira serrada e com produtos primários 

simplesmente beneficiados, nominados em regulamento. 

A empresa incentivada pelo Promaranhão terá o benefício suspenso se cometer 

infração à legislação tributária ou à legislação da seguridade social; ficar inadimplente 

com o pagamento do ICMS e com o Fundo por mais de 45 dias; e/ou utilizar o benefício 

para atividades ou produtos não contemplados no Promaranhão ou na resolução do 

CONDEP que aprovar a carta-consulta do empreendimento. 

As empresas que já tinham contratos firmados através do PRODEIN e do 

Sincoex continuam sendo beneficiadas pelos incentivos até a plena execução dos 

mesmos.  

Segundo dados da Secretaria de Estado do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio (SEDINC), o Maranhão, com o Sincoex e o Promaranhão, beneficiou 73 

empresas entre 1996 e 2013 com incentivos fiscais. Desde 2010, o programa mais 

recente concedeu incentivos equivalentes a R$ 175,8 milhões. Até 2014, o Promaranhão 

havia beneficiado 30 empresas, que juntas somaram investimentos na ordem de R$ 7,28 

bilhões. Ainda segundo a SEDINC, a concessão de incentivos fiscais através do 

Promaranhão teve crescimento, em relação à base ICMS total, de cerca de 890%, 

aumentando de R$ 9,3 milhões para R$ 83 milhões.  

Entre outras empresas, o ProMaranhão beneficiou a Suzano Papel e Celulose, a 

Dimensão Indústria de Aços Planos e a FC Oliveira (produtos de limpeza), empresas de 

grande porte, modernas, localizadas no interior do estado, com alta capacidade de 
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geração de empregos, contribuindo inclusive para dinamizar a balança comercial do 

estado.  

É importante evidenciar que o prazo de concessão do incentivo, vinte anos para 

projetos de investimento desenvolvidos em municípios com IDH inferior à média do 

estado, é significativo para influenciar a decisão do empreendimento, dando alguma 

contribuição para a desconcentração de investimentos dentro do próprio estado. O mesmo 

prazo também estimula o surgimento de novas atividades e instalação de empresas 

pioneiras. O Programa, portanto, aponta a intenção não só de atrair investimentos, mas de 

distribuí-los no estado. 

Por outro lado, os setores tradicionais do estado figuram entre os beneficiados 

pelo ProMaranhão, indicando que o Programa não está tão adequado para promover um 

padrão mais diversificado da indústria local, já que o fator “localização”, que oferece 

benefício por vinte anos, parece atrair mais que o critério sobre implantação de projetos 

em segmentos inexistentes no estado, ainda que seja atribuído as mesmas condições.   

 

 

3.3 O FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO CEARÁ – FDI 

 

 

O estado do Ceará, com área de 148.830 km², representa 9,57% da região 

Nordeste. Com uma população de 8.778.575 de habitantes distribuída em 184 

municípios, o Estado abriga 16% da população nordestina. Grande parte de seus 

habitantes, quase quatro milhões, está concentrada nos quinze municípios que compõem 

a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).  

A industrialização no Ceará impulsionada pela esfera local data da década de 

1970. Sob a administração de Virgílio Távora, o governo estadual forneceu vital 

importância à indústria para o desenvolvimento do Ceará, com a construção dos distritos 

industriais da RMF e uma pauta de intervenções que previa a instalação de uma indústria 

siderúrgica, uma refinaria de petróleo, a modernização do parque têxtil do Ceará. Com a 

elaboração do projeto III Polo Industrial do Nordeste, o Governo do Ceará pretendia 

alavancar a industrialização no Estado. 

Na mesma época, o Ceará recebia diversos investimentos orientados pela Sudene. 

Entre 1960 e 1977, a Sudene aprovou 333 projetos para o Ceará. Destes, 185 foram 

implementados, fazendo do estado cearense o terceiro maior beneficiado por projetos 

orientados pela Sudene no tocante ao valor e à quantidade de empreendimentos. O 
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patamar, no entanto, era muito mais próximo ao da Paraíba, que teve 136 projetos 

implementados, que o apresentado pelos estados da Bahia e de Pernambuco, com 264 e 

342 empreendimentos, respectivamente (ANDRADE, 1981). 

Os projetos destinados ao Ceará pertenciam destacadamente aos setores de 

produtos alimentares (38), têxtil (30), de vestuário e calçados (20), metalúrgico (16) e de 

minerais não-metálicos (14). Grande parte dos investimentos foi concentrada em 

Fortaleza, que recebeu 138 projetos. A cidade de Sobral contou com nove 

empreendimentos. A região do Cariri, sul do Ceará, recebeu 14 projetos, divididos 

igualmente entre as cidades de Crato e Juazeiro do Norte.  

Nos anos 1980, o Ceará atravessou uma delicada crise fiscal, levando o Estado a 

suspender os contratos firmados através do Fundo de Desenvolvimento Industrial do 

Ceará (FDI) e a uma momentânea frustração frente ao seu ambicioso projeto de 

industrialização. No entanto, no final da década, a eleição de jovens empresários para o 

Governo do Estado proporcionou uma mudança institucional profunda na estrutura 

governamental do Ceará, dando lugar ao enxugamento de processos e à eficiência 

administrativa. Estopim da guerra fiscal, o Ceará foi pioneiro na intensificação do uso da 

política de incentivos ficais na década de 1990, tornando-a sua principal política de 

desenvolvimento. 

   

3.3.1 O Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Industrial – PROVIN 

 

Materializando a intenção de dispor de um instrumento legal para incentivar o 

setor industrial, o governo cearense, através da Lei N.º 10367, de 07 de dezembro de 

1979, instituiu o FDI, com o objetivo de promover o desenvolvimento das atividades 

industriais em todo o território do Ceará. O Fundo foi criado como parte de uma 

estratégia do governo estadual para transformar o Ceará no terceiro polo industrial do 

Nordeste. Para orientar e executar tais estratégias, foi criado o Programa de Incentivo ao 

Desenvolvimento Industrial (PROVIN).  

Através do Programa, o FDI oferece incentivos às empresas industriais de 

interesse para o desenvolvimento econômico do Estado para implantação, 

funcionamento, relocalização, ampliação e modernização. Inicialmente, os recursos do 
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Fundo eram de origem orçamentaria, até o montante de 10% da receita do ICMS
9
, em 

observância às possibilidades do Tesouro Estadual; oriundos de empréstimos ou recursos a 

fundo perdido, da União, do estado e outras instâncias; constituído de contribuições, 

doações, legados e outras fontes de receitas; de juros dividendos e outras receitas 

decorrentes da aplicação de seus recursos. O Fundo era operado pelo Banco de 

Desenvolvimento do Ceará (BANDECE). A partir de 1988, passou a ser operado pelo 

Banco Estadual do Ceará (BEC), que incorporou o BANDECE. Em 2005, o BEC foi 

privatizado e suas operações passaram a ser gerenciadas pelo Banco Bradesco S/A. 

O FDI opera a aquisição e alienação de ações, de debêntures conversíveis ou não 

em ações e de quotas de empresas industriais com sede, foro e com domicílio fiscal do 

Ceará; e a concessão de empréstimos a médio e longo prazo às empresas industriais 

localizadas no Estado. Alterações na lei original acrescentaram a prestação de garantias 

e subsídios de encargos financeiros às empresas beneficiadas; a concessão de subsídios 

de tarifas de água e esgoto às empresas domiciliadas no Estado; a concessão de 

incentivos fiscais relativos ao ICMS; e a concessão de incentivos financeiros 

relacionados ao ICMS, com a concessão de empréstimos, a médio e longo prazos, 

inclusive com subsídios sobre o principal e encargos financeiros. Para receber os 

benefícios, os empreendimentos deveriam contribuir para o adensamento de atividades 

indústrias consideradas de interesse para o desenvolvimento econômico do Estado.  

Na década de 1990, o FDI passou a operar financiamento de capital de giro de 

empresas industriais exportadoras que viessem a instalar-se no Estado, entendendo-as 

como empresas que comercializam ao menos 55% de sua produção para fora do país. 

Em 1996, os benefícios foram ampliados para cooperativas e empresas 

importadoras de produtos industriais e componentes não fabricados no Ceará, com 

algumas exceções
10

. Reforça-se que faz parte da estratégia para promoção industrial o 

estímulo às empresas e cooperativas que pertençam prioritariamente a gêneros industriais 

intensivos de mão de obra, evidenciando a geração de emprego industrial como objetivo da 

ação. 

                                                           
9
 A percentagem foi suprimida em alterações posteriores. 

10
 Petróleo, gás natural e demais derivados do petróleo; butano, metano, propano, gás liquefeito de 

petróleo, gasolina (A e B), nafta, querosene de aviação, querosene comum, óleo diesel, óleo combustível, 

gasóleo, produtos aromáticos - BTX - em bruto e concentrados, concentrados aromáticos naftalénicos, 

demais resíduos aromáticos, gases residuais, ceras minerais , parafina, vaselina, hexano, aguarrás fluidos 

para isqueiro, coque de petróleo, alcatrão de petróleo e asfalto; produtos de perfumaria e cosmética; tênis 

esportivos, componentes e partes para calçados; veículos automotores, inclusive peças e acessórios. 
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A regulamentação mais recente do FDI é a prevista no Decreto Nº 29.183, de 08 

de fevereiro de 2008, que consolida e regulamenta a legislação do Fundo. No referido 

Decreto, estão estabelecidos diversos critérios para concessão de incentivos do Ceará, 

organizado em sistema de pontos, conforme demonstrado no Quadro 7.  

 
Quadro 7 – Critérios de redução do principal do financiamento do FDI/PROVIN, 
organizados em sistema de pontos 

 

P1 - GERAÇÃO DE EMPREGOS 

CONDIÇÕES PONTOS 

Até 49 empregos diretos 5 

Entre 50 e 99 empregos diretos 10 

Entre 100 e 199 empregos diretos 15 

Entre 200 e 299 empregos diretos 20 

Acima de 300 empregos diretos 25 

P2 - CUSTOS DE TRANSAÇÃO
11

 

CONDIÇÕES PONTOS 

Até 29 0 

Entre 30 e 40 5 

Entre 41 e 50 10 

Entre 51 e 60 15 

Acima de 60 20 

P3 - LOCALIZAÇÃO
12

 

CONDIÇÕES PONTOS 

Até 49 10 

Entre 50 e 100 20 

Entre 101 e 199 30 

Acima de 201 40 

P4 - RESPONSABILIDADE SOCIAL, CULTURAL E AMBIENTAL
13

 

                                                           
11

 Mensurar o custo de transação, foi definido o seguinte esquema: 

[(entradas externas + saídas externas - exceto exportação)/ (entrada total + saída total)] x 100, onde: 

- entradas externas: valor contábil das operações de entrada de mercadorias na empresa  

provenientes de fora do Estado; 

- saídas externas: valor contábil das operações de saída de mercadorias da empresa para fora do Estado 

(exceto exportação); 

- exportação: valor contábil do total das operações de saída de mercadorias da empresa para fora do país; 

- entrada total: valor contábil do total de operações de entrada de mercadorias na empresa;  

- saída total: valor contábil do total de operações de saída de mercadorias da empresa.  

 
12

 Para mensurar a localização, foi definido o seguinte esquema: 

Dist + [ (PIBceará – PIBmun) / 25 ],  onde: 

- Dist = Distância em linha reta entre o município no qual a empresa irá se instalar e a Capital do Estado; 

- PIBceará= PIB per capita do Estado do Ceará; 

- PIBmun = PIB per capita do município no qual a empresa irá se instalar. 
 
13

 Pontuação máxima = 5.  
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CONDIÇÕES PONTOS 

Educação, saúde e segurança alimentar  1 

Cultura (investimentos em aparelhos culturais, investimentos em 
patrimônio material, investimentos em patrimônio imaterial, tecnologia 
aplicada à cultura, investimentos fonográficos, investimentos 
audiovisuais, investimentos musicais, acervos e outros) 

1 

Esportes (investimentos no esporte que favoreçam famílias de baixa 
renda) 

1 

Inclusão digital (adoção de Ilha digital, com montagem e manutenção) 1 

Gestão ambiental 2 

Adesão ao Programa de Apoio às Pessoas com Deficiência 2 

Adesão aos programas sociais do governo municipal, estadual ou 
federal 

1 

P5 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 

CONDIÇÕES PONTOS 

Para cada 1% do ICMS a recolher investido em P&D será concedido um 
ponto no ranking da pontuação. Os investimentos em P&D devem ser 
reconhecidos pela Secretaria de Ciência e Tecnologia do Ceará 

Até 5 

P6 - ADEQUABILIDADE A BASE DE PRODUÇÃO REGIONAL 

CONDIÇÕES PONTOS 

Pontuação extra para os empreendimentos cujas atividades 
representem avanços concretos na consolidação de setores econômicos 
que apresentem relevância estratégia para o desenvolvimento da região 
onde os referidos empreendimentos pretendem se instalar, definidas a 
critério do Conselho Estadual de Desenvolvimento Industrial (CEDIN) 

Até 30% de 
P1 + P2 + 
P3 + P4 + 

P5 

     Fonte: CEARÁ, 2008 

 

O benefício mínimo é de 25% e o máximo é de 75%, exceto para os seguintes 

segmentos: i) extração de minerais metálicos; ii) fabricação de produtos de minerais não 

metálicos; iii) fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêutico; iv) fabricação de 

automóveis, caminhonetas, utilitários, caminhões e ônibus; v) fabricação de açúcar; vi) 

fabricação de produtos químicos; vii) indústria têxtil; e viii) fabricação de calçados. O 

governo do Ceará também dispôs benefícios especiais às indústrias de alimentos 

lácteos. Com a condição de que 50% da matéria-prima (leite “in natura”) fossem 

adquiridas de produtores familiares, a empresa poderia obter benefícios do FDI de até 

90% do ICMS. 

Através dos critérios do sistema de pontos, pode-se inferir que o FDI reserva 

importância especial à geração de empregos, aos custos de transação e à localização 

(junto à dinâmica econômica dos territórios). Percebe-se ainda que há preocupação, 

embora apresentada de forma subjetiva, em consolidar setores considerados estratégicos 

para o desenvolvimento do estado. Essa medida acena com o adensamento de cadeias. 
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A empresa beneficiária do PROVIN/FDI deve deduzir, do saldo devedor 

apurado, o valor correspondente ao da parcela líquida do empréstimo. O valor retorno é 

de, no máximo, 25%. O prazo dos benefícios é de 5, 8 ou 10 anos, dependendo da 

pontuação obtida. O prazo de carência do empréstimo é de 36 meses, quando do 

pagamento do retorno.  

É prevista a realização de um monitoramento periódico para a sustentabilidade e 

reputação do PROVIN. Para isso, a empresa seria monitorada com vistas às metas 

assumidas em contrato e à evolução de seu perfil, de seu desempenho e de suas relações 

(DIAS; HOLANDA; AMARAL FILHO, 2003). 

O prazo pode ser prorrogado em até 50% do original conforme seja comprovada 

a ampliação do investimento e do emprego gerado no período normal, não sendo 

considerados os primeiros três anos de atividade.  

Também no âmbito do PROVIN/FDI, existe o Sistema de Leilão, um sistema 

complementar de concessão de incentivos fiscais. O Sistema não concorre com o 

sistema vigente, consistindo em uma oferta pública de Unidades de Contas do FDI, por 

parte do Governo do Estado, oriundos de uma margem dos recursos do próprio FDI, 

atentando ao não comprometimento do funcionamento do sistema tradicional. Permite-

se a utilização de 1% a 2% dos desembolsos do Fundo do ano anterior. Dessa forma, o 

Sistema de Leilão concede o acesso de segmentos empresariais locais não previstos na 

legislação do FDI.   

Podem participar do leilão pequenas empresas locais com investimentos até R$ 

500.000,00, excetuando-se os projetos localizados em Fortaleza, a menos que sejam de 

base tecnológica. Os empreendimentos selecionados são os que, simultaneamente, 

demandarem o mínimo de benefício e oferecerem o máximo de empregos diretos e 

indiretos. O incentivo é concedido pelo prazo de cinco anos, não prorrogável. O leilão é 

realizado duas vezes ao ano, a cada semestre. 

Além do PROVIN e do Sistema de Leilão, o FDI também operou o Programa de 

Incentivos às Atividades Portuárias e Industriais (PROAPI) e o Programa de 

Desenvolvimento no Comércio Internacional e das Atividades Portuárias e 

Aeroportuárias do Ceará (PDCI) durante os anos 1990. 

O PROAPI foi instituído em 1995, com o propósito de incentivar as empresas 

exportadoras de calçados, de componentes de calçados e artefatos de peles e couros, 

com financiamento para capital de giro. Os empreendimentos beneficiados deveriam 
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estar instalados no Estado. Se localizados na RMF, o financiamento concedido era de 

6% sobre o valor FOB das exportações. Para as empresas situadas fora da RMF, o 

empréstimo era de 11%, financiados com recursos oriundos do FDI. O empréstimo 

poderia ser reduzido em até 75% do valor tomado. A fruição do benefício seria de 72 a 

180 meses, dependendo da distância que a empresa estaria da RMF. 

O PROAPI atraiu ao Ceará empresas como a Grendene. Devido aos incentivos, a 

empresa instalou unidades em Sobral e no Crato. As duas filiais desempenham papel 

expressivo no setor calçadista cearense e empregam mais de vinte mil trabalhadores. 

De Luca e Lima (2007) explicaram que o Programa, na prática, acabou por 

funcionar como um subsídio à exportação, o que transformou o mesmo em alvo de 

críticas. Com isso, o PROAPI foi extinto no ano 2000. 

Criado em 1996, o Programa de Desenvolvimento no Comércio Internacional e 

das Atividades Portuárias e Aeroportuárias do Ceará (PDCI) beneficiava empresas 

importadoras de petróleo e seus derivados, produtos de perfumaria e cosmética, tênis 

esportivos, componentes e partes de calçados, e veículos automotores, produtos para os 

quais não houvesse similares no Estado. O Programa concedia empréstimos 

equivalentes a 60% do valor devido do ICMS. Junto com o PROAPI, o PDCI 

representava uma tentativa do Governo do Ceará de fortalecer a cadeia produtiva do 

segmento calçadista (CARVALHO, BARRETO, OLIVEIRA, 2007). Vale reforçar que 

é um dos setores mais tradicionais do Ceará. 

Com o Sistema de Leilão e demais benefícios do PROVIN, o Governo do Ceará 

foi o primeiro Estado a intensificar agressivamente o uso da concessão fiscal como 

política de desenvolvimento. Ao longo da década de 1990, essa foi a principal ação do 

governo estadual, que evidenciava seu sucesso apresentando os bons resultados de 

curto-prazo proporcionados pelos incentivos, no tocante a número de empregos e 

unidades industriais instaladas. Foi o estopim da guerra fiscal (ROCHA, 2004). 

Ao final da década de 1990, as críticas ao PROVIN/FDI ganharam força no 

cenário político e institucional, com ênfase aos problemas relacionados à saúde 

financeira do Estado. Os debates trouxeram à pauta governamental a necessidade de 

aperfeiçoar a concessão de incentivos. No ano 2000, foi realizada a primeira avaliação 

da política de incentivos fiscais do Ceará, com o objetivo de construir formas de reduzir 

custos e qualificar a atração de investimentos. Um resultado indireto dessa avaliação foi 

a criação do Centro de Estratégias de Desenvolvimento do Ceará, um organismo que 
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assumia a missão de deliberar a política de desenvolvimento do estado. Segundo Soares 

et al. (2007), a reformulação do FDI inseriu na estratégia de desenvolvimento industrial 

do estado a destinação dos incentivos para formação e consolidação de cadeias 

produtivas como uma preocupação central, especialmente a partir de 2002.  

Nos anos seguintes, vários programas foram criados no âmbito do FDI, 

evidenciando a estratégia de fortalecer alguns segmentos industriais. 

 

3.3.2 O Programa de Desenvolvimento das Cadeias Produtivas – PROCAP 

 

O PROCAP, criado em 2003, prevê financiamento às empresas do segmento 

têxtil importadoras de insumos e matérias primas para os quais não houvesse similar no 

Estado, que tenham como destinatário estabelecimento localizado no próprio Estado. 

O financiamento dá-se na forma de empréstimos e subsídios relativos ao valor 

do principal e encargos financeiros, correspondente a até 60% do valor devido do ICMS 

incidente na importação de insumos e matérias-primas. A empresa é beneficiada pelo 

prazo de até 10 anos.  

 

3.3.3 O Programa de Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do 

Pecém e da Economia do Ceará – PRODECIPEC 

 

O FDI tem assegurado o financiamento do Programa de Desenvolvimento do 

Complexo Industrial e Portuário do Pecém e da Economia do Ceará (PRODECIPEC), 

criado através da Lei Nº 13.379, de 29 de setembro de 2003, com o objetivo de 

estimular a implantação, a ampliação e a modernização de empreendimentos 

econômicos localizados no território do Estado e considerados estratégicos para o 

desenvolvimento do Ceará.  

Os projetos estratégicos no âmbito da Lei são os de instalação, ampliação ou 

modernização de estabelecimento industrial de grande porte de refino de petróleo e seus 

derivados; de siderurgia; de geração de energia termoelétrica ou de gás natural; de 

produção de biodiesel; além dos de instalação, ampliação ou modernização de 

empreendimento econômico de grande porte que representem a atração de volume de 

investimentos ou a geração de empregos na economia estadual em proporções 

significativas. 



84 
 

O PRODECIPEC oferece os seguintes incentivos: recursos previstos no FDI; 

alienação, gratuita ou onerosa, e/ou a oneração de terras públicas e/ou particulares que 

venham a ser desapropriadas; a execução de obras e serviços de infraestrutura 

necessários para a instalação do empreendimento, incluindo terraplenagem; a 

construção ou financiamento de instalações para uso industrial, incluindo galpões e 

armazéns; pela aquisição ou financiamento e instalação de equipamentos para a ligação 

de estabelecimento industrial a terminal portuário; isenção do ICMS, na importação de 

bem objeto de contrato de arrendamento mercantil (leasing) celebrado com entidade 

domiciliada no exterior, inclusive no caso do exercício da opção de compra do bem pelo 

arrendatário; e diferimento do ICMS incidente nas operações internas com elevada 

demanda de energia elétrica destinada a consumidor industrial beneficiário do 

Programa, para o momento da saída dos produtos industrializados do seu 

estabelecimento, e o incidente nas operações internas com Gás Natural Industrial para o 

momento da saída dos produtos industrializados do estabelecimento do beneficiário do 

Programa. 

 

3.3.4 O Programa de Incentivo à Industrialização de Produtos para Exportação no 

Estado do Ceará – PROINEX  

 

O Programa de Incentivo à Industrialização de Produtos para Exportação no 

Estado do Ceará (PROINEX) foi instituído através da Lei Nº 13.616, de 30 de julho de 

2005, com o objetivo de atrair para o estado a instalação ou ampliação de 

estabelecimento exportador que industrialize, ainda que por encomenda de terceiros, 

produto destinado preponderantemente à exportação, através da assunção de 

compromissos, por parte do Estado, em favor de fornecedor de insumos empregados na 

industrialização realizada pelo estabelecimento exportador, em contrapartida da redução 

do preço de fornecimento dos referidos insumos. 

As empresas beneficiadas precisam estar localizadas em território cearense e 

destinar 90% do valor total de sua produção ao exterior. Além disso, os 

empreendimentos devem apresentar evidente potencial de retorno para o Estado em 

termos de desenvolvimento econômico e social, conforme avaliação conduzida 

discricionariamente pelo Poder Executivo. 
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3.3.5 O Programa de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva Geradora de Energia 

Eólica – PROEÓLICA 

 

Criado através do Decreto Nº 27.951, de 10 de outubro de 2005, o Programa de 

Desenvolvimento da Cadeia Produtiva Geradora de Energia Eólica (PROEÓLICA) é 

sustentado em uma série de argumentos. Inicialmente, considera-se a situação climática 

privilegiada do Estado no que diz respeito a geração de energia eólica. Segundo o 

Decreto, o potencial de geração eólica do Estado do Ceará era da ordem de 25.000 

megawatts de potência, e o potencial de geração eólica adicional na plataforma 

continental off shore estava então estimado em pelo menos 10.500 megawatts. Tendo 

isso em vista, reflete-se a necessidade do Estado de desenvolver ações voltadas para a 

atração de novas modalidades de investimentos industriais integradas em cadeias 

produtivas, evidenciando investimentos, empregos e instalações geradas; e de 

intensificar as ações de apoio ao desenvolvimento do uso dos recursos naturais de fontes 

renováveis como contribuição para a diversificação da matriz energética estadual, um 

investimento que permitiria autossuficiência energética e induziria capacitação 

tecnológica, e de pesquisa e desenvolvimento, percebendo o Ceará como um potencial 

exportador dessa tecnologia. 

Através do PROEÓLICA, são destinados incentivos à implantação de empresas 

fabricantes de equipamentos utilizados na geração de energia eólica e das que 

pretendam implantar usinas eólicas localizadas no Ceará. As empresas beneficiadas 

usufruem de diferimento equivalente a 75% do valor do ICMS recolhido mensalmente, 

com retorno do principal e encargos de 25%. Os empreendimentos que tenham como 

objetivo social geração de energia eólica não poderão usufruir dos incentivos previstos. 

O diferimento será concedido do ICMS incidente na importação de máquinas e 

equipamentos e estruturas metálicas para compor o ativo permanente da empresa, e nas 

importações de peças e partes para incorporação às máquinas, aos equipamentos e as 

estruturas metálicas. O diferimento também se aplica às aquisições de máquinas, 

equipamentos e estruturas metálicas; de matéria-prima e insumos para utilização no 

processo industrial (para empresas beneficiadas importadoras); e sobre a diferença de 

alíquota do ICMS entre as operações internas e interestaduais, relativa às aquisições de 

bens destinados ao ativo fixo ou imobilizado do empreendimento. 
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3.3.6 Programa de Incentivo às Centrais Empresariais de Distribuição de 

Mercadorias - PCDM 

 

Visando atender a necessidade do Estado de atrair novos investimentos nos 

moldes de criação e ampliação de centrais de distribuição de mercadorias, através do 

Decreto Nº 28.047, de 14 de dezembro de 2005, o Governo do Ceará criou o Programa 

de Incentivos às Centrais de Distribuição de Mercadorias (PCDM). O Programa 

também está no âmbito do FDI. 

Os benefícios previstos ao contemplados pelo Programa consistem na redução 

do equivalente em até 60% do valor do ICMS gerado em função das saídas 

interestaduais de mercadorias, pelo prazo de até 120 meses consecutivos; no diferimento 

do ICMS incidente i) na importação de mercadorias do exterior, para as saídas 

subsequentes, e ii) na importação do exterior e de outros Estados, de bens para integrar 

o ativo imobilizado, que deve ser pago quando da sua desincorporação; e na dispensa do 

ICMS antecipado, incidente nas operações de entradas interestaduais de mercadorias. 

Podem se beneficiar dos incentivos do PCDM as empresas que promovam 

operações de entrada de mercadoria do exterior ou de estados integrantes das regiões 

Sul e Sudeste, exceto o Espírito Santo, ou ainda de qualquer região desde que 

diretamente do fabricante; as que apresentem faturamento anual de, no mínimo, de R$ 

30 milhões; as que já operam no estado e asseguram incremento de 5% no recolhimento 

do ICMS, no período de doze meses, quando comparado com o período imediatamente 

anterior ao do enquadramento no PDCM. 

O incentivo não se aplica aos produtos constantes da cesta básica e nem nas 

operações de vendas direta ao consumidor final. Além disso, os benefícios do PCDM 

não são cumulativos com qualquer outro benefício concedido pela legislação estadual. 

 

3.3.7 O Programa de Atração de Empreendimentos Estratégicos - PROADE 

 

O Governo do Ceará, considerando a importância do Estado contribuir para 

ampliação e consolidação do setor industrial cearense, através do incentivo à implantação 

de investimentos estratégicos para o desenvolvimento econômico do Estado, criou, 

através do Decreto nº 30.012, de 30 de dezembro de 2009, também assegurado no FDI, o 

Programa de Atração de Empreendimentos Estratégicos (PROADE). 
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O PROADE tem o objetivo de orientar incentivo à implantação de 

empreendimentos econômicos localizados no território do estado e considerados 

estratégicos para o desenvolvimento do Ceará.  Os incentivos oferecidos às empresas que 

venham a ser beneficiadas podem ser de até 99% do ICMS gerado em função da produção 

própria da empresa, com retorno de até 1%, com prazo de até dez anos, podendo ser 

prorrogado por igual período. O percentual do benefício a ser concedido é o mesmo que 

estabelecido pelo FDI. 

Os projetos de empreendimentos elencados como estratégicos para o 

desenvolvimento do Estado do Ceará e que podem se beneficiar dos incentivos do 

PROADE são as empresas industriais de extração de minerais metálicos; de fabricação de 

produtos de minerais não metálicos; de fabricação de produtos farmoquímicos e 

farmacêuticos; de fabricação de automóveis, caminhonetas, utilitários, caminhões e 

ônibus; de fabricação de produtos químicos; do setor têxtil; de fabricação de 

locomotivas, vagões e outros materiais rodantes. 

Para conquistarem os benefícios do PROADE, os empreendimentos devem 

atender a certos critérios. No tocante à localização, estabelece-se que as empresas de 

extração de minerais metálicos e de fabricação de produtos de minerais não metálicos 

devem se instalar a uma distância mínima de 150 quilômetros de distância em linha reta 

em relação à cidade de Fortaleza. Em relação ao montante de investimento, o decreto que 

rege o Programa prevê a aplicação mínima R$ 200 milhões. 

O conteúdo do Proade e dos outros programas mais recentes financiados pelo FDI 

permite apontar que o estado do Ceará tem dedicado maiores esforços para fortalecer 

diretamente a indústria estruturante – principalmente pelos benefícios concedidos através 

do Prodecipec, Proeolica e Proade – e de bens de consumo finais e seus componentes – 

setor beneficiado pelo Procap e também pelo Proade. 

Os setores beneficiados mostram a preocupação do FDI com a estruturação 

produtiva do estado. O PCDM, por exemplo, ao estimular a criação e a ampliação de 

centrais de distribuição de mercadorias, expressa a tentativa de atrair e consolidar 

empresas, facilitando o escoamento dos produtos para diversos mercados. Os benefícios 

do Proeólica estão diretamente destinados à cadeia de energia eólica, cuja estrutura dá 

ao Ceará projeção nacional na produção, com 41 usinas e 31% da geração total em 

média (CCEE, 2015). 
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Assim, o conjunto dos programas representa um aperfeiçoamento significativo 

da política de desenvolvimento industrial cearense. Além de atrair investimentos e gerar 

empregos, os programas sinalizam maior seletividade dos projetos atraídos, atentos à 

formação e ao adensamento das cadeias produtivas, e uma sofisticação dos critérios 

locacionais que contribuem para desconcentração dos investimentos. Por outro lado, o 

formato dos programas ainda não estimula suficientemente o surgimento de novas 

atividades industriais. O desenho da política ainda atrai empreendimentos de setores 

tradicionais no estado, o que reforça a diretriz de fortalecimento das cadeias já 

existentes. 

Os resultados da política de concessão fiscal do Ceará são bastante expressivos. 

Quanto às variáveis emprego e empresas, entre 1994 e 2006, os incentivos fiscais 

proporcionaram mais de 211 mil empregos diretos e atraíram mais de 1.100 empresas ao 

Ceará (SDE apud LIMA; LIMA, 2010).   

Para alcançar tais resultados, entre 1989 e 2006, o Governo do Ceará investiu mais 

de R$ 5 bilhões, na forma de incentivos fiscais, o que demonstra a importância dada à 

política.  

Entre os incentivados, os segmentos que mais receberam investimentos entre 

1994 e 2006 foram os de refino de petróleo e químicos, correspondente a cerca de 40%, 

os de energia eólica e elétrica, 11% do total, os setores têxteis e de vestuário, com 9,3%, 

e o setor de calçados, recebendo o correspondente a aproximadamente 3% dos 

investimentos. Os segmentos que mais geraram empregos foram o calçadista, o 

vestuário e o de produtos alimentícios (LIMA; LIMA, 2010). Vê-se que, de forma 

predominante, os setores beneficiados foram os tradicionais da indústria cearense. 

Pontes, Camboto e Biderman (2010) observaram que, enquanto o montante 

concedido, na forma de incentivos fiscais, mais que dobrou entre 1995 e 2005, a 

arrecadação de ICMS cresceu apenas 22%, o que indica que, ao longo desse período, a 

proporção de incentivos aumentou em relação ao imposto arrecadado. Em 1995, os 

incentivos correspondiam a 8,16% da arrecadação. No ano 2000, a proporção foi de 

16,14%. Em 2005, o montante concedido foi o equivalente a 16,43% do ICMS 

arrecadado (SEFAZ Ceará apud PONTES, CAMBOTO, BIDERMAN, 2010). Segundo o 

Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico (CEDE), até 2012, 304 empresas 

estavam sendo incentivadas pelos programas e pelas operações de crédito do FDI.  
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Tabela 13 - Incentivos fiscais liberados pelo Governo do Estado do Ceará (em R$) - 1989 a 

fev/2006  

ANO PDCI PROAPI PROCAP PROVIN TOTAL 

1989       24.389.265,81 24.389.265,81 

1990       43.341.356,38 43.341.356,38 

1991       57.549.261,74 57.549.261,74 

1992       49.824.387,41 49.824.387,41 

1993       73.384.144,51 73.384.144,51 

1994       115.688.831,84 115.688.831,84 

1995       207.931.475,34 207.931.475,34 

1996   802.578,84   262.066.657,43 262.869.236,27 

1997 2.637.074,37 9.380.168,29   258.424.771,56 270.442.014,22 

1998 1.290.742,80 22.259.511,91   329.984.823,24 353.535.077,95 

1999 1.305.689,19 36.143.188,11   434.264.365,28 471.713.242,58 

2000 817.829,88 51.566.454,14   456.162.156,52 508.546.440,54 

2001 1.652.198,07 79.114.638,10   410.742.880,41 491.509.716,58 

2002 502.168,95 79.210.352,05   444.530.790,86 524.243.311,86 

2003 1.611.747,31 90.747.874,32 61.209,38 420.752.805,49 513.173.636,50 

2004 5.882.296,85 77.156.507,40 177.549,55 422.643.137,28 505.859.491,08 

2005 7.674.178,92 76.657.318,34 180.560,00 426.232.724,42 510.744.781,68 

2006 1.390.423,54 13.398.801,49   70.049.126,89 84.838.351,92 

TOTAL 24.764.349,88 536.437.392,99 419.318,93 4.507.962.962,41 5.069.584.024,21 
Fonte: SEFAZ CEARÁ apud PONTES, CAMBOTO, BIDERMAN, 2010. 

 

 

Entre 1994 e 2006, 49% dos empreendimentos beneficiados localizavam-se na 

RMF; 26% dos projetos estavam no interior do estado; em cidades médias (como Sobral, 

Juazeiro do Norte e Iguatu), estavam 13% dos investimentos; e 9% dos empreendimentos 

incentivados encontravam-se em Fortaleza. Ainda que a RMF concentre boa parte dos 

projetos incentivados, Soares et al. (2007) apuraram que houve uma desconcentração das 

atividades industriais desenvolvidas no estado.  
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4. CENÁRIO ECONÔMICO NORDESTINO: NOS RUMOS PARA 

ALAVANCAR O DESENVOLVIMENTO? 

 

As políticas de incentivos fiscais ganharam lugar cativo na agenda 

governamental nordestina. Frequentemente, a subvenção fiscal é objeto de debate na 

esfera do governo. Em geral, as discussões no âmbito estadual, ao contrário do que 

acontece em nível nacional, rumam para o aperfeiçoamento da politica, nunca para sua 

extinção. 

Sem bancos públicos estaduais e sem arrecadação robusta, os estados 

nordestinos estão distantes de um cenário de autonomia fiscal confortável. Se os 

governos estaduais conferem gradual importância às políticas de subvenção fiscal, que 

recebem, algumas vezes, mais atenção que ações de investimento social direto, é 

fundamental verificar o comportamento de indicadores econômicos possivelmente 

afetados pelas políticas de incentivo estaduais. 

Para apurar indícios de transformação econômica e social nos estados 

selecionados para o estudo, foram levantados os seguintes temas e indicadores: 

estabelecimentos industriais instalados, empregos na indústria extrativa e de 

transformação, produção industrial, comércio exterior, PIB, PIB per capita e renda 

domiciliar per capita.  

 

4.1 INDICADORES DO CENÁRIO INDUSTRIAL 

 

Alguns indicadores da dinâmica da indústria nordestina cresceram ao longo das 

décadas. A variação do número de empresas industriais e de ocupações no setor 

contribui para visualizar a dinâmica nos estados.  

Segundo dados do IBGE, no Brasil, o número de estabelecimentos industriais 

teve uma queda de 30% no período entre 1988 e 1995. O Nordeste acompanhou essa 

tendência de modo um pouco mais acentuado, registrando diminuição de 32%. Os 

estados analisados, no entanto, sofreram menor impacto. O Rio Grande do Norte tinha 

22% de estabelecimentos a menos que a quantidade verificada em 1988. No Maranhão e 

no Ceará, a queda foi mais considerável, de 28% e 26%, respectivamente. A tendência 

de queda, no entanto, mudou a partir de 1996. 
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Gráfico 5 – Unidades industriais instaladas com cinco ou mais empregados - anos 

selecionados 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados extraídos do IBGE. 

  

O Rio Grande do Norte apresentou a maior variação entre 1996 e 2010, com 

aumento de 152% da quantidade de unidades industriais. O Ceará também apresenta 

desempenho razoável, com o número de estabelecimentos ampliado em 117%. Apesar 

do aumento, o Maranhão, com 90% de unidades industriais a mais, ficou aquém da 

média nordestina, que foi de 97%. Constata-se, ainda assim, que o desempenho dos três 

estados foi bastante superior à média nacional, verificado o aumento de 53% das 

unidades no país no período.  

Em termos de participação, o Ceará ampliou, no período entre 1996 e 2010, sua 

fatia em sete pontos percentuais do total de unidades industriais no Nordeste, detendo 

aproximadamente 23%. Ainda que o Rio Grande do Norte tenha apresentado maior 

esforço na instalação e preservação de estabelecimentos, o estado abrigava cerca de 8% 

das unidades nordestinas em 2010, quando detinha 5% do total em 1996. O Maranhão 

praticamente não ampliou sua participação no período. 

O ritmo de crescimento de unidades industriais nos estados nordestinos não 

significou mudança no patamar geral. Ainda que pese alguma oscilação, a participação 

do Nordeste no quadro nacional cresceu cerca de 3% em 14 anos, detendo 

aproximadamente 12% dos estabelecimentos industriais no país. Apenas a partir dos 

anos 2000 consegue-se apontar uma tendência de ampliação na participação mais 

consolidada, mas esse processo acontece muito gradualmente.   
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Quanto ao emprego industrial, o período entre 1988 e 1995 também foi de 

declínio do número de ocupados no setor, com queda de aproximadamente 32% em 

todo o país. Já na região Nordeste, diferente do que aconteceu em termos de unidades 

industriais, foi verificada uma queda menor que a nacional, de 26%. Entre os estados 

selecionados, o Ceará apresentou melhor desempenho na manutenção de empregos no 

setor, com queda de 21%. No Maranhão, as ocupações diminuíram em quase 24%. A 

variação no Rio Grande do Norte comprometeu a média nordestina, registrando queda 

acentuada, de 29%. Entre 1996 e 2010, a situação tomou outro rumo e a variação do 

número de ocupados no setor industrial foi positiva, conforme ilustrado pelo Gráfico 6.   

  

Gráfico 6 – Número de ocupados em estabelecimentos industriais com 

cinco ou mais empregados - anos selecionados 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados extraídos do IBGE. 

  

No Ceará e no Rio Grande do Norte, o aumento foi de 118% e 103%. No 

Maranhão, o incremento foi de 55,7%, pouco abaixo do percentual para o país, que foi 

de 56,6%. 

Entre 1996 a 2010, o estado cearense despontou na criação de ocupações no 

setor industrial, liderando o ranking nordestino por quase todo o período, ficando em 

segundo lugar apenas em 2004 e 2006, quando a Bahia superou os números cearenses. 

Em 2010, o estado cearense detinha quase 23% do total de empregos industriais no 

Nordeste, enquanto o Rio Grande de Norte e o Maranhão alcançavam 7,6% e 3%, 

respectivamente. No panorama nacional, a região nordestina ampliou em quatro pontos 
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percentuais sua participação nos empregos industriais no período em questão, o 

equivalente a 13% do total.  

O aumento de estabelecimentos e empregos industriais no Nordeste pode 

surpreender em um cenário de ajuste fiscal e intensificação da abertura comercial no 

país. Mas foi justamente essa adversidade que pode ter estimulado maior busca por 

competividade por parte das empresas brasileiras. Durante a década de 1990 e no início 

dos anos 2000, enquanto as empresas locais não sobreviveram ao período, os grupos 

regionais e nacionais, do Sul e do Sudeste, deslocaram parte de sua produção para o 

Nordeste em busca de mão de obra barata e dos incentivos fiscais oferecidos pelos 

governos estaduais. Essa estratégia para impulsionar a economia dos estados 

nordestinos contribuiu para as elevadas taxas de crescimento da região, acima da média 

do país.   

Constatada a ampliação das unidades e dos empregos industriais nos estados 

selecionados, interessa também para o cenário o valor produzido a partir da estrutura 

existente, que, convém registrar, conta com outros fatores tão importantes quanto os 

indicadores descritos nesta seção.  

 

Gráfico 7 – Valor bruto da produção industrial (em R$ 1.000) 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados extraídos do IBGE. 

 

 

O crescimento da produção industrial dos estados selecionados foi claro entre 

1996 e 2010, sendo especialmente vigoroso a partir dos anos 2000. A produção no 

Nordeste registrou aumento de 671% no período, índice maior que o verificado para o 

país – 562%. O Rio Grande do Norte foi além do desempenho para toda a região, 

apresentando crescimento de 771% do seu valor bruto da produção industrial. Maranhão 
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e Ceará registraram aumento também maior que a média nacional, mas ficaram aquém 

do índice nordestino, com 622% e 610%, respectivamente. 

Observou-se uma tímida descentralização da produção industrial nordestina 

entre os estados constituintes, mas tal processo ainda acontece com muita lentidão. 

Entre 1996 e 2010, Ceará, Maranhão e Rio Grande do Norte contribuíram, em média, 

com cerca de 13%, 4% e 5% do valor bruto total da produção industrial, registrando 

percentuais que variaram muito pouco ao longo do período. A mesma tendência foi 

observada quanto à participação do Nordeste no valor bruto da produção industrial 

nacional, proporção que gravitou em 9% do total no período em questão.  

A participação nordestina na produção industrial nacional advém de atividades 

desenvolvidas mais intensamente a partir da década de 1990. 

No Rio Grande do Norte, a indústria extrativa ganhou relevância com o 

crescimento de atividades relacionadas à exploração de petróleo. A bacia petrolífera do 

estado é a quinta maior produtora de petróleo terrestre da Petrobrás e impulsionou a 

indústria extrativa ao longo dos anos 2000, que produziu, em média, 8,2% do VAB total 

no período. A indústria de transformação, que deteve 7% do VAB estadual em 2010, 

desenvolve-se principalmente através da produção de bens de consumo promovida por 

grandes grupos empresariais regionais e nacionais instalados no território potiguar, o 

que aconteceu de forma generalizada em todo o Nordeste. 

Em termos gerais, conforme avaliou Apolinário et al. (2010), as atividades mais 

dinâmicas do estado potiguar ainda desenvolvem produtos de baixo valor agregado e 

pouca diferenciação. Além disso, o Rio Grande do Norte ainda se encontra dependente 

da produção de commodities e dos gastos da administração pública, o que representou 

28,4% do VAB total em 2010.  

Segundo dados do IBGE, a indústria maranhense apresentou menor participação 

no crescimento da economia entre os estados selecionados, com 15,7% do VAB. Desde 

2008, o setor de construção civil é o que impulsiona o setor industrial no Maranhão, 

com 7% do valor adicionado bruto estadual, lugar deixado pela indústria de 

transformação, cuja participação no valor total sofreu uma queda considerável de 2007 a 

2010, caindo de 8,1% para 3,3%. A indústria extrativa produziu 2,4% do VAB em 

2010. 

No Maranhão, a agropecuária recebe relevância única no Nordeste. Enquanto se 

verifica nos demais estados a participação do setor no VAB sempre inferior a 6%, no 
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Maranhão a proporção alcançou 17%. As atividades desenvolvidas pelo agronegócio 

são as mais dinâmicas e modernas do estado maranhense, cuja produção tem grande 

importância para as exportações. A administração pública e a exploração de alumínio e 

minério de ferro também têm destaque no crescimento da economia maranhense. 

No Ceará, a indústria de transformação era a terceira atividade mais importante 

para a economia do estado, enquanto a administração pública, com 22,7% do VAB, e o 

comércio, com 16,3%, eram os setores que mais contribuíram. Entre 1995 e 2010, a 

indústria de transformação impulsionou a economia cearense produzindo 12,9% do 

VAB, segundo dados do IBGE. O crescimento desse setor foi pujante no Ceará em 

razão da massiva vinda de empresas do Sul e do Sudeste em busca de competitividade. 

Amaral Filho (2010) verificou que a oferta de mão de obra abundante e barata, 

infraestrutura e de incentivos fiscais, estratégia ainda não generalizada no Nordeste no 

início da década de 1990, foram fatores relevantes para a atração de investimentos, 

propiciando certa diversificação da estrutura produtiva da indústria de transformação no 

estado, que experimentou um crescimento expressivo.  

Os segmentos mais importantes da economia cearense são o de vestuário, 

calçados, artefatos, tecidos, couros e peles, seguidos pelo setor de produtos alimentares. 

Os setores de metalurgia e de produtos de minerais não-metálicos também têm 

relevância na economia do estado. Na pauta de exportação, destacam-se os produtos de 

fabricação de conservas de frutas. 

Ainda entre as atividades industriais, destacam-se também a construção civil, 

com 5,7% do VAB em 2010, e, com 6,2%, as atividades de produção e distribuição de 

eletricidade e gás, água e esgoto e limpeza urbana, que vêm aumentando sua 

participação com expressão desde 2003, quando produziu 3,1% do valor total. No total, 

o setor industrial, participou, portanto, de 23,7% do valor estadual no ano em questão.  

Considerando o panorama nacional, a participação do setor industrial no VAB 

dos estados selecionados está aquém da média para o país. Além da persistência dessa 

posição, outro cenário que indica que as atividades industriais ainda não adquiriram 

projeção para uma mudança é a evolução da participação do referido setor no VAB dos 

próprios estados. 
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Gráfico 8 – Participação percentual do setor industrial no valor adicionado bruto a 

preços básicos – Brasil e estados selecionados – 1995 a 2010 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados extraídos do IBGE. 

 

Em quinze anos, a participação das atividades industriais pouco variou nos 

estados selecionados. As variações do estado potiguar foram as mais acentuadas, grande 

parte devido à relação estreita de seus resultados com a indústria extrativa. 

 

4.2 INDICADORES DO CENÁRIO ECONÔMICO  

 

As relações comerciais dos estados selecionados com o mundo evoluíram ao 

longo dos anos. O valor dos bens exportados vem aumentando em parte dos estados 

selecionados, mas esse desempenho está bem abaixo do ritmo de crescimento das 

importações.  

 

Tabela 14 – Balança comercial (em US$ 1.000 F.O.B) – anos selecionados  

UF/REGIÃO/BR 
2000 2005 2010 

Exportações Importações Saldo Exportações Importações Saldo Exportações Importações Saldo 

Rio Grande 
do Norte 

149.392 70.288 79.104 413.317 110.364 302.953 284.738 319.287 -34.549 

Maranhão 758.245 486.257 271.988 1.501.034 1.156.715 344.319 2.920.267 3.816.864 -896.597 

Ceará 495.098 717.718 -222.620 930.451 588.656 341.795 1.269.499 2.167.576 -898.077 

Nordeste 4.024.694 4.794.308 -769.614 10.554.317 6.267.604 4.286.713 15.867.654 17.487.421 -1.619.767 

Brasil 55.085.595 55.783.343 -697.748 118.308.269 73.551.418 44.756.851 201.915.285 181.648.676 20.266.609 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados extraídos do MDIC. 
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Entre 2000 e 2010, nota-se que o Maranhão tem a maior participação no valor 

exportado entre os estados selecionados. Ao mesmo tempo, foi também o estado que 

mais elevou importações em termos financeiros. Apesar de todos os estados oscilarem 

quanto aos valores advindos de exportações, no Rio Grande do Norte essa tendência foi 

mais acentuada. Depois de chegar aos US$ 573 milhões em 2004, o estado não 

conseguiu mais voltar ao mesmo patamar.  

Os bens de consumo são os maiores responsáveis pelas exportações cearenses e 

potiguares, enquanto que, no Maranhão, os bens intermediários proporcionam elevado 

saldo para o estado.   

 

Tabela 15 – Setores de contas nacionais por estado (em US$ F.O.B.) – 2010  

Fonte: Elaboração própria a partir de dados extraídos do MDIC. 
 

No comércio de bens intermediários, grande parte do valor exportado advém de 

insumos industriais. Quanto aos bens de consumo, o valor exportado se refere quase 

totalmente aos não-duráveis. Os estados selecionados apresentam uma situação 

largamente deficitária no comércio de bens de capital.  

Quanto ao produto total, os três estados selecionados apresentaram um ritmo 

pujante de crescimento. Em 2010, o PIB cearense foi 270% maior que o produto de 

1985. A variação apresentada pelo Maranhão foi de 268%. Já a economia potiguar foi a 

que registrou maior crescimento, tendo em vista a variação de 345%. 

Vê-se que a participação relativa dos estados nordestinos no PIB brasileiro é 

bem pequena. Na década de 1980, a participação gravitava em 10%. Depois, houve 

crescimento de um ponto percentual em cada década seguinte, alcançando 13% nos 

anos 2000. 

 

 

 

 

 

UF 
BENS DE CAPITAL BENS INTERMEDIÁRIOS BENS DE CONSUMO 

COMBUSTÍVEIS E 
LUBRIFICANTES 

DEMAIS OPERAÇÕES 

Exportado Importado Exportado Importado Exportado Importado Exportado Importado Exportado Importado 

RN 134.470 205.478.591 52.979.240 103.605.675 210.190.428 10.197.739 9.358.530 5.283 12.075.563 - 

MA 16.753 137.613.942 2.867.762.001 402.155.534 5.549.876 69.230.187 24.101.433 3.207.864.223 22.836.949 - 

CE 19.001.740 452.721.593 353.326.328 1.301.905.990 841.687.805 93.268.058 9.190.258 319.679.911 46.292.420 - 
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Gráfico 9 – Produto Interno Bruto (em R$ 1.000 – preços de 2010) – anos selecionados  

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados extraídos do IpeaData. 

 

Os estados selecionados contam, individualmente, com participação de até 2,1% 

no PIB nacional em um período de dez anos, entre 2002 e 2012. No ranking nacional, 

Ceará, Maranhão e Rio Grande do Norte ocuparam as posições 12, 16 e 18 em 2010. A 

variação da participação desses estados é quase nula, como se nota no Gráfico 10.  

 

Gráfico 10 – Participação percentual dos estados selecionados no PIB 
nacional – 2002 a 2012  

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados extraídos do IpeaData. 

 

Em relação à participação dos estados selecionados no PIB nordestino, o Ceará, 

desde a década de 1980, vem contribuindo, em média, com 15% do produto regional, 

contexto que deixou o estado entre as três maiores economias da região a partir de 

então, variando muito pouco entre 1985 e 2010. Considerando o mesmo período, o 

Maranhão e o Rio Grande do Norte têm contribuído com aproximadamente 9% e 7% do 

produto regional. Diferente das outras duas unidades federativas, o estado potiguar 
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consolidou variação positiva de sua participação no produto regional em três pontos 

percentuais, desempenho observado mais claramente a partir da década de 1990. 

Cabe evidenciar que a elevação do patamar do Ceará para as maiores economias 

do Nordeste coincide não só com a intensificação das políticas de incentivos fiscais, 

mas com o aprofundamento das mudanças institucionais do aparato estatal. Como 

lembrou Amaral (2010), o Ceará experimenta, desde os anos 1980, quando setores 

empresariais influenciaram mais intensamente no governo estadual, muitas inovações na 

maneira de pensar políticas públicas estaduais visando o crescimento local. Os ajustes 

fiscais e financeiros realizados ao longo das gestões estaduais permitiram, em parceria 

com o governo federal, Banco Mundial e Banco Interamericano, a realização de 

diversos investimentos, com destaque ao Porto do Pecém e à estrutura do Açude 

Castanhão, considerados cruciais para a dinâmica econômica recente no estado. 

Ao analisarmos o PIB per capita dos estados, verifica-se que os estados 

selecionados estão todos aquém da média nacional. Mesmo o Ceará, que apresenta 

volume de produção relevante dentro da região e taxas de crescimento significativas, em 

comparativos regionais e nacionais, não só está aquém do valor para o país, mas 

também para o próprio Nordeste.  

 

Gráfico 11 – Produto Interno Bruto per capita (em R$ 1.000 – preços de 2010) – anos 

selecionados  

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados extraídos do IpeaData. 

 

Em 1985, o PIB per capita de Rio Grande do Norte, Maranhão e Ceará era de 

R$ 4.390, R$ 3.820 e R$ 4.990. Em 2010, os valores foram de R$ 10.210, R$ 6.890 e 

R$ 9.220, respectivamente. Deste cenário, cabe evidenciar que o estado potiguar foi o 

único que apresentou valor maior que o apurado para o Nordeste – R$ 9.560. O Ceará 



100 
 

chegou a alcançar a média regional em alguns anos ao longo do período, mas o estado 

potiguar consolidou a superação. Já o Maranhão sempre esteve abaixo do valor médio.  

Outra preocupação que emerge pelo cenário é a diferença entre a média do PIB 

per capita regional e o nacional, que foi de R$ 19.770 em 2010. Nos 25 anos do 

período, o valor para o Nordeste não conseguiu alcançar sequer a metade do PIB per 

capita brasileiro. Em 1985, o PIB per capita nordestino correspondia a 36,5% do 

nacional. Já em 2010, o valor equivalia a 48,3% do valor para o país.  

Levando em consideração que o PIB per capita abre margem a distorções 

devido à existência de desigualdades na distribuição da renda, buscou-se apurar algum 

indício de melhoria na qualidade de vida da população através da renda média familiar 

per capita. 

 

Gráfico 12 – Renda média domiciliar per capita (em R$) – anos selecionados 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados extraídos do  IBGE apud DataSUS. 

 

Entre 1991 e 2010, a renda média per capita dos estados selecionados 

apresentou elevação relevante, crescendo um pouco mais que a média nacional. Ainda 

assim, permanecem bastante aquém do rendimento médio per capita brasileiro. Entre os 

três estados, o Rio Grande do Norte apresenta o melhor desempenho no esforço de 

aumentar a média estadual. No período citado, a renda média do potiguar foi de 55,57% 

a 69,30% da renda média nacional, um aumento de quase 14%. As rendas médias no 

Maranhão e Ceará aproximaram-se em 9,9% e 7% do valor nacional entre os anos 
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citados, correspondendo a 45,46% e 58,13% do valor médio para o país. O estado 

maranhense manteve-se abaixo da média regional.  

Apesar da melhoria observada em termos percentuais, é preocupante que os 

rendimentos auferidos no Nordeste se mantenham como os piores do país. No ranking 

nacional, o Maranhão amarga a posição de ter a pior renda familiar per capita brasileira; 

o Ceará, a quinta pior, enquanto que o Rio Grande do Norte figura em 12º. Em média, o 

cidadão nordestino vive com menos de um salário mínimo mensal, o que denuncia a 

persistência da precária qualidade de vida da população. 

Notou-se que os estados selecionados experimentaram uma fase de crescimento 

econômico significativa. É simbólico que a taxa crescimento da economia nordestina 

tenha crescido mais que a média nacional, pois indica uma tendência descentralizadora 

da produção, preocupação constante e histórica para os que pensam o desenvolvimento 

do país. O volume de produção, no entanto, ainda está bastante aquém da média 

nacional, indicando o atraso na estrutura produtiva nordestina, cuja indústria persiste 

baseada em setores tradicionais de baixa ou média tecnologia. 

O comércio exterior sinaliza que as tendências que apontariam transformações 

na estrutura produtiva também não estão consolidadas nos estados selecionados. Ainda 

que o valor advindo das exportações de bens de consumo seja considerável para parte 

dos estados selecionados, os produtos industriais são, em sua esmagadora maioria, bens 

não-duráveis, que não possuem valor agregado expressivo. Além disso, não se avista 

uma situação onde a produção interna substitua as importações, cenário desejável para 

acelerar o crescimento segundo os teóricos do desenvolvimento. 

O crescimento observado na indústria e na economia dos estados selecionados 

não refletiu em alterações de caráter estrutural. O aumento de estabelecimentos 

industriais, de empregos e a gradual desconcentração desses investimentos não parecem 

capazes de sustentar taxas elevadas de crescimento. Além disso, vê-se que o 

crescimento econômico promovido nos últimos anos ainda não permite lograr 

efetivamente o desenvolvimento da região, partindo do pressuposto que a população 

precisa, pelo menos, encontrar-se contemplada no tocante às suas demandas sociais, um 

cenário muito longe da precária realidade social nordestina, seja pela má distribuição de 

renda, seja pelo seu volume insuficiente para alavancar a acumulação de capital. 
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A rigidez do cenário industrial e socioeconômico no Nordeste nos faz refletir: 

afinal, que poder têm os governos estaduais de regiões mais atrasadas na criação de 

condições que proporcionem o próprio desenvolvimento? 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Teorias que reconheceram a existência de diferentes níveis de desenvolvimento 

no mundo, como a concepção “Centro-Periferia” da CEPAL, abriram os olhos dos 

agentes públicos para o abismo existente entre países ricos e pobres, para as condições 

históricas que determinaram os processos de desenvolvimento do capitalismo de 

diferentes regiões, as tendências que agravam quadros de desequilíbrio, as experiências 

existentes para atenuá-los e muitas outras propostas que ainda têm vida apenas no plano 

teórico. O espaço conquistado pelas desigualdades entre as nações nos discursos 

públicos abriu caminho para um debate da mesma natureza em outro nível – na 

realidade subnacional.  

As problemáticas regionais brasileiras ganharam maior complexidade com os 

debates incitados em nível internacional. Os estudos sobre o tema, sob essa nova 

abordagem, permitiram a superação dos rasos diagnósticos baseados nas condições 

climáticas da região, que geravam políticas oportunistas e meramente assistencialistas.  

Enfim, o documento do GTDN inaugurou um novo pensamento para o 

desenvolvimento do Nordeste, o que propiciou uma série de organismos voltados para 

tal objetivo; entre outros, a Sudene.  

À Sudene, pesava dar resposta às recomendações dos estudos do GTDN, que 

apontavam a necessidade de ampliar as relações de produção capitalistas. Sua atuação 

na década de 1960 proporcionou um momento histórico para as políticas de 

desenvolvimento via incentivos fiscais. Desde então, o mecanismo adquiriu importância 

nas ações dos estados subnacionais, atenção perpetuada pelas economias locais nas 

décadas seguintes. 

O mecanismo de incentivos fiscais é uma política fomentadora da economia 

ancorada na dinâmica do mercado. Apostar nessa ação para impulsionar um processo de 

desenvolvimento econômico significa acreditar nas forças do mercado para tal. Com 

essa noção, aposta-se também na iniciativa privada para, objetivamente, executar esse 

processo. 

No Nordeste, as políticas locais de incentivos fiscais tiveram as grandes 

empresas como maiores beneficiadas, levando significativo volume de investimento, 

capacidade de geração de emprego e potencial incremento em exportações. A estratégia 
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da utilização de incentivos fiscais como forma de atrair investimentos contou com a 

oferta de mão de obra barata para a política vingar, consolidando o lugar dos estados 

nordestinos no sistema de divisão do trabalho construído pelo processo de acumulação 

capitalista. 

A estratégia de atrair investimentos através da oferta de mão de obra barata, de 

infraestrutura voltada para a estrutura produtiva e de isenção e outros benefícios fiscais 

parece ter contribuído para dinamizar as economias locais, haja vista o aumento de 

estabelecimentos e empregos industriais. Os critérios para concessão fiscal, que 

conferiram privilégio à quantidade de empregos previstos e à localização do 

estabelecimento, não exigiram das empresas contribuições de outras naturezas para a 

dinamização das economias locais.  

Como método, os programas impulsionados pelos governos estaduais buscaram 

fomentar as atividades minimamente consolidadas, que apresentavam algum potencial 

de crescimento devido à tradição no estado. Para essa orientação, as gestões 

governamentais podem ter comprado a ideia do desenvolvimento regional endógeno, 

que evidencia as potencialidades locais percebendo atividades tradicionais como 

vocações produtivas dos estados, apontando-as como objeto mais adequado para 

políticas de incentivos. 

Também sob o pano de fundo do desenvolvimento regional endógeno, os polos 

econômicos dos estados foram as áreas que mais receberam os investimentos atraídos. 

A estratégia de fomento às aglomerações já dinâmicas, na espera de efeitos, ainda que 

irregulares, ao longo da cadeia produtiva com o fomento às atividades líderes, também 

aproxima a estratégia verificada na realidade nordestina aos cenários discutidos por 

Perroux (1977) e teóricos do crescimento desequilibrado. 

O estado do Ceará foi, entre os três selecionados para a pesquisa, o que mais 

aperfeiçoou e diversificou a destinação dos recursos do fundo industrial estadual, que 

beneficiam diretamente ao menos sete programas. Alguns destes, como foi visto, estão 

explicitamente voltados para fortalecer as infraestruturas do estado, formar e adensar 

cadeias e estimular exportações. Ademais, ainda que o nível de aperfeiçoamento das 

políticas dos três estados seja diferente, todos os programas atestaram que havia 

intenção política e empenho significativo dos governos estaduais em alavancar o 

crescimento. 
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Enquanto no Maranhão e no Rio Grande do Norte, determinadas atividades - a 

exploração de minério e a produção de petróleo – despontaram no conjunto de 

investimentos, a importância da indústria cearense advém de várias atividades da 

indústria de transformação. O estado se mantém com um volume diferenciado dentro da 

região nordestina. Essencialmente, são todas atividades de tradição nos estados.   

De fato, as políticas financiadas por fundos industriais parecem ter contribuído 

para o crescimento econômico dos estados, cumprindo seu papel no tocante ao aumento 

de firmas industriais e empregos. Isso aconteceu porque, objetivamente, a renúncia 

fiscal atraiu investimentos quantitativamente significativos, embora isso tenha 

acontecido de maneira indiscriminada.  

Apesar do desenho das políticas fomentadas por fundo industriais ter se 

aperfeiçoado ao longo dos anos, principalmente no Ceará, indicando uma melhoria nos 

organismos de planejamento dos governos estaduais, os critérios levados em conta para 

concessão dos benefícios fiscais continuaram sendo, efetivamente, a localização, o 

volume de investimento e o aumento do número de empregos. Arrisca-se dizer que, se 

tais políticas fossem ainda mais criteriosas, perderiam certamente, projetos de 

investimento para as ofertas vizinhas, tendo em vista os conflitos de lugares perpetuados 

pela guerra fiscal. E ainda que houvesse, nos discursos públicos, a intenção de 

descentralizar mais intensamente o dinamismo econômico em seus próprios territórios, 

os benefícios, se não foram para as capitais dos estados, foram concentrados, no 

máximo, em polos já existentes no interior. Essa estratégia, sem melhores critérios de 

seletividade, não parece tão adequada para formar e adensar cadeias produtivas, nem 

para promover mudanças no caráter do emprego gerado, tampouco para atração de 

setores da produção intensivos em tecnologia ou na inserção de atividades que 

proporcionassem desenvolvimento de inovações e tecnologias na região. Vale ressaltar 

que as políticas de incentivos não dedicaram atenção relevante às questões sociais das 

localidades no tocante à distribuição dos benefícios gerados, ainda que inúmeros 

teóricos deem importância à formação e ao fortalecimento da demanda interna.  

Tal modelo de atração de investimentos tem encontrado sinais de esgotamento 

para os estados, especialmente pela generalização da política de incentivos. Somado a 

isso, o setor industrial, considerado aqui como importante motor do crescimento 

econômico, tem perdido vigor desde o fim dos anos 2000, tanto no Nordeste como no 

Brasil. Com esse cenário, não se avista um ritmo sustentado de crescimento. 
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Considerando tal panorama, vê-se que os mecanismos de incentivos fiscais não 

são capazes de substituir as políticas de desenvolvimento regionais. O desenho das 

políticas, que não exige contrapartidas dos beneficiados pelos incentivos, transfere 

rendas públicas à iniciativa privada. Por mais que as ações de promoção do 

desenvolvimento contenham, implicitamente, a afirmação de um compromisso com as 

premissas dessas políticas, os agentes empresários tendem a não aderir dessa forma.   

Quando a dinamização da economia fica delegada unicamente às decisões privadas, há 

perda de capacidade de coordenação que promova os efeitos de encadeamento 

desejáveis. A intensificação da política, que ocasionou a “guerra fiscal”, gera também 

perda de graus de autonomia dos estados com relação ao ente regional para implementar 

ações de incentivos. Ademais, ainda que as políticas citadas tenham impulsionado 

surtos de crescimento inicialmente, seu modelo, que reforça um padrão de indústria 

medíocre, não propicia um crescimento sustentado, e não abre caminho para justiça 

social e distribuição de renda. Tendo isso em vista, pode-se dizer que o processo 

impulsionado pelos mecanismos de incentivos proporcionou um crescimento que não 

vira desenvolvimento.  

O mecanismo de incentivos, na verdade, deu continuidade à expansão do capital 

do Sudeste para o Nordeste, em especial o de grupos monopolistas, processo que 

ganhou substância com a atuação da Sudene nos anos 1960, como avaliou Oliveira 

(1981). Com a intensificação desse processo de expansão, cada vez mais, essas 

empresas, inseridas num ambiente de alta competividade internacional, não têm 

interesses comuns com o desenvolvimento do Nordeste. 

Para além dos problemas de efetividade da renúncia fiscal para atração de 

investimentos, é importante registrar que, no fim das contas, a reprodução do capital se 

dá em uma região preferencial para acumulação, lugar desenvolvido por instituições 

capitalistas ao longo da história. O desenvolvimento do circuito da acumulação do 

capital impõe a determinadas regiões maior ou menor necessidade de quantidade e 

diversidade de recursos necessários para a produção. No Brasil, é notório que a 

economia paulista concentra os setores mais importantes, modernos e estratégicos da 

estrutura produtiva do país, sendo o centro da acumulação nacional. 

As forças dominantes atuantes no Brasil, como lembraram Brandão (2009) e 

Cano (2000), travam processos de inclusão social e seu conservadorismo destrói a 
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criatividade e a diversidade cultural e regional, necessárias para forjar um novo patamar 

de homogeneidade social.    

Assim, ainda como pontuado por Brandão, há mesmo de se quebrar privilégios 

para o desenvolvimento tomar efetivo rumo. E é imprescindível pensar o 

desenvolvimento do Nordeste em consonância ao desenvolvimento de todo o país.  

Os esforços federais recentes ensaiam uma política regional de desenvolvimento. 

O atual cenário, porém, expõe certa dispersão dos organismos relacionados ao 

desenvolvimento do Nordeste, cujas políticas não se dão em sintonia, constituindo ações 

praticamente isoladas, um mau exemplo para as unidades federativas. Além disso, mais 

uma vez, talvez agora contagiados pela estratégia novo-desenvolvimentista, as diretrizes 

governamentais que tratam do tema transferem para o mercado o papel de impulsionar o 

processo, contando com uma eficiência deste que é não confirmada pela realidade. 

Portanto, mais que uma política que trate diretamente das questões regionais, é 

necessário planejar, como reforçou Brandão (2009), conjuntamente as políticas 

econômicas em busca do crescimento com distribuição de renda, onde os benefícios do 

esforço acumulativo não se restrinjam às elites dominantes, priorizando o atendimento 

das demandas das massas em detrimento do lucro privado.  
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