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Mudanças no processo produtivo capitalista e a dinâmica do setor de 

serviços: Repercussões nas cidades médias cearenses no período de 1990 a 2010 
 

RESUMO 

A atual fase do desenvolvimento capitalista induz cada vez mais o processo de urbanização 

que tem sua articulação estimulada pela expansão dos centros médios urbanos. Seu 

crescimento não está vinculado a uma área específica, mas segue uma lógica abrangente 

atrelada às tendências da sociedade capitalista contemporânea e suas espacializações. Em face 

das substanciais mudanças no processo produtivo capitalista, a divisão social do trabalho nas 

cidades médias não metropolitanas cearenses passa a ter novos enfoques acerca de sua 

natureza. Dado o fato que o setor de serviços é responsável por grande parte do emprego 

gerado revela sua importância significativa na dinâmica econômica dessas cidades. Nesse 

contexto, sua importância, tamanho e produtividade passaram por reformulações quanto ao 

seu papel no sistema capitalista de produção. A predominância das atividades terciárias que 

engloba o setor de serviços e comércio nas cidades médias e suas relações com o processo de 

acumulação do capital deve ser compreendida frente ao aumento da velocidade das 

transformações tecnológicas e das novas demandas por “funções-serviços”, como assistência 

técnica, P&D, entre outras. A intenção desse trabalho é verificar qual é o papel do setor de 

serviços na dinâmica econômica das cidades médias não metropolitanas cearenses no período 

de 1990 a 2010. Será ressaltado os elementos responsáveis pelas mudanças da estrutura 

produtiva, apresentando a realidade da dinâmica produtiva do estado, a partir de indicadores 

setoriais e sua influência na definição de políticas de desenvolvimento regional e urbano. 

Além disso, será analisado se o setor de serviços é capaz de dinamizar a economia estadual. O 

recorte temporal escolhido (1990 a 2010) é marcado por grandes transformações como o 

abandono das políticas desenvolvimentistas em âmbito nacional. Para alcançar os objetivos 

propostos, a metodologia utilizada seguiu o método dedutivo-histórico a partir de duas linhas 

de ação: a primeira teve um caráter exclusivamente teórico descritivo, concentrando esforços 

na pesquisa das literaturas ligadas ao papel do setor de serviços num contexto de 

reestruturação produtiva, financeirização e globalização neoliberal. A outra linha referiu-se à 

fase de interpretação de uma base de informações estatísticas de caráter secundário, coletados 

em bancos de dados de organismos oficiais. O crescimento do setor de serviços e o seu papel 

complementar nas gradativas etapas de formação e organização do sistema urbano cearense 

possuem uma ligação intrínseca com o fato urbano, bem como a característica estrutural de 

atividade induzida e não indutora desse movimento. Reconhece o importante papel exercido 

pelo setor de serviços, notadamente o poder de diversificação conduzida pelo segmento 

comércio, no processo de desenvolvimento das cidades médias não metropolitanas cearenses, 

expressa pela ótica da produção e do emprego. 

 

Palavras-chave: Reestruturação Produtiva. Serviços. Cidades Médias Não Metropolitanas, 

Ceará.  

 

 

  



 

 

Capitalist production process changes and the service sector dynamics: repercussions in 

Ceará medium-sized cities in 1990-2010 
 

ABSTRACT 

The capitalist development current phase increasingly induces the urbanization process  that 

has its articulation stimulated by the expansion of medium-sized urban centers. Its growth is 

not associated to a specific area, but follows a comprehensive logic linked to trends in 

contemporary capitalist society and its spatializations. Given the substantial changes in the 

capitalist production process, the social division of labor in Ceará non-metropolitan medium-

sized cities is replaced by new approaches regarding its nature. The fact that service sector is 

responsible for much of the employment generated reveals its significant importance in these 

cities economic dynamics. In this context, its importance, size and productivity underwent 

reformulations inside the capitalist system of production. The predominance of tertiary 

activities which includes the services and trade sector in the medium-sized cities and their 

relationship with the capital accumulation process must be understood against the increasing 

speed of technological change and new demands for "jobs-services", such as assistance 

technique, R & D, among others. The intention of this work is to check what is the role of the 

services sector in the economic dynamics of Ceará non-metropolitan medium-sized cities 

from 1990to 2010.It will be highlighted the elements responsible for the changes in the 

productiv estructure, presents the productive dynamics state’s reality, through sector 

indicators and their influence in the definition of regional and urban development policies. In 

addition, it will be examined whether the service sector is able to boost the state economy. 

The time frame chosen (1990-2010) is marked by major changes as the abandonment of 

development policies at the national level. To achieve the proposed objectives, the 

methodology followed the deductive-historical method from two lines of action. The first has 

a descriptive theoretical nature, focusing on the literature search regarding the role of the 

service sector in productive restructuring context, financialization and neoliberal 

globalization. The other line referred to the interpretation of a secondary character statistical 

information base, collected in databases of official organizations. The service sector growth 

and its complementary role during the Ceará urban system formation and organization gradual 

stages have an intrinsic link with the urban apparel, being a structural induced activity and not 

inducing this movement. It recognizes the important role played by the services sector, 

notably the power of diversification led by trade segment in the process of developing Ceará 

non-metropolitan medium-sized cities expressed from the perspective of production and 

employment. 

 

Keywords: Productive Restructuring. Services. Non-metropolitan medium-sized cities, 

Ceará. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A disposição das atividades no espaço, bem como sua formação, agentes e elementos 

fundantes estimularam correntes do pensamento científico de natureza interdisciplinar, com o 

interesse de investigar as consequentes disparidades e estrangulamentos gerados ao longo do 

tempo nesse referido espaço. A ciência econômica, por sua vez, mesmo obedecendo ao 

escopo teórico específico de suas análises, foi estabelecendo interfaces com outros campos do 

conhecimento acadêmico, como a História, a Demografia e a Geografia e suas respectivas 

subáreas, por tratarem de problemáticas afins.  

 O surgimento de espaços mais dinâmicos esteve durante muitos anos associado ao 

desempenho das atividades industriais ou baseado nos fatores de localização industrial. O 

setor secundário da economia, sendo caracterizado pelas atividades industriais, tem sido 

reconhecido como o principal motivador do crescimento e desenvolvimento urbano. Autores 

como Perroux (1977), Hirschman (1961) entre outros, descreveram a sua importância, 

relegando aos demais setores papel subordinado e complementar nas forças propulsoras do 

crescimento/desenvolvimento das regiões. Porém, teorias dos autores mencionados remontam 

o período desenvolvimentista (1930-1989) cujo capital industrial dominava a escala 

produtiva. Em função disso, o presente trabalho busca mostrar que nessa nova fase de 

acumulação capitalista neoliberal, essas teorias tradicionais não são suficientes para explicar 

as transformações ocorridas pós década de 1980 sob o impacto da globalização e da 

reestruturação produtiva. 

 Dessa forma, para compreender essas mudanças na economia e mais especificamente 

na esfera produtiva, é necessário distinguir o uso de abordagens que partem de matrizes 

teóricas diferentes: de um lado, a Globalização Financeira versus Globalização Produtiva e de 

outro, Pós-Fordismo versus Pós-Industrialismo (RIBEIRO, 1999). Porém, esses eventos não 

ocorreram de forma simétrica para todos os países. Diante disso, surgem as seguintes 

questões: De que forma um país de “acumulação capitalista tardia” como o Brasil, se inseriu 

nesse processo, e quais impactos na organização do trabalho e as consequências para o 

mercado interno? Diante das transformações estruturais e em relação ao comportamento 

setorial, a indústria ainda é a maior responsável pelo dinamismo econômico do país? Qual a 

importância econômica do setor de serviços na economia nacional e quais os tipos de serviços 

predominantes no mercado interno? A hegemonia liberal dominou em escala nacional pós-

década de 1990, houve reversão desse processo nos últimos governos? O processo foi de 

ruptura, ou de continuidade? Com a implantação de reformas liberalizantes que se inicia na 
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década de 1990, que promoveu abertura comercial e financeira, além de outras reformas 

institucionais, o capital financeiro ganhou espaço em relação à esfera produtiva. Essas 

reformas, somadas a outros fatores, tal como a transferência de responsabilidades do 

desenvolvimento econômico para os estados, traz consigo mudanças na estrutura produtiva 

dos mesmos.  

 De modo específico, no Ceará, no período de 1987 a 1991, na gestão de Tasso 

Jereissati, é implantado um plano que ficou conhecido como “Plano de Mudanças”. O 

objetivo principal do Governo mencionado era “inserir no Estado o modelo de mundialização 

da produção” (ARAÚJO, 2007, p. 103), visando aumentar a eficiência produtiva e 

rentabilidade do capital. Nesse sentido, “[o] governo assume os princípios do neoliberalismo 

ao tornar o papel do Estado cada vez menos voltado para o social e ao possibilitar a fluidez do 

capital no território cearense” (ARAÚJO, 2007, p. 103). 

 A intenção desse trabalho, considerado seu objetivo geral de verificar qual é o papel 

do setor de serviços na dinâmica econômica das cidades médias não metropolitanas cearenses 

no período de 1990 a 2010, é ressaltar os elementos responsáveis pelas mudanças da estrutura 

produtiva, apresentando a realidade da dinâmica produtiva do estado, a partir de indicadores 

setoriais e sua influência na definição de políticas de desenvolvimento regional e urbano. 

Além de analisar se o setor de serviços é capaz de dinamizar a economia estadual. O recorte 

temporal escolhido (1990 a 2010) é marcado por grandes transformações como o abandono 

das políticas desenvolvimentistas. Estas transformações demandam a construção de novos 

enfoques metodológicos que contribuam para explicar a problemática engendrada pelas 

disposições das atividades e consequentes  disparidades regionais sob a mudança de regime de 

acumulação frente às reformas econômicas, políticas e institucionais em curso. 

 Como as consequências do processo de reestruturação são múltiplas e consoantes com 

a idiossincrasia do espaço em análise, a pesquisa procura entender como a reestruturação 

produtiva incidiu sobre o território cearense. E, dadas as transformações em curso decorrente 

desse processo, qual é a importância econômica do setor de serviço para o desenvolvimento 

das cidades médias não metropolitanas no período de 1990 a 2010? E nesse contexto, quais 

seriam as políticas públicas mais adequadas para tratar dessas novas dinâmicas e impulsionar 

o desenvolvimento econômico nos anos recentes? Pretende-se verificar também se a evolução 

do setor de serviços pós década de 1990 indica hegemonia na dinâmica econômica e qual a 

sua relação com o setor industrial. 

 A hipótese central dessa pesquisa parte do pressuposto que o desempenho do setor de 

serviços mostra-se preponderante no processo de desenvolvimento econômico do estado no 
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período de 1990 a 2010, apesar da predominância do mesmo nas cidades médias cearenses 

não metropolitanas ser de baixo valor agregado e dispor de baixa intensidade tecnológica. 

 Além desta parte introdutória, o trabalho possui como proposta de estrutura uma 

divisão em três capítulos, seguidos das considerações finais.  

 O primeiro capítulo do trabalho examina os condicionantes da reestruturação 

produtiva mundial e os seus desdobramentos na economia nacional, observando os 

movimentos contemporâneos que afetaram a dinâmica da economia a partir de meados de 

1980. Analisa as transformações na forma da reestruturação, decorrente da modernização 

tecnológica e a repercussão no setor de serviços.  

 O segundo capítulo mostra os impactos da dinâmica da reestruturação produtiva sobre 

a distribuição espacial das atividades no Ceará que determina as mudanças na estrutura do 

território, como por exemplo, a expansão das cidades médias e a proeminência das atividades 

de serviços no estado, frente ao declínio das atividades agropecuárias tradicionais.  

 O terceiro capítulo, como um aprofundamento do capítulo anterior e em consonância 

com a hipótese norteadora do trabalho, busca entender a inserção das cidades médias 

cearenses face às mudanças no processo produtivo capitalista bem como a importância do 

setor de serviços para as mesmas.  

 

NOTAS METODOLÓGICAS  

  

 Para alcançar os objetivos propostos, a metodologia utilizada seguiu o procedimento 

de caráter dedutivo histórico que, segundo Gil (1990), permite descrever as características do 

fenômeno fazendo relações entre as variáveis a ele pertinentes. Indo mais além, categorizando 

a natureza destas relações, seguindo duas linhas de ação: a primeira com um caráter 

exclusivamente teórico descritivo, concentrando esforços na pesquisa das literaturas ligadas 

ao papel do setor de serviços num contexto de reestruturação produtiva, financeirização e 

globalização neoliberal. Além de recorrer a autores clássicos da Economia Regional, 

Desenvolvimento Territorial e da Geografia Espacial e Econômica, serão também explorados 

estudos das Ciências Sociais que tratam de diferentes concepções acerca da transição e das 

mudanças que ocorreram no período analisado bem como da evolução do setor de serviços no 

território.   

 A outra linha refere-se à fase de elaboração e interpretação de uma base de 

informações estatísticas de caráter secundário, com base em bancos de dados de organismos 

oficiais como o Banco Central, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, Rede 
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Anual de Informações Sociais – RAIS, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA e 

Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Estado do Ceará – IPECE entre outros. 
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CAPÍTULO 1 – O MACRO CONTEXTO DA REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA 

  

 O objetivo desse capítulo é fazer uma revisão bibliográfica acerca das transformações 

decorrente da reestruturação produtiva mostrando algumas abordagens referentes a esse 

processo na economia brasileira, bem como suas respectivas consequências no setor de 

serviços. O impacto da reestruturação produtiva com difusão tecnológica e mudanças no 

padrão organizacional industrial que ocorreu recentemente provocaram inúmeras alterações 

na dinâmica territorial e no desenvolvimento regional, incitando e dividindo opiniões entre os 

especialistas sobre o tema.   

 Logo, faz-se necessário a construção de um panorama geral acerca dos elementos 

responsáveis pela reestruturação produtiva e, em seguida verificar como ocorreu no contexto 

nacional para, posteriormente, discutir os seus impactos no desenvolvimento econômico e o 

aumento da relevância dos serviços, diante de tais modificações estruturais. Em seguida, os 

impactos dessas mudanças são observados em seus efeitos regionais e particularmente pela 

hierarquia regionais, com a expansão das cidades médias, assumindo um novo padrão na 

organização espacial, pelas quais as atividades de serviços, exercem função predominante no 

processo de mudança e de desenvolvimento regional. Para além da análise aludida, faz-se uma 

reflexão acerca da perda de capacidade estatal de planejamento e a adoção de políticas 

endógenas como estratégia de reorientação do processo de desenvolvimento. 

 

1.1 MOVIMENTOS CONTEMPORÂNEOS E AS TRANSFORMAÇÕES ECONÔMICAS 

NA ECONOMIA URBANA MUNDIAL 

 

 Nas últimas décadas do século XX a economia mundial se viu marcados por 

movimentos e tendências que se apresentam cada vez mais hegemônicos e transformam o seu 

funcionamento e sua dinâmica produtiva. Araújo (1999) destaca pelo menos três movimentos 

que afetaram o ambiente mundial nesse período. O primeiro corresponde ao processo de 

globalização, com a internacionalização dos mercados e a participação ascendente dos 

“conglomerados transnacionais” nos fluxos econômicos e nas decisões de mercado.  

 O segundo movimento diz respeito à crise do regime de acumulação fordista, dada a 

dificuldade crescente de gerar e acumular riqueza na esfera produtiva pelos agentes 

econômicos.  Simultâneo a esse movimento, observa-se a consolidação da reestruturação 

produtiva em meio a evolução do progresso tecnológico.   
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Quando se fala em reestruturação produtiva, está-se querendo referir ao conjunto de 

importantes transformações, também em curso, que definem um novo “padrão 

produtivo”. São mudanças das quais emergem novos setores dinâmicos na economia 

mundial (informática, telecomunicações, robótica, produção de novos materiais, 

entre outros); mudanças no como se produz e que resultam, sobretudo, da revolução 

científico- tecnológica produzida pela crescente hegemonia do paradigma 

microeletrônico, que quebra a cadeia fordista e cria as condições para a produção 

flexível; mudanças nas formas de organizar e gerir a produção, organizar os meios 

que a geram e os homens que a realizam; mudanças nas formas de organizar os 

mercados, com a tendência à formação de grandes blocos econômicos, entre outras 

(ARAÚJO, 1999, p. 10) 

  

 E terceiro, a financeirização da riqueza marcada pela busca contínua dos agentes 

econômicos em ampliar a reprodução do capital na esfera financeira da economia. Para a 

autora, a financeirização da riqueza está associada a 

 

[...] possibilidade atual de criar riqueza, ampliar patrimônio, acumular capitais na 

esfera financeira, operando no mercado cambial, nas bolsas de valores, no mercado 

de títulos públicos, no mercado de derivativos, entre outros. É um movimento que 

marca a fase de hegemonia da acumulação rentista em que a economia mundial 

mergulha, sobretudo após os anos 70 (ARAÚJO, 1999,p. 10).  

 

 Esses três movimentos mencionados somados a outros de ordem político-institucional 

como o avanço de ideias liberais, marcado pelo regime neoliberal, estão interligados e 

reforçam as forças hegemônicas concentradoras bem como acentuam as diferenças entre 

centros dinâmicos e periféricos.  

 Partindo da reflexão de Araújo (1999, p. 11), sobre esse cenário econômico 

contemporâneo, pode-se elencar algumas consequências advindas do processo de 

reestruturação produtiva: a) Competição desordenada, que comprime a distância entre os 

espaços econômicos, ameaçando os menos competitivos; b) Expansão do comércio com 

facilidade de circulação e intermediação de mercadorias viabilizada pelos avanços 

tecnológicos com custos de fatores decrescentes; c) Presença ascendente da “produção 

flexível” induzida pelo uso de instrumento com conteúdo tecnológico avançado; d) 

Redefinição da demanda por trabalho, “requerendo-se menos mão de obra” (ampliando o 

desemprego) e; e) “Homogeneização” das relações produtivas, de gerenciamento e consumo, 

derivados de país desenvolvidos.  

 O desmonte da estrutura clássica, após a mudança do paradigma fordista para o 

toyotismo acarretou alterações consideráveis nos modos de produção, nas relações de 

distribuição e funcionamento da economia capitalista. Para Benko (1999) o modelo de 

desenvolvimento fordista entra em crise a partir de meados de 1960, quando as estruturas se 

revelavam frágeis e com problemas severos no que se refere à acumulação capitalista. A “luta 
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contra rigidez”, como sintetizou Benko (1999, p. 21), como estratégia de reestruturação, seria 

de fato, uma resposta pelos dirigentes capitalistas para impedir o agravamento dos problemas 

estruturais de lucratividade, 

 

[...] de um lado, trata-se de desvalorizar a força de trabalho, reduzindo todos os 

componentes de custos de sua reprodução (desindexação e regulação concorrencial 

da formação dos salários, revisão em baixa do salário indireto, supressão das 

garantias de emprego e de tudo que é considerado “entrave” à liberdade do trabalho 

etc...). E de outro lado, trata-se de utilizar as virtualidades tecnológicas da 

automação como suporte material afim de remodelar a organização do trabalho, os 

processos de produção, os sistemas de gestão e a qualidade dos produtos ou mesmo 

a norma social de consumo (BENKO, 1999, p. 21-22). 

 

 A produção em massa prevalecente no regime de acumulação fordista que assegurava 

estabilidade e previsibilidade tende a ser substituída pela linha de produção flexível, 

predominando a polivalência e a mobilidade. É nesse contexto, que as novas formas de inovar 

se conjugam com a tecnologia, na busca de produtividade e vantagens competitivas (KON, 

2004).  

 Esse novo modelo de acumulação capitalista provocou mudanças tanto nas relações 

sociais quanto no espaço e não é fruto de causa única. Esse fenômeno induziu a: uma 

reestruturação espacial da sociedade; fragmentação das estruturas sociais; nova configuração 

na divisão social e espacial do trabalho; recomposição intersetorial de acumulação; criação de 

novos espaços para produção (deslocamento de unidades produtivas para algumas áreas de 

baixos salários e onde o processo de trabalho seja mais flexível) e consumo. Descarta-se a 

ideia de que o desmonte do regime de acumulação fordista tenha causa única. Os 

encadeamentos desestabilizadores resultaram de causas internas, principalmente do lado da 

oferta, e por outro lado, de causas externas - “a internacionalização econômica que 

compromete a gestão nacional da demanda” (BENKO, 1999, p.29).  

 Para Kon (2004) esse novo paradigma baseia-se em um processo contínuo de avanços 

tecnológicos no processo produtivo que tende a substituir a operação de plantas totalmente 

automatizadas. O elemento central dessa reestruturação é a flexibilidade para produzir um 

número elevado de produtos com o uso do mesmo equipamento, sendo este reprogramável, 

associado à adoção de novos métodos e formas de organização e gestão de trabalho. A 

finalidade desses equipamentos reprogramáveis seria evitar o desperdício e atender uma 

demanda flutuante e incerta.  

 Os resultados da flexibilidade não foram positivos para a classe trabalhadora, dado que 

os vínculos entre trabalhador e empresa se reduziram aumentando os riscos e as incertezas. O 
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objetivo geral dessa nova fase é a produção sem estoques, com o número mínimo de perdas 

possíveis. Adoção de um novo método denominado na filosofia japonesa de kanban, baseado 

apenas na reposição do que foi consumido é consideravelmente mais avançado que o método 

just-in-time (KON, 2004).  

 Nesse novo momento, denominado de “mundialização do capital”, a precarização do 

trabalho e o desemprego estrutural decorrentes das novas formas organizacionais ou da 

“produção enxuta” não podem ser considerados deterministas como resultado do progresso 

tecnológico apenas, mas de uma lógica mais abrangente, “vinculados a um regime de 

acumulação predominantemente financeira, na qual o capital busca sua valorização através de 

papéis, sem passar pela órbita produtiva” (BORGES, 2011, p. 24).  

 Segundo Chesnais (1996) a mundialização é decorrente de dois movimentos conjuntos 

distintos, intrinsecamente interligados. O primeiro, refere-se a acumulação contínua do capital 

desde 1914. E o outro, diz respeito às políticas específicas, que foram aplicadas desde o início 

de 1980, tendo como marcos os governos de Thatcher e Reagan. Esses governos adotaram 

uma agenda agressiva de reformas de ordem liberal, sintetizadas pelo autor de: privatizações e 

desregulamentação e desmantelo de conquistas sociais e democráticas.  

 Ainda de acordo com Chesnais (1996), o capital internacional e os grandes grupos 

multinacionais não teriam encontrado espaço para destruir tão rápido e de forma radical os 

entraves e freios à liberdade de expansão e explorarem os recursos econômicas e naturais 

conforme a sua vontade, onde lhes fossem convenientes, caso não houvesse a intervenção 

ativa e política dos conjuntos dos governos sob influência direta dos governos Thatcher e 

Reagan.  

 A introdução da automatização contemporânea nos processos produtivos impactaram 

negativamente as relações de trabalho, conforme atesta Chenais (1996, p.35): 

 

Cada passo dado na introdução da automatização contemporânea, baseada nos 

microprocessadores, foi uma oportunidade para destruir as formas anteriores de 

relações contratuais, e também os meios inventados pelos operários, com base em 

técnicas de produção estabilizadas, para resistir à exploração no local de trabalho. 

  

 O efeito combinado do progresso tecnológico e alterações nas formas de trabalho, de 

diferentes qualificações foi a constituição de áreas de baixos salários e reduzida proteção 

social à classe trabalhadora. O interesse e o deslocamento para áreas privilegiadas com baixos 

salários não foram extintos, mas não eram necessários, já que a construção dessas áreas se fez 

próximas às bases principais dos grandes grupos industriais (CHESNAIS, 1996). 
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 O ajuste estrutural e os impactos da mundialização do capital não se restringiram ao 

modo predominante da organização do trabalho, apesar das transformações consideráveis que 

sofreu e do efeito nefasto que se consolidou. O papel desempenhado pelo Estado e o 

investimento produtivo, mecanismos essenciais e articuladores do processo de 

desenvolvimento também foram passíveis de alterações na sua composição. 

 

[...] influi no comportamento do investimento, ou acentua suas características, da 

seguinte forma: forte propensão às aquisições/fusões; prioridade dos investimentos 

de reestruturação e racionalização; e, sobretudo, fortíssima seletividade na 

localização e escolha dos locais de produção (CHESNAIS,1996, p. 308) 

 

 Outro aspecto fundamental desta discussão está relacionado ao papel exercido pelo 

Estado. A função desempenhada pelo Estado, de equacionar os problemas relacionados a 

emprego e renda também, foi comprometida com redução significativa na participação das 

decisões de investimentos.   

 Brandão (2007) precisa que a análise crítica do movimento desigual de acumulação do 

capital envolve a caracterização dos processos de homogeneização, integração, polarização e 

de hegemonia. Porém, exigem reatualização, pois a sua utilização foi realizada em contextos 

históricos distintos da apresentada pelo novo momento da mundialização do capital.  

 O processo homogeneizador apresentado e discutido pelo autor deve ser entendido 

como a valorização unificada e universalização da mercadoria e não pode ser confundido ou 

associado à ideia de solidariedade de uma “comunidade” particular. “Na verdade, esse 

processo homogeneizador (de relações mercantis) cria e recria estruturas heterogêneas e 

desigualdades em seu movimento” (BRANDÃO, 2007, p. 73). A lógica que rege as relações 

de produção requerida pelo capital é a busca desenfreada pela reprodução ampliada. 

 Nesse sentido, Brandão (2007) explicita os pressupostos imanentes desse processo 

homogeneizador imposto pelo capital:  

 

[...] à capacidade do capital em incorporar massas humanas à sua dinâmica, à atração 

de todos os entes à órbita de seu mercado; à subordinação a si de todas as unidades 

societárias; à busca de construção de um espaço uno de acumulação e à destruição 

de quaisquer barreiras espaciais e temporais que possam gerar atritos e fricções a seu 

movimento geral (BRANDÃO, 2007, p. 73). 

  

 Essas características são inerentes ao sistema capitalista principalmente, a de moldar 

os espaços, as relações de poder conforme suas conveniências, criar formas de sustentação e 

meios de reprodução. Tendem a se ampliar de acordo com a internacionalização dos 

mercados.  
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 No entanto, foram definidos os traços do modelo de reprodução do capital que até hoje 

norteia parte das discussões acerca da influência que o contínuo avanço tecnológico teve ao 

longo do processo e as consequências que trouxe para os países em desenvolvimento. Os 

aspectos de transformação estrutural não se limitaram aos problemas intersetoriais do nível de 

emprego e da produção, e os seus impactos não são objetos de consenso entre os especialistas. 

É comum e aceitável na literatura econômica a ideia que o progresso tecnológico determinou 

o peso crescente dos serviços no nível de emprego e do produto, o que representou para 

muitos especialistas como Kon (2004) uma nova fase no processo de desenvolvimento. Para 

outros, o aumento vertiginoso do setor, traria consequências indesejadas para o dinamismo 

econômico, representando um claro sintoma de tendência à estagnação.   

 Nos países avançados, os serviços com intensidade tecnológica elevada ganharam 

espaço com grandes proporções durante a passagem de um regime de acumulação para outro, 

haja vista que essas fases foram bem definidas nesses países. Isso fazia parte da busca de 

maior produtividade, eficiência e lucratividade no processo produtivo. Para Dedecca e 

Montagner (1992, p. 03) “esse padrão vem sendo alterado não apenas devido a dimensão da 

crise econômica, mas em grande medida pela difusão das novas tecnologias”.  

 Dedecca e Montagner (1992, p. 05), sintetizaram as principais transformações e as 

novas características que marcaram o cenário produtivo setorial pós década de 1970 com a 

introdução do novo padrão organizacional e tecnológico.  

  

- esta mudança afeta de modo particularmente intenso as atividades da indústria, 

pela maior incorporação de inovações aos produtos, o que amplia o conjunto de 

serviços complementares envolvidos nas novas metas de produtividade exigidas; 

- a indústria continua exercendo o papel de centro dinâmico da economia, realizando 

uma integração com outros ramos de atividades do mercado nacional, bem como 

ampliando seus vínculos com o setor externo; 

- o crescimento do papel dos serviços ocorre menos por um processo de 

externalização de atividades que eram executadas no interior das grandes empresas, 

e mais por um processo de complementaridade crescente criada pelas necessidades 

industriais por uma ampla gama de serviços; [...].  

 

  

1.2 DESDOBRAMENTOS: IMPLICAÇÕES SOBRE A ECONOMIA NACIONAL 

 

 Durante alguns anos a economia brasileira apresentou elevadas taxas de crescimento 

do produto conforme pode ser observado no Gráfico 1. Entretanto, a década de 1980, 

conhecida na literatura como “década perdida” representou decréscimos nessas taxas e 

desequilíbrios internos e externos, como aumento da dívida externa, altas taxas inflacionárias, 

desestruturação do setor público e perda de dinamismo. O aumento da dívida externa foi um 
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dos principais determinantes para a reorientação do processo de desenvolvimento e a 

mudança na política econômica que vinha sendo adotada. De acordo com Carneiro e Modiano 

(1990) “[...] em meados de 1980 foram sentidos os primeiros sinais de escassez de 

financiamento externo”, forçando o país a rever as políticas de desenvolvimento adotadas e a 

necessidade de ajuste macroeconômico, dado que a sustentação de déficit em transações 

correntes e financiamento do setor público com contração de dívidas no exterior não eram 

mais viáveis (BORGES, 2011).  

 A forte recessão em meados de 1980, fruto de inúmeras tentativas de controle da 

inflação com a implantação e fracasso de planos
1
 de cunho ortodoxo justificou o pífio 

crescimento acumulado do PIB brasileiro nesse período conforme indica o Gráfico 1. Desde 

o pós-guerra, a maior retração do PIB foi verificada entre 1981 a 1983, seguida de breve 

recuperação graças ao setor exportador e a maturação dos investimentos do II PND 

(CAIADO, 2002, CANO, 2008). 

 

 
Gráfico 1 - Taxas de crescimento do PIB real (%) - Média das décadas 
Fonte: IBGE - Período de 1992-1995, Sistema de Contas Nacionais; 

Para 2010: resultados preliminares estimados a partir das Contas Nacionais Trimestrais Referência 2000. 

  

 Segundo Cano (2008) as tentativas de estabilização sucederam em diferentes planos 

em intervalos curtos de tempo, prevalecendo “acelerada deterioração da economia, numa 

conjuntura de baixa taxa de inversão, deterioração das contas públicas, aceleração da inflação 

                                                 
1
 Os planos de estabilização adotados durante o período que compreende 1986 a 1994 foram os seguintes: 

Cruzado I (1986), Cruzado II (1986), Bresser (1987), Verão (1989), Collor I (1990), Collor II (1991) e Real 

(1994). 
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e desequilíbrio externo” (CANO, 2008, p.63). Porém, conforme mostra o Gráfico 2 , os 

planos foram incapazes de estabilizar a economia no período que antecede a implantação do 

Plano Real.  

 

 
Gráfico 2 - Trajetória inflacionária brasileira antes do Plano Real (1983-1994) 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados FGV/Conj. Econ. – IGP. 

  

 A crise da dívida dos países periféricos e o esgotamento do modelo de substituição de 

importação (PSI) somado a conjuntura externa desfavorável agravou ainda mais o Estado 

brasileiro nesse período. Brandão (2007, p. 151) enumera uma série de fatores que 

possibilitaram a exaustão do crescimento e o “desmonte dos mecanismos articuladores do 

processo de desenvolvimento”, destacando-se as:  

 

[...] transferências de recursos ao exterior durante os anos 1983-1989; inúmeras 

imposições ao crescimento por parte do FMI; pressões hiperinflacionárias; 

desenvolvimento indexada; profunda crise fiscal-financeira do Estado; “atrofia da 

base produtiva doméstica”; vulnerabilidades e condicionantes estruturais aos raios 

de manobra de autonomia na condução da política econômica nacional” 

(BRANDÃO, 2007, p. 151). 

  

 A década de 1990 é marcada pela hegemonia neoliberal e o pressuposto que conduzia 

essa “nova” ordem era a inserção do país na lógica de acumulação capitalista com um viés 

competitivo. Esse discurso difunde a ideia que era necessário especializar-se naquilo que o 

país possuía vantagens comparativas, no caso brasileiro, produzir produtos primários, 

culminando no que ficou conhecido como reprimarização
2
. Para alguns especialistas, isso só 

traria mais problemas para as contas externas, uma vez, que os produtos exportados são 

                                                 
2
 Conforme será discutido posteriormente. 
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inelásticos e de baixo valor agregado, diferindo dos produtos importados, o que levaria a uma 

deterioração dos termos de troca.  

 Esse período despertou interpretações distintas entre os especialistas de duas grandes 

correntes. De um lado, se alinham aqueles que consideram que as reformas de cunho liberal, e 

as políticas macroeconômicas restritivas, tem capacidade de reduzir a distância que separa o 

Brasil dos demais países desenvolvidos. Essa corrente, conhecida na literatura por ortodoxa 

neoliberal, considera que as reformas e políticas neoliberais foram fundamentais para a 

retomada do crescimento em governos posteriores. De forma mais específica, os ortodoxos 

neoliberais defendem a ideia que a abertura comercial e financeira responsável pela 

reestruturação produtiva, elevou a produtividade da economia brasileira concedendo maior 

grau de competitividade internacional às empresas instaladas no país.  

 Por outro lado, está a corrente de posições teóricas pós-keynesiana/neoestruturalistas. 

As concepções que permeiam tal debate centram na ideia de que o padrão de desenvolvimento 

vigente está redefinindo o perfil da estrutura produtiva distanciando-a da fronteira de 

produção tecnológica e em constante movimento. A especialização produtiva/comercial 

decorrente desse novo padrão que segue o país aumenta a sua vulnerabilidade externa 

estrutural que leva a especialização regressiva e à desindustrialização, fruto de uma inserção 

de natureza passiva.   

 No Brasil, as transformações econômicas, sociais e políticas que têm sido observadas 

desde os anos 1980, possibilitadas pela aceleração das mudanças tecnológicas num quadro de 

crescente globalização, resultou em alterações consideráveis no modo de produção capitalista. 

Essas por sua vez, conduziram a reestruturação produtiva, com crescente participação do setor 

de terciário nesse processo. 

 As mudanças pelas quais passaram as economias constituem-se basicamente: a 

internacionalização das atividades econômicas; a reorganização das empresas dominantes; da 

integração crescente da indústria manufatureira com a de serviços; introjeção do progresso 

técnico, microeletrônica; demanda crescente na indústria por uma força de trabalho 

qualificada; crescente complexidade e volatilidade do consumo e; uma mudança no papel da 

intervenção governamental, conforme atesta Kon (2004). 

 Ao avaliar o desempenho do produto gerado pelos setores da economia brasileira, 

observa-se que a expansão da participação dos serviços na composição setorial veio 

aumentando constantemente frente ao declínio da participação da indústria de transformação e 

da agricultura, conforme mostra a Tabela 1 abaixo. O crescimento do setor de serviços não é 

apenas o resultado da demanda dos demais setores, a sua ascensão está relacionada com a 
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redução da indústria e da agropecuária. O setor de serviços amortece as perdas dos outros dois 

setores, ou seja, o papel desempenhado especialmente nos anos de crise estrutural é de 

suavizar ou arrefecer as perdas geradas. 

 

Tabela 1 - PIB Total e setorial: Taxas Médias anuais de crescimento - Brasil (%) 

 

1989-2001 2001-2006 2006-2010 

Agrícola 3,8 3,9 3,5 

Industrial 1,4 3,2 3,4 

Ind. da Transformação 1,4 2,8 2,3 

Serviços 2,4 3,2 4,6 

PIB Total 2,2 3,0 4,6 

Fonte: Elaboração a partir de CANO (2012, p. 7). 

  

 O bom desempenho da agricultura nos últimos anos deve-se ao aumento da demanda 

externa – principalmente do “efeito China” - por produtos primários, não sendo proveniente 

de mecanismos endógenos. O comportamento do setor de serviços, não é um fenômeno 

recente. Tavares (2011), ao analisar o problema do emprego no período do Processo de 

Substituição das Importações da América Latina, em contexto histórico diferente destaca a 

permanência, e até o aumento do desemprego estrutural de mão de obra desqualificada e o 

papel amortecedor do setor de serviços na absorção do “exercito de reserva”. Para a autora,  

 

As únicas possibilidades de contrabalançar esta tendência (dentro do modelo de 

substituição de importações, e na ausência de modificações profundas no setor 

primário) residiram pois, basicamente, em absorver os excedentes populacionais no 

setor de serviços ou nos programas de obras públicas. Isso se fez em certa medida, 

sobretudo, no primeiro, onde o “empreguismo” e o desemprego disfarçado são 

manifestações inequívocas da escassez de oportunidades em outras áreas. [...] 

(TAVARES, 2011, p.85).   

  

 A autora enfatiza ainda que essa tendência conjuntural tende a sofrer alterações no 

futuro com possibilidades factíveis de agravar tanto o setor industrial, como o de serviços, 

com a introdução e expansão de novas técnicas do processo capitalista. O setor de construções 

governamentais também tem sido poupador de mão de obra, e isso decorre “tanto de uma 

dependência tecnológica quanto da impossibilidade do próprio governo de se guiar pelos 

custos de oportunidade, desprezando os custos monetários em que incorre, sem um adequado 

mecanismo de financiamento” (TAVARES, 2011, p.85). 

 Além dessa mudança significativa no sistema de produção, Araújo (2010, p. 145) 

destaca o surgimento da política neoliberal “como uma das respostas para a crise do capital, e 
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passa a redesenhar as relações entre Estado, sociedade e mercado, trazendo implicações 

diretas para todas as esferas da sociedade”.  

 A política macroeconômica vigente do Governo FHC visava romper com o período de 

intensa intervenção estatal na economia, e fazê-la transitar para um novo modelo, no qual o 

Estado seria contido para realizar apenas funções básicas (saúde, educação e segurança).  

 

[...] Nas décadas de 1980 e 1990, acirrou-se uma crise múltipla, em várias 

dimensões: econômica (sem crescimento), social (esgarçamento e sem direção de 

propósitos coletivos) e política (sem soberania). Consolida-se a total desarticulação 

do Estado, impotente para organizar, coordenar e regular ações construtivas e 

romper a inércia, aprisionado na armadilha financeira (BRANDÃO, 2007, p. 149). 

  

 “Assim, o governo FHC consolidou a opção por uma inserção subordinada do país à 

nova (des) ordem internacional, pondo fim ao modelo desenvolvimentista” (CAIADO, 2002, 

p. 93). O autor segue mostrando ainda que, a busca da equidade deu lugar ao conceito de 

eficiência e a competitividade passou a ser mais importante que o nível de emprego, e como o 

Estado foi retirado de áreas estratégicas ampliaram as bases para retomada e expansão dos 

fluxos de investimentos externos. 

 Os problemas conjunturais somados aos oriundos desse novo modelo organizacional e 

produtivo trouxeram consequências consideráveis para o mercado de trabalho nacional. 

Alguns autores, como Kon (2004), Pochmann (2011) e Ribeiro (1999) retratam a eliminação 

crescente de postos de trabalhos nas empresas e a sua precarização, bem como o crescimento 

das atividades no setor terciário pós década de 1990. Para Pochmann (2011, p. 01), “a 

terceirização do trabalho ganhou importância a partir dos anos 1990, coincidindo com o 

movimento de abertura comercial e de desregulação dos contratos de trabalho”.  

 

Como consequência dos problemas conjunturais de estabilização e da intensificação 

da modernização organizacional e produtiva, observou-se a eliminação crescente de 

postos de trabalho nas empresas e da elevação das situações de contratação sem 

vínculo empregatício legalizado, por outro lado, concomitantemente ao crescimento 

de ocupações autônomas a partir da terceirização dos serviços das empresas (KON, 

2004, p. 99).  

 

 Nesse período, a abertura às importações de insumos e bens de capital, levou as 

empresas brasileiras a se modernizarem, porém expostas à concorrência internacional. 

A estabilidade monetária alcançada a partir de 1994, com o Plano Real, vigorou 

associada à prevalência de ambiente competitivo desfavorável ao funcionamento do mercado 

interno. Ou seja, baixo dinamismo econômico, com contida geração de empregos em meio à 

taxa de câmbio valorizada e altas taxas de juros, conforme mostra o Gráfico 3. 
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 Com o intuito de controlar a inflação, o câmbio foi valorizado produzindo efeito 

perverso para a indústria nacional. Alguns blocos industriais perderam competitividade frente 

à concorrência externa, prejudicando o setor como um todo diante da avalanche de produtos 

externos no mercado nacional. A valorização do câmbio associado à redução do 

protecionismo à indústria nacional reforçou a degradação da balança comercial. 

 

 

Gráfico 3 - Trajetória da Taxa de juros real e Taxa de câmbio real brasileira depois do Plano 

Real (1995-2012) 
Fonte: Elaboração a partir de dados FED. 

 

 A estabilidade verificada a partir de meados dos anos 2000 se justifica em parte pelo 

acúmulo de reservas no período de 2002 a 2006 evitando uma pressão cambial em anos 

recentes (BRESSER PEREIRA, 2012). 

 O Plano Real, que ancorou a política de estabilização na valorização do câmbio, na 

abertura abrupta da economia e no colossal avanço da dívida pública interna, criou a ilusão de 

que assim poderíamos retomar um crescimento elevado (CANO, 2007). 

 Os impactos no mercado de trabalho das transformações econômicas ocorridas durante 

o final de 1980 e meados de 1990, podem ser traduzidos nos seguintes movimentos: Retração 

da força de trabalho formal, crescimento do número de trabalhadores por conta própria, 

reconfiguração das profissões típicas das “classes médias”, surgimento de novas profissões 

ligadas a funções de gestão, terceirização, informalidade, precarização, redução do trabalho 

regular e industrial, alta rotatividade, baixos salários, declínio da criação de emprego na 

indústria e flexibilidade das leis trabalhistas (POCHMANN; 2011, RIBEIRO; 1999).  
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 As mudanças não afetaram apenas um setor específico, todos sofreram alterações 

consideráveis. A desregulamentação do trabalho no setor primário teve influência na 

introdução da mecanização no processo produtivo, com a modernização técnico-produtivo da 

agricultura. Isso repercutiu no crescimento das Ocupações Rurais Não-Agrícolas – Orna’s
3
 – 

como forma de sobrevivência no meio rural.  

 No setor secundário, em alguns segmentos, especificamente na Indústria de 

Transformação, houve uma retração no nível de emprego, e um declínio nas taxas de 

crescimento. Houve também uma expansão das atividades financeiras e dos serviços, ao 

mesmo tempo em que se observou, em virtude da terceirização e da flexibilização dos 

contratos trabalhistas, empregos precarizados, com extensas jornadas de trabalho, perdas 

salariais e desmonte dos sindicatos (POCHMANN, 2011).  

 De acordo com a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), verificou-se uma 

redução significativa no nível de emprego na Indústria de Transformação. Esse declínio foi 

resultado da instabilidade macroeconômica e da combinação de medidas agressivas de 

reformas econômicas de ordem liberal, como abertura comercial e financeira, privatizações, 

valorização cambial, altas taxas de juros e desregulamentações. Os dados da Tabela 2 

mostram que em dezembro de 1989 a Indústria de Transformação era responsável por 26% do 

nível de emprego gerado, essa participação foi reduzida para 19% em 1999.  

 Para Lima (2014, p. 68) esse fenômeno se manifesta de duas formas “tanto pela 

redução da indústria no Valor Adicionado a preços constantes, através do gap entre as taxas 

de crescimento da indústria e do PIB, quanto pela redução da participação do número de 

postos ocupados pelo emprego industrial no emprego total”.  

 Diferentemente da Indústria de Transformação, o número de emprego gerado no setor 

de Serviços expandiu-se. Em termos percentuais o crescimento foi de apenas 2% no período 

de 1989 a 1999, indicando as alterações na divisão social e espacial do trabalho. Diante desse 

contexto, e em consonância com essa conjuntura, reforçam-se as interrogativas sobre a 

atividade industrial como força motriz do dinamismo econômico, como afirmava as teorias de 

desenvolvimento tradicionais de Perroux (1977) e Hirschman (1961) entre outras. Essas 

teorias relegavam a papel secundário e subordinado os demais setores.  

Para Lima (2014, p. 62) “emerge uma fase abalizada pela dominância financeira” 

expressa pelo crescimento de riqueza abstrata, mas não estaria dissociada da órbita produtiva, 

                                                 
3
 Sobre essas ocupações, ver SILVA, J. G. da. GROSSI, M. D. CAMPANHOLA, C.2002.  
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sendo de fato, “um caráter próprio da lógica de acumulação tendo raízes históricas concretas 

culminando com a financeirização” (LIMA, 2014, p. 63). 

 

Tabela 2 - Número de Estabelecimento e Empregos na Indústria de Transformação e no Setor de Serviços no 

Brasil - 1989/1999 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da RAIS. 
1 

Refere-se a quantidade de emprego gerado nos setores de Extrativa Mineral, Indústria de Transformação, 

Serviços Industriais de Utilidade Pública, Construção Civil, Comércio, Serviços, Administração Pública e 

Agropecuária.  

   

 O autor segue mostrando que a predominância da financeirização tanto no centro 

como na periferia é tida como ininterrupto avanço do capitalismo na sua fase de acumulação 

financeira providenciada pelo progresso das telecomunicações, pelas inovações nas finanças 

com crescente integração dos mercados financeiros, pelas desregulamentações e aberturas 

econômicas, dentre outras (LIMA, 2014).  

 Portanto, essas teorias tradicionais de desenvolvimento revelam-se insuficientes para 

explicar essas transformações ocorridas a partir da década de 1980 sob o impacto da 

globalização, reestruturação produtiva e financeirização da economia. Dessa forma, para 

compreender essas mudanças na economia e, mais especificamente, na esfera produtiva, é 

necessário distinguir o uso de abordagens que partem de matrizes teóricas diferentes: de um 

lado, a Globalização Financeira versus Globalização Produtiva e de outro, Pós-Fordismo 

versus Pós-Industrialismo (RIBEIRO, 1999).  

 Algumas explicações partem do surgimento e da disseminação de uma economia de 

serviços cuja “produtividade pressupõe o uso econômico do saber e da informação”, no 

intuito de ampliar a acumulação do capital, e é considerada na literatura como resultado da 

globalização financeira. O pós-fordismo indica a redefinição da indústria fordista, cuja 

produtividade fundamenta-se principalmente na “flexibilização das relações de trabalho e na 

desverticalização da indústria” (RIBEIRO, 1999). 

Ano Estab. Ind. 

de Transf. 

(%) Emprego - Ind. 

de Transf. 

(%) Emprego - 

Serviços 

(%) Estab. 

Serviços 

(%) Total
1
 

Emprego 

1989 180.798 0,78 6.151.654 26,51 6.996.365 30,16 404.885 1,75 23.201.082 

1990 191.306 0,89 5.464.436 25,47 6.447.949 30,06 406.930 1,90 21.451.545 

1991 193.395 0,93 5.106.018 24,61 6.370.318 30,71 418.801 2,02 20.746.571 

1992 184.990 0,93 4.713.109 23,68 6.142.626 30,86 426.090 2,14 19.903.479 

1993 183.472 0,92 4.770.989 23,86 6.127.876 30,65 423.932 2,12 19.996.135 

1994 188.610 0,85 5.053.656 22,64 6.418.652 28,76 480.124 2,15 22.317.734 

1995 208.745 0,89 4.897.402 20,84 7.229.060 30,77 568.781 2,42 23.494.612 

1996 211.738 0,89 4.797.283 20,21 7.422.161 31,27 629.523 2,65 23.735.771 

1997 224.641 0,93 4.703.654 19,54 7.661.598 31,83 682.864 2,84 24.072.933 

1998 229.850 0,94 4.476.967 18,29 7.930.315 32,39 716.240 2,93 24.482.427 

1999 235.845 0,94 4.603.882 18,42 7.985.995 31,96 745.726 2,98 24.991.124 
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 Por outro lado, alguns estudos procuram examinar “os efeitos sobre a estrutura social 

das mudanças operadas no mercado de trabalho pela hegemonização da estrutura produtiva 

pelo circuito financeiro” enquanto outros procuram entender a mesma relação em espaços 

“onde o circuito produtivo continua sendo hegemônico” (RIBEIRO, 1999, p. 05). 

 Segundo Dedecca e Montagner (1992, p. 04) “as formulações da teoria do 

desenvolvimento sobre o papel do terciário na sociedade de consumo”, definida por Fisher-

Clark foram denominadas de Pós-industrialistas. Essa vertente baseava suas concepções a 

partir das mudanças ocupacionais e do PIB, partindo da suposição de que as atividades 

industriais haviam perdido importância na dinâmica econômica e “correlacionavam o grau de 

desenvolvimento de cada economia ao crescimento do terciário”. As principais críticas a essa 

corrente, referem-se “à impossibilidade de compreender o crescimento do terciário 

desconectado das transformações industriais promovidas pela incorporação de novas 

tecnologias”. O crescimento do setor referido não está dissociado do setor industrial, em 

grande parte a sua ascensão explica-se pela crescente demanda da indústria.  

 A globalização financeira está relacionada com o lado monetário-financeiro da 

economia, enquanto o pós-fordismo está associado à esfera técnico-produtivo. E ambos estão 

interligados produzindo as mudanças na economia como um todo e instigando investigações 

acerca dos processos. Muito embora, os métodos utilizados pelos especialistas que explicam 

os efeitos desses processos sejam diferentes e partem de ângulos diversos, a grande maioria 

busca mostrar a trajetória instável da economia capitalista e as repercussões para o 

desenvolvimento do espaço investigado bem como os efeitos para a sociedade imersa no 

sistema, sobretudo, através do mercado de trabalho. 

 Como essas transformações não ocorreram de forma simétrica em todos os espaços é 

necessário levar em consideração os condicionantes históricos inerentes ao espaço investigado 

como, por exemplo, a sua inserção na divisão internacional do trabalho. É fundamental 

respeitar as especificidades de cada espaço bem como os aspectos históricos, culturais, 

sociais, políticos e econômicos que influenciaram ao longo do processo de formação e 

desenvolvimento do espaço.  

 No Brasil, os serviços sofisticados em sua maioria se concentraram nas capitais cujos 

ambientes eram favoráveis e propícios à acumulação e reprodução do capital. 

Simultaneamente a esse crescimento vertiginoso do setor, houve uma reprodução perversa nas 

áreas periféricas, com o crescimento de atividades de serviços deploráveis, sem proteção 

social ao trabalhador ou qualquer outro tipo de seguridade assim como o crescimento das 

atividades de caráter informal em todo território nacional. 
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 A difusão das inovações tecnológicas, com a crescente informatização das atividades 

industriais, liberou mão de obra que não possuíam habilidades requeridas que pudessem ser 

absorvidas pelos novos processos produtivos. Segundo Kon (2004) nos períodos recessivos, a 

capacidade de ampliação dos serviços representou uma “válvula de escape” para parte da 

população liberada de outros setores, que mesmo permanecendo subempregados, em alguns 

casos, contribui para a geração do produto.  

 Nesse contexto, verifica-se uma série de estudos realizados bem como uma 

preocupação crescente entre os especialistas, especificamente os economistas, acerca de um 

possível processo de desindustrialização na economia nacional. Constata-se que existem duas 

posições bem definidas a respeito desse processo. De um lado, os chamados “novo-

desenvolvimentistas” defendem a ideia de que esse processo de desindustrialização vem 

atingindo a economia nacional nos últimos 20 anos, viabilizada “pela combinação perversa 

entre abertura financeira, valorização dos termos de troca e câmbio apreciado” (LOURES, 

OREIRO E PASSOS, 2006; BRESSER-PEREIRA E MARCONI, 2009; apud OREIRO E 

FEIJÓ, 2010, p. 220).  

 Do outro lado, estão os “economistas ortodoxos” que defendem a tese de que, 

 

[...] as transformações pelas quais a economia brasileira passou nas últimas décadas 

não tiveram um efeito negativo sobre a indústria e que a apreciação do câmbio real 

resultante dessas reformas favoreceu a indústria ao permitir a importação de 

máquinas e equipamentos tecnologicamente mais avançados, o que permitiu a 

modernização do parque industrial brasileiro e, consequentemente, a expansão da 

própria produção industrial (Schwartsman, 2009 apud Oreiro e Feijó, 2010, p. 220).  

  

 Como forma de esclarecer o conceito e explicar as causas e consequências do processo 

de desindustrialização os autores apresentam a definição “clássica” do mesmo, e 

posteriormente a mais recente. Segundo Oreiro e Feijó (2010, p. 220) “o conceito “clássico” 

de “desindustrialização” foi definido por Rowthorn e Ramaswany (1999) como sendo uma 

redução persistente da participação do emprego industrial no emprego total de um país ou 

região”. 

 Recentemente a desindustrialização passou por uma redefinição “como sendo uma 

situação na qual tanto o emprego industrial como o valor adicionado da indústria se reduzem 

como proporção do emprego total e do PIB, respectivamente” (OREIRO e FEIJÓ, 2010, p. 

220). Porém, mesmo com a definição ampliada recentemente, ainda parece insuficiente para 

explicar a dimensão e a magnitude do fenômeno por considerar apenas as quantidades físicas 

da produção industrial.  



36 

 

 A confusão no conceito ainda persiste em não distinguir a influência do preço no valor 

adicionado e o crescimento em termos físicos (quantidades) na produção. Para tanto, se faz 

necessário o isolamento do efeito preço, para não incorrer em equívocos nas avaliações. “Uma 

economia não se desindustrializa quando a produção industrial está estagnada ou em queda, 

mas quando o setor industrial perde importância como fonte geradora de empregos e/ou de 

valor adicionado para uma determinada economia” na expressão de Oreiro e Feijó (2010, 

p.221).  

 Outra questão que é produto de interpretações equivocadas e que merece 

esclarecimentos consiste na relação que o processo de desindustrialização estabelece com a 

“re-primarização” da pauta exportadora, que os autores também enfatizaram. “A 

desindustrialização não está necessariamente associada a uma re-primarização da pauta 

exportadora”. As atividades manufatureiras de baixo valor agregado e mais intensiva em mão 

de obra podem ser transferidas para o exterior diminuindo a participação e o valor adicionado 

da indústria. Caso isso ocorra, e seja acompanhado pelo crescimento de produtos com 

conteúdo tecnológico elevado e alto valor agregado na pauta de exportações, a 

desindustrialização decorrente dessa transição é classificada como “positiva” conforme atesta 

Oreiro e Feijó (2010). 

 

se a desindustrialização vier acompanhada de uma “re-primarização” da pauta de 

exportações,ou seja, por um processo de reversão da pauta exportadora na direção de 

commodities, produtos primários ou manufaturas com baixo valor adicionado e/ou 

baixo conteúdo tecnológico; então isso pode ser sintoma da ocorrência de “doença 

holandesa”, ou seja, a desindustrialização causada pela apreciação da taxa real de 

câmbio resultante da descoberta de recursos naturais escassos num determinado país 

ou região (OREIRO e FEIJÓ, 2010, p. 222).  
  

 Se assim for, a desindustrialização é considerada “negativa” viabilizada por uma 

“falha de mercado”.  

 Outros autores, como Cano (2012) também procuraram explicar esse processo que 

vem acontecendo na economia brasileira nesses últimos anos. Depois de atingir um padrão 

elevado, a estrutura produtiva e o emprego se expandem, modernizando e diversificando o 

setor de serviços em níveis superiores aos observados pela Agricultura e Indústria de 

Transformação. Este, por sua vez, perde posição para o setor de serviços, frente ao declínio do 

peso relativo do mesmo, manifestando dessa forma a desindustrialização (CANO, 2012).  

 Entre os fatos que estão causando a desindustrialização em âmbito nacional, Cano 

(2012) destaca:  
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1) A política cambial instaurada a partir do Plano Real. A política de estabilização (câmbio 

excessivamente valorizado), e as reformas liberalizantes produziram uma perda crescente de 

competitividade internacional da indústria nacional se comparado a outros países; 

2) O segundo, a abertura comercial. Com a redução dos mecanismos protecionistas, o efeito 

nocivo da valorização cambial aumenta, expondo ainda mais a indústria nacional à 

concorrência internacional; 

 3) Terceiro, taxas de juros elevada. Desestímulos aos empresários do setor produtivo, dado 

que a aplicação no mercado financeiro é mais rentável; 

 4) O quarto fator, é o Investimento Direto Estrangeiro (IDE). Esses Investimentos estão 

migrando para onde os condicionantes externos e internos como, câmbio, mão de obra e 

concorrência são mais favoráveis; 

 5) Por último,  a desaceleração da economia mundial, em meio à crise de  2008, com redução 

da demanda externa.  

 Ao mesmo tempo, a ausência de uma política industrial e os impasses 

macroeconômicos reforçaram a deterioração da indústria comprometendo a dinâmica da 

economia nacional a partir da década de 1990.  

 Como os modelos de crescimento de longo prazo na abordagem neoclássica levam em 

consideração apenas a “acumulação de fatores” e o “progresso tecnológico”, a existência ou 

não desse fenômeno é irrelevante para os mesmos, haja vista que independe da “composição 

setorial da produção” (OREIRO e FEIJÓ, 2010, p. 223). Em outras palavras, “para esses 

modelos, uma unidade de valor adicionado tem o mesmo significado para o crescimento de 

longo prazo seja ela gerada na indústria, na agricultura e no setor de serviços”(OREIRO e 

FEIJÓ, 2010, p. 223). 

 Diferentemente da abordagem aludida, a corrente de pensamento heterodoxo defende a 

tese de que o crescimento depende da indústria para acontecer. Para Cano (2012, p. 02) “não 

há, na história, nenhum país que se desenvolveu prescindindo de uma generalizada 

industrialização e de um forte e ativo papel do Estado Nacional”. 

 Dentro dessa mesma abordagem, Thirwall (1989) em análise referente ao crescimento 

econômico, destacou a importância do setor industrial nesse processo, uma vez que observou 

em diversos países, estreita relação entre a renda per capita e o grau de industrialização, bem 

como o crescimento do PIB e a participação da indústria no mesmo.  

 Kaldor, citado por Thirwall (1989), também chama atenção para a importância de 

compreender o dinamismo e o processo de crescimento e desenvolvimento através de uma 

abordagem setorial, distinguindo as atividades com rendimentos crescentes (que associava a 
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indústria) das atividades com rendimentos decrescentes (associado às atividades de 

agricultura e mineração, baseada na terra).  

 Na visão de Thirlwall (2005), Kaldor foi um dos primeiros economistas ao centrar sua 

abordagem na indústria, em especial a manufatureira, como elemento fundamental no 

crescimento dos países. Em seu famoso estudo intitulado “Fatores estratégicos do 

desenvolvimento econômico”, de 1967, Kaldor apresenta uma série de “leis” ou proposições 

empíricas que tentam explicar as diferentes dinâmicas de crescimento entre os países. No 

entanto, há três “leis” que merecem ser discutidas: 

a) Existe uma relação positiva entre o crescimento da indústria e o crescimento do 

produto;  

b) Existe uma relação positiva entre o crescimento do produto industrial e o aumento da 

produtividade na indústria. 

c) Existe uma relação positiva entre velocidade de expansão do setor de manufatura e o 

aumento da produtividade fora desse setor.  

 A primeira lei indica a indústria como “motor do crescimento”, com ênfase especial a 

indústria manufatureira pelo desempenho exercido, além do dinamismo e a difusão de 

inovações, que induzem o aumento de produtividade. 

  A segunda lei também é conhecida como lei Kaldor-Verdoorn, e 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, validando a primeira.  

 A última lei aponta 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. Esta por sua vez, 

reflete a característica do setor de Serviços ser induzido e não indutor e mostra a relação de 

complementariedade entre as atividades de serviços e as atividades industriais.  

 

1.3 CONJUNTURA NACIONAL RECENTE: DINÂMICA DE AJUSTES A PARTIR DE 

1990 

  

 O desemprego na década de 1990 como expressão e consequência dos mecanismos de 

ajuste estrutural e diante das reformas discorridas ao longo do texto, caminhou de forma 

crescente. É nesse período que as mudanças de caráter econômico, político e social se fazem 

sentir com maior intensidade, quando as reformas em curso começam a vigorar. 
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[...] não somente o acesso ao mercado de trabalho, tal qual expresso pela taxa de de-

semprego, nos ajuda a pensar as condições de acesso à estrutura de oportunidades 

oriundas do mercado de trabalho como também trabalhamos com a ideia de que da 

instabilidade do laço dos indivíduos e do seu grupo domiciliar com o mercado de 

trabalho decorrem outras instabilidades que afetam a vida social dos indivíduos, 

incidindo portanto na reprodução das desigualdades sociais (RIBEIRO, 2010, p. 22). 

 

 Como forma de demonstrar a fragilidade das condições sociais dos indivíduos durante 

esse período a taxa média de desemprego apresentada no Gráfico 4 revela a instabilidade da 

década de 1990, com trajetória ascendente. A taxa de desemprego apresentou crescimento nos 

anos iniciais da década de 1990 e 2000, com raríssimas exceções. O desempenho brasileiro se 

comporta com tendência crescente de 1989 a 2003 e com redução modesta de 2004 a 2008, 

período pré-crise.  

Para Saboia (2014, p.117) a taxa de desemprego confirma a condição favorável da 

geração de empregos no período que compreende 2003 a 2012. “Partindo do “fundo do poço” 

do mercado de trabalho em 2003, quando superava 12%, ela foi sendo reduzida ano após ano, 

até atingir valores pouco superiores a 5% em 2012”, conforme mostrado no Gráfico 4. 

  

 
Gráfico 4 - Taxa média de desemprego

4
  (%) - Brasil - 1989/2012 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IBGE. 

 

                                                 
4
 Taxa de desemprego - referência: 30 dias - RMs - (%) - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Pesquisa 

Mensal de Emprego - antiga metodologia (IBGE/PME antiga) - PME12_TDA12. 

A Pesquisa Mensal de Emprego (PME), realizada pelo IBGE desde 1982 nas seis principais regiões 

metropolitanas brasileiras, passou por modificações importantes em 2001. Essa revisão na pesquisa incluiu 

ajustes no plano de amostragem, modificações na cobertura geográfica, assim como mudanças nas definições de 

população em idade ativa (PIA), população ocupada e população desocupada [ver IBGE(2004)].  A análise 

procura enfatizar as diferenças nas relações entre as duas pesquisas antes e depois da mudança metodológica da 

PME. 
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 Saboia (2014) reconhece a melhoria no mercado de trabalho com a redução da taxa de 

desemprego e a geração de emprego formal no período de 2003 a 2012, mas, considera que no 

caso brasileiro é preciso qualificar essa dinâmica. O primeiro elemento destacado pelo autor é 

a área de abrangência da pesquisa sobre o desemprego, que é levantada apenas em seis 

regiões metropolitanas do país, deixa grande parte do mercado de trabalho fora. O segundo 

elemento, corresponde ao tamanho do setor informal brasileiro, que compromete as relações 

de comparações, uma vez que a taxa de desemprego pode sofrer declínio ao mesmo tempo em 

que pode crescer o número de trabalho informal em condições precárias. 

 

[...] A baixa taxa de desemprego ocorre simultaneamente com alta precariedade e 

informalidade no mercado de trabalho, representada por um grande número de 

pessoas ocupadas recebendo baixos salários, sem carteira assinada, sem contribuição 

previdenciária ou trabalhando por conta própria. São situações típicas de trabalho de 

baixa produtividade. O próprio fato de a geração líquida de empregos no setor 

formal estar concentrada nos menores salários aponta para o baixo nível de 

produtividade de tais empregos (SABOIA, 2014, p. 118). 

 

 Citando Ramos (2002), Ribeiro (2010, p. 19) traz para a discussão a relação da 

informalidade com setores específicos - Indústria de Transformação e Serviços - e mostra que 

“o comportamento da informalidade é de natureza estrutural, em função das mudanças 

ocorridas em dois setores fundamentais, a Indústria de Transformação e o setor de Serviços”. 

No Gráfico 5 pode ser verificado o grau de informalidade
5
 no Brasil durante o período de 

1992 a 2012. Nos primeiros anos da década de 1990, constatou-se um crescimento modesto 

do grau de informalidade no Brasil, atingindo o seu percentual máximo (59,6%) em 1999 – 

considerando a definição I. A série para o Brasil apresentou uma tendência crescente até 

1999, depois estacionou entre 2001 a 2003, e sofreu uma queda brusca entre 2004 a 2012, 

considerando qualquer uma das três definições.  

 Alguns elementos contribuíram para trajetória favorável pós década de 1990, mas 

especificamente em meados dos anos 2000. O primeiro foi o crescimento que voltou a fazer 

parte da agenda da economia brasileira e, como consequência, reduziu de maneira tímida as 

desigualdades e o desemprego informal. As transferências diretas de renda como, por 

                                                 
5
A primeira das três diferentes definições do grau de informalidade oferecidas no Ipeadata com base na Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) do IBGE, corresponde ao resultado da seguinte divisão: 

(empregados sem carteira + trabalhadores por conta própria) / (trabalhadores protegidos + empregados sem 

carteira + trabalhadores por conta própria). A segunda é baseada na seguinte divisão: (empregados sem carteira + 

trabalhadores por conta própria + não-remunerados) / (trabalhadores protegidos + empregados sem carteira + 

trabalhadores por conta própria + não-remunerados + empregadores). E a terceira,  é resultado da divisão: 

(empregados sem carteira + trabalhadores por conta própria) / (trabalhadores protegidos + empregados sem 

carteira + trabalhadores por conta própria + empregadores)Fonte: Disoc/Ipea. 
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exemplo, o Programa Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada também 

revelaram seus impactos positivos, mesmo com tantos desafios pela frente. 

 

 

Gráfico 5 - Grau de Informalidade - Brasil - (1992/2012) 
Fonte: Elaboração Própria a partir de dados do IPEADATA. 

 

 A valorização do salário real conforme mostra o Gráfico 6 e, a expansão do crédito 

foram grandes aliados para o acesso a bens e serviços via consumo. Entre o período de 2003 e 

2013 houve um aumento real de 60%, frente a um reajuste nominal de 182,5% (sem descontar 

a inflação). O ano que apresentou maior aumento real foi 2006, com avanço de 10,39%. Em 

2011 apresentou baixo ganho, com percentual de apenas 0,34%.  

 A seguridade rural – mesmo sem ter contribuído, os agricultores tem direito a um 

salário mínimo – também foi outro instrumento importante, além dos condicionantes externos 

favoráveis no início da década de 2000 como, por exemplo, a conjuntura internacional. 
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Gráfico 6 - Salário Mínimo Real - 2003/2013 - Índice base (2010=100) 
Fonte: DIEESE e Ipeadata. 

  

 O mercado de trabalho tem se mostrado favorável nos últimos anos, com o 

crescimento da formalização do emprego como mostra o Gráfico 7 indicando a trajetória do 

emprego formal no Brasil no período que compreende os anos de 1989 a 2012.Tomando-se 

como base dados da RAIS, que informa a geração líquida de empregos formais no país, 

observa-se que nos anos que compreende o período 2003/2012 foram gerados 

aproximadamente 12,0 milhões de emprego. 

 

 
Gráfico 7 - Estoque de vínculo formal - Brasil - 1989/2012. 
Fonte: Elaboração própria apartir de dados da RAIS/MTE. 
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 Porém, o saldo líquido de emprego no país, foi de 3.958.820, resultado de 11.922.570 

admissões contra 7.963.750 desligamentos durante o período. Em anexo A1, mostra-se o nível 

de emprego desagregado por subsetores. 

 Corroborando com o que foi aludido, Neri (2010, p. 10) enfatiza que “a desigualdade 

de renda no Brasil vem caindo desde 2001. Entre 2001 e 2009, a renda per capita dos 10% 

mais ricos aumentou em 1,49% ao ano, enquanto a renda dos mais pobres cresceu a uma taxa 

de 6,79% por ano”. 

 Mas, apesar das melhorias nesse período e do desenvolvimento ter demonstrado ser 

menos perverso que o histórico, esses avanços não foram suficiente para apagarem o legado 

deixado ou historicamente construído das desigualdades dada à condição de capitalismo 

periférico em que o país se inseriu. O Brasil ainda continua muito desigual, e se manifesta 

principalmente na concentração da propriedade rural, no acesso à educação e serviços 

públicos urbanos, hegemonia e polarização das estruturas de poderes políticos, e nos 

contrastes sociais expressos nos centros urbanos. 

 Considerando a geração de emprego formal por faixas de salários mínimos durante o 

período de 1994 a 2012, observa-se que a tendência se concentra em níveis de baixas 

remunerações, ou seja, nos intervalos acima de um e até três salários como pode ser verificado 

na Tabela 3. Em parte, a explicação para esse fato deriva de movimentos diversos, como por 

exemplo, do lado da oferta de mão de obra, baixo nível de escolaridade, redução da proteção 

sindical, alta rotatividade, e quantidade expressiva de pessoas dispostas a trabalhar mesmo por 

baixos salários. Por outro lado, a adoção de tecnologias no processo produtivo destrói 

empregos e pressiona os salários para baixo. 

 

Tabela 3 - Estoque de Vínculo
1
 Formal por faixa de salários mínimos - 1994/2012 

Faixa* (SM) 1994 % 

 

2000 % 

 

2006 % 

 

2012 

 

% 

0 a 1,0 1.340.022 6,06 1.273.634 5,02 2.342.440 6,9 2.674.605 5,87 

1,01 a 2,0 4.367.633 19,77 6.508.505 25,64 14.814.986 43,66 21.405.212 46,98 

2,01 a 4,0 6.695.238 30,3 8.561.209 33,74 9.310.250 27,44 12.375.118 27,16 

4,01 a 7,0 4.044.880 18,31 4.432.070 17,46 3.954.207 11,65 4.977.930 10,92 

7,01 a 20,0 4.277.007 19,36 3.610.213 14,23 2.858.979 8,43 3.475.729 7,63 

Mais de 20,0 1.373.620 6,22 990.180 3,9 651.535 1,92 652.343 1,43 

         Total 22.098.400 100 25.375.811 100 33.932.397 100 45.560.937 100 

1 Vínculo Formal de 31/12  

* Faixa de Remuneração Dezembro – Salário Mínimo (SM); 

Fonte: Elaboração própria a partir da RAIS. 

  

 Em relação ao grau de instrução referente à criação de empregos durante o período que 

compreende 1994 a 2012, verifica-se uma redução acentuada de analfabetos e um aumento 
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significativo das outras modalidades de ensino (Tabela 4). O perfil de trabalhadores 

demandado segue exigências do próprio mercado e baseia-se em maiores qualificações, pois 

estes tendem a ser mais capacitados e habilidosos e, é resultado das modificações estruturais 

discorridas ao longo do capítulo. A criação de empregos ainda se concentra no nível de ensino 

médio completo com 52,6% do total. O crescimento de empregos formais com superior 

completo foi expressivo e está relacionado com as políticas e programas educacionais dos 

dois últimos governos. Com a expansão de Institutos Tecnológicos, facilidades ao ingresso 

nas Universidades, por meio de exames e programas como o Exame Nacional do Ensino 

Médio, o Programa Universidade para todos – PROUNI e Financiamento Estudantil – 

FIES,entre outros. 

 Nos últimos anos, a estratégia de condução da economia tem sido alvo de discussões 

entre os especialistas. Para Araújo (2010, p.01),  

 

[...] Ao invés da opção estratégica pela "inserção competitiva" do Brasil na globalização 

- que concentra investimentos nas regiões já mais estruturadas e dinâmicas e que marcou 

os dois governos do PSDB -, os Governos de Lula optaram pela integração nacional ao 

fundar a estratégia de crescimento na produção e consumo de massa, o que favoreceu 

enormemente o Nordeste. 
 

Tabela 4 - Estoque de Vínculo Formal por grau de instrução - 1994/2012 

  1994 % 2000 % 2006 % 2012 % 

Analfabeto 713.748 6,31 487.380 3,33 250.690 1,08 168.913 0,48 

Fund. Completo 3.629.933 32,08 4.536.616 30,99 5.419.020 23,31 5.604.327 16,04 

Médio Completo 4.419.742 39,06 6.458.843 44,13 12.413.293 53,39 20.996.292 60,08 

Superior Completo 2.551.558 22,55 3.153.804 21,55 5.165.549 22,22 8.177.811 23,40 

Total 11.314.981 100,00 14.636.643 100,00 23.248.552 100,00 34.947.343 100,00 

Fonte: Elaboração própria a partir da RAIS. 

  

 De modo antagônico, Bruno (2010, p.101) demonstra que nos governos de Lula, a 

economia brasileira manteve as relações de subordinação a serviço da acumulação do 

mercado financeiro, e acrescenta indicando que houve “perda de autonomia da política 

econômica frente aos mercados financeiros e aos detentores do capital”. Por outro lado, para o 

autor, não há uma alteração na concentração da apropriação da riqueza econômica no 

território nacional, sendo a concentração da propriedade rural uma expressão singular do 

crescimento do agronegócio.  
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1.4 MUDANÇAS NO PARADIGMA DE REGULAÇÃO NAS ÚLTIMAS DÉCADAS 

  

 Uma característica marcante decorrente da crise juntamente com as reformas impostas, 

consiste na perda de capacidade estatal de coordenação e implantação de políticas de 

desenvolvimento contribuindo para que os governos estaduais buscassem atrair novos 

investimentos para dinamizar as suas economias, desencadeando na criação de programas 

voltados para o desenvolvimento local (MONTEIRO NETO, 2006).  

 Monteiro Neto (2006) destaca as características mais marcantes do período “liberal”, 

relacionado à questão regional. São de um lado, a exaustão da trajetória de desigualdades e, 

de outro, a trajetória das taxas de crescimento econômico (totais e per capita) que 

mantiveram-se abaixo das apresentadas nas fases precedentes, e, até mesmo, inferiores às 

observadas na fase de crise e declínio do desenvolvimentismo. Em termos espaciais, a 

ausência de atuação do Estado sobre os instrumentos de política econômica tem sido muito 

evidente, implicou em deterioração de sua capacidade para imprimir uma trajetória benigna 

para o crescimento da economia do país e em estancamento da desconcentração produtiva 

(MONTEIRO NETO, 2006).   

 Cano (2007) chama atenção também para o aumento da deterioração fiscal e financeira 

do Estado, transmitindo-se aos demais governos subnacionais.  

 

Com isso, os investimentos públicos estaduais e municipais também caíram, assim 

como feneceram as políticas nacionais e regionais de desenvolvimento, crescendo 

então a famigerada Guerra Fiscal. Ao longo desse processo, aumentou também a 

deterioração técnica, política e econômica dos órgãos regionais de fomento 

(SUDAM e SUDENE) que acabaram por ser extintos (CANO, 2007, p. 01).  

  

 A situação fiscal e financeira juntamente com as reformas institucionais de ordem 

neoliberal dos anos 1990 alterou o planejamento em nível nacional completamente, expondo 

as condições vulneráveis de concorrências do mercado interno proporcionadas pela 

desregulamentação dos mercados. 

 Assim, sem um Estado Nacional para orientar políticas e investimentos, os governos 

estaduais se viram cada vez mais como protagonistas nas ações para criação e mobilização de 

uma alternativa de desenvolvimento regional (UDERMAN, 2008). A lógica induzida pela 

nova conjuntura provocou uma disputa entre os estados para a atração de investimentos 

produtivos, um efeito perverso para o desenvolvimento econômico como um todo 

(BRANDÃO, 2007). O planejamento regional perde espaço para adoção de políticas 

endógenas, ou seja, ações conduzidas pela esfera local.   
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 Em âmbito regional, mesmo com impulsos consideráveis nas taxas de crescimento 

econômico e avanço nos indicadores sociais, o Nordeste brasileiro se mantém com relativo 

atraso em relação ao eixo dinâmico da economia brasileira, o eixo Sul-Sudeste. Dentre outras 

causas, Coimbra (2002) destaca que as forças econômicas extra-regionais fazem os 

investimentos orientar-se a setores mais integrados à economia nacional. A gradativa 

superação da atuação desenvolvimentista já em fins dos anos 1970 e início de 1980 ocorre 

tendo como pano de fundo a permanência dos desequilíbrios regionais.  

 Observou-se no Nordeste uma estratégia urbana que privilegiou as capitais dos 

estados, visando a diversificação e o crescimento das atividades produtivas e a melhoria na 

infraestrutura funcional. Outro reflexo do modelo de desenvolvimento, definido em função da 

melhor reprodução do capital, refere-se ao crescimento e dinamização dos centros médios 

urbanos que exerceriam funções de polarização do desenvolvimento regional. 

 Assim sendo, tornou-se evidente que o papel econômico das cidades também passou 

por mudanças relevantes, acompanhadas pelas transformações no processo produtivo.  

 Em cada uma das regiões brasileiras, no âmbito intra-regional a conjuntura se 

manifesta com proporções ainda mais acentuadas no que se refere às diferenças entre o 

interior e as regiões metropolitanas. Esse fenômeno se observa com maior nitidez no caso 

nordestino. Como as consequências do processo são múltiplas e consoantes com a 

idiossincrasia do espaço em análise, no próximo capítulo pretende-se entender como esse 

processo de reestruturação produtiva incidiu sobre o território cearense. 
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CAPÍTULO 2 – IMPLICAÇÕES DA REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA NAS 

ESCALAS URBANO-REGIONAIS E DINÂMICA ECONÔMICA CEARENSE 

 

 Nesse segundo capítulo, é fundamental avançar no entendimento da natureza da 

divisão social do trabalho, em âmbito inter-regional, indo além da mera caracterização da 

localização da indústria, da proeminência do setor de serviços e da inversão agropecuária, 

com o intuito de compreender as manifestações e o adensamento das estruturas produtivas 

regionalizadas, sobretudo, de uma economia urbana periférica como a do Nordeste brasileiro. 

Pretende-se ainda, explorar melhor os desdobramentos das forças políticas regionais, 

geralmente, oligarquias tradicionais conservadoras que se beneficiaram com as mudanças 

processadas no seu território, bem como dos efeitos da crise na esfera local.  

 

2.1 TRANSBORDAMENTO DAS MUDANÇAS, CRISE E IMPASSES EM ÂMBITO 

REGIONAL 

  

 As exigências da produção moderna através de mudança da base técnica promovem de 

modo geral uma reconfiguração do território e segue uma lógica específica: “a expansão do 

sistema de produção em fábricas tende naturalmente a se concentrar em áreas específicas de 

um território nacional de modo a obter ganhos de escala e de aglomeração” (MONTEIRO 

NETO, 2006, p. 04). Em âmbito nacional esse processo redefiniu as funções de cada região, 

concentrando ainda mais as atividades produtivas em áreas específicas do território em 

detrimento de outras. 

 As divergências nas taxas de crescimento econômico entre as regiões são nítidas 

quando observa-se o dinamismo da economia industrial paulista e compara com os demais 

estados. A participação relativa do estado de São Paulo no PIB industrial nacional em 1970 

alcançou 58%, recuando para 49% em 1990, enquanto que o Nordeste passou de 5,7% para 

8,4% no mesmo período (CANO, 1998, ARAÚJO, 1999, MONTEIRO NETO, 2006). Cano 

(2008) chama atenção para os efeitos positivos decorrentes da expansão da economia paulista, 

e enfatiza que a mesma não exerce apenas desequilíbrios entre as regiões, mas também 

estímulos sobre o conjunto da atividade econômica, com o crescimento da demanda por bens, 

serviços e recursos naturais das demais regiões.  

 Esse quadro de grande concentração sofreu alterações consideráveis a partir da década 

de 1970, afirmando-se a desconcentração econômica em território nacional, tanto para o 

interior de São Paulo, quanto para as demais regiões brasileiras. Nesse momento, os “espaços 

constituem parte de um único sistema de produção, geralmente com diferenciações que dizem 
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respeito a uma hierarquia no interior desse sistema, ou a uma divisão espacial de trabalho” 

conforme ressalva Guimarães Neto (1997, p.12). Esse fenômeno foi objeto de diversos 

estudos por autores da Escola de Economia de Campinas
6
 como Cano (2002), Caiado (2002) e 

Diniz (1993). 

 O processo de desconcentração regional associado a uma “acelerada modernização 

capitalista, imprimia uma dinâmica urbano-industrial inédita no país, conformando uma 

incipiente sociedade de massas, trazendo novos elementos de conflito, estilo de vida e padrões 

de consumo e de sociabilidade” (BRANDÃO, 2007, p. 129). Ao longo do desenvolvimento 

dessa fase urbano-industrial “as diversas porções periféricas lograram dinamizar suas bases 

produtivas regionais, gerar inserção ocupacional para certas parcelas da população e 

diversificar algumas de suas cidades-polo” (BRANDÃO, 2007, p. 138). O autor segue 

mostrando que nesse período expande a interiorização urbana dos lugares não metropolitanos 

e a urbanidades de outros espaços, como por exemplo, do meio rural e da agroindústria 

moderna.  

 Essa expansão tinha caráter concentrador e ficou conhecida com uma expressão trivial 

de “desconcentrar concentrando”. Essa complexa economia urbana e modernas estruturas 

produtivas em formação reafirmaram as relações socialmente construídas de centro-periferia. 

Em meio a essa conjuntura fizeram surgir uma diversidade de “equipamentos urbanos de 

porte e serviços sofisticados, com a expansão generalizada do terciário, introjetando novos 

estilos de vida, padrões de consumo, formas de morar, de se deslocar etc.” conforme destaca 

Brandão (2007, p. 139).  

 Descrevendo o processo de urbanização e de organização espacial do território 

nacional nos últimos trinta anos, Faria (1991, p. 105) apresentou a sociedade urbana formada 

“como uma sociedade complexa, espacial, ocupacional e socialmente diversificada, unificada, 

mas heterogênea, segmentada e, sobretudo, profundamente desigual [...]”. Em função de sua 

melhor reprodução, o capital, privilegiou determinadas áreas como objeto de investimentos.  

 Com a regressão produtiva durante os anos 1990, quando afirma-se a opção neoliberal 

no país, e a inserção nacional no circuito de acumulação global, em um contexto de grandes 

transformações tecnológicas e organizacionais, observa-se o avanço da heterogeneidade dos 

                                                 
6
 “A Escola de Campinas nasceu para pensar qual é a especificidade da economia brasileira dentro da América 

Latina e do mundo. As teorias que foram criadas em países desenvolvidos tinham que ser requalificadas, 

adequadas e questionadas antes de serem aplicadas à realidade brasileira” de acordo com Costa (2014). 

Disponível em: http://www.revistaensinosuperior.gr.unicamp.br/artigos/escola-de-campinas-uma-linha-de-

pensamento-economico. 

 

 



49 

 

espaços. Tal inserção também agravou a diferença das regiões brasileiras, sendo que “essa 

diferenciação tende a alimentar a ampliação de históricas e profundas desigualdades” 

(ARAÚJO, 1999, p. 153). 

 A modernização e as transformações que se processaram a partir do desenvolvimento 

do país, foram acompanhadas pela persistência e até “aprofundamento das relações de 

dominação das antigas formas do capital mercantil” sendo responsáveis pelas “débeis 

estruturas econômicas e precárias relações capitalistas de produção” que obstaculizam a 

superação do atraso estrutural do país, como bem sintetizou Brandão (2007, p. 130).  

 A trajetória econômica observada no Nordeste a partir de 1990 segue a tendência 

nacional com singulares diferenças, respeitando as especificidades da região. De acordo com 

Guimarães Neto (1997, p. 47), “a economia regional passou a acompanhar de perto a 

economia brasileira (1965-75) e até a superar (1975-1980)”. O baixo dinamismo econômico, 

que durante muitas décadas caracterizou o Nordeste como região periférica, foi substituída 

lentamente por altas taxas de crescimento em meados de 1980 e 1990. Porém, em 1990, a 

pobreza na região, ainda era objeto de preocupações e desafios para os gestores, uma vez que 

“dos 32 milhões de brasileiros indigentes, 17,3 milhões estavam no Nordeste”, representando 

em termos percentuais 55% do total do país. Sendo que 10 milhões residiam na zona rural da 

região, e com relação aos indigentes urbanos, o percentual ainda era expressivo, 

aproximadamente 46% do total do país, estavam no nordeste brasileiro (ARAÚJO, 1997, 

p.07).  

 O lento crescimento nas décadas que antecederam o período entre 1960 a 1990 estava 

associado basicamente, à “base produtiva instalada na região”. Enquanto o Sudeste 

experimentava um dinamismo econômico baseado na diversificação das atividades 

industriais, o tradicional setor primário-exportador apresentava sinais claros de atraso 

estrutural e da incapacidade de impulsionar o desenvolvimento regional (ARAÚJO, 1997).  

 A partir dos dados do PIB setorial, verifica-se o rompimento do fraco dinamismo 

preexistente, quando a participação da indústria saltou de 22,1% em 1960 para 28,5% em 

1990, o setor de serviços, cresceu de 47,4% para 58,2%, e a agropecuária diminuiu a sua 

contribuição no PIB regional, de 30,5% para 13,3% no mesmo período conforme verifica-se 

no Gráfico 8.  
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Gráfico 8 - Participação do PIB setorial no PIB do Nordeste - 1960/1992 
Fonte: SUDENE, 2000. 

(1) Participação percentual com base nos valores a preços de 1980; 

(2) Os dados para o ano de 1999 são preliminares. 

  

 Duas observações devem ser enfatizadas dessa conjuntura, a primeira é que a 

agropecuária em 1970 era o segundo setor que mais contribuía na formação do PIB, e a partir 

de 1990 começou a perder fôlego, dando mostras de sua fragilidade, e perdendo espaço no 

ambiente econômico para atividades eminentemente urbanas. A segunda, o percentual tende a 

declinar, e em 1990 atingir 13,3%, decorrente da seca do mesmo ano, que afetou a produção 

no semi-árido causando transtornos bastante conhecidos para o setor.  Em termos gerais, a 

participação relativa do Nordeste na economia do país, aumentou de 13,2% em 1960 para 

17,1% em 1990.  

 

[...] o setor terciário foi o que mais cresceu ao longo dessas três décadas o que, entre 

outros fatores, reflete a atuação importante do setor público, do sistema financeiro, 

que tem ganho participação em nível nacional e regional com o crescimento da 

inflação a partir do final dos anos 70 e, finalmente, do chamado setor informal 

(LIMA, 1994, p. 57).  

  

 A crise dos anos 1980 atingiu mais o setor industrial, especificamente os produtores de 

bens de capital e bens de consumo duráveis. Como esses segmentos eram incipientes e não 

tinham grande expressividade no tecido industrial do Nordeste, este “resistiu melhor aos 

efeitos da desaceleração da economia brasileira” como ressaltou Araújo (1997, p. 09).  

 Os segmentos predominantes e que possuíam maior relevância para o tecido industrial 

regional eram os bens de consumo não duráveis e bens intermediários. “[...] O Nordeste tem 

assumido até aqui, o papel crescente de fornecedor de insumos, notadamente do ramo 
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químico, para a transformação final concentrada no Sudeste”, indicando a divisão inter-

regional do trabalho assumido pela região no território nacional, conforme ressalva Lima 

(1994, p. 57).  

 Outra questão central que o autor considera relevante é a concentração das atividades 

produtivas dinâmicas concentradas em três estados a saber, Bahia, Pernambuco e Ceará. Os 

maiores volumes de recursos liberados pela SUDENE eram destinados aos estados 

supracitados. Essa concentração é mostrada por Lima (1994) através dos “valores das 

liberações de incentivos fiscais via SUDENE. De um total de US$ 6,7 bilhões, liberados ao 

longo de três décadas (1963/90), foram alocados 29,4% na Bahia, 17,5% em Pernambuco e 

16,0% no Ceará, ou seja, 62,9%”.  

 Quando os efeitos negativos da crise começaram a se reproduzir com maior grau de 

complexidade, o Nordeste não fugiu a regra e entrou no quadro da desaceleração, com 

eventuais exceções. Para Araújo (1997) a crise excluiu dos efeitos negativos, tanto os 

segmentos de atividades de intermediação financeira como os voltados para exportações, 

verificados para a economia nacional e do NE.  

 

Entre 1975 e 1990 o Brasil expandiu suas exportações, mais que as quadruplicando: 

passam de US$ 7,6 bilhões de vendas anuais para US$ 31,1 bilhões. O Nordeste 

também produziu mais para o exterior, duplicando seu valor exportado, que passou 

de US$ 1,5 bilhão, em 1975, para US$ 3 bilhões, em 1990 (ARAÚJO, 1997, p. 11). 

  

 O segmento de atividades intermediárias financeiras seguiu a tendência aludida, ou 

seja, houve uma relação inversa entre o crescimento da economia brasileira e o desempenho 

desse subsetor. Quando a economia brasileira apresentou declínio, as atividades 

intermediárias financeiras cresceram. A economia nordestina seguiu a mesma trajetória 

nacional. “Enquanto nos anos 70 e 80 a economia da região cresceu em média 7,6% ao ano, 

as atividades financeiras, bens imóveis e serviços às empresas, como contabiliza a SUDENE 

(1992), expandiram-se na proporção de 10% ao ano” (ARAÚJO, 1997, p.12).  

 O dinamismo da região nos anos 1970 e 1980 foi atribuído ao setor público, grande 

responsável pela formação bruta do capital fixo. Medidas adotadas pelo Estado para promover 

o crescimento da região, por meio de incentivos, criação de infraestrutura econômica 

moderna, somado ao interesse do setor privado contribuíram para a formação de “polos 

dinâmicos” em grande parte do território.  

 

Dentre eles, cabe destaque para o complexo petroquímico de Camaçari, o pólo têxtil 

e de confecções de Fortaleza, o complexo minero metalúrgico de Carajás, no que se 



52 

 

refere a atividades industriais, além do pólo agroindustrial de Petrolina-Juazeiro 

(com base na agricultura irrigada do submédio São Francisco), das áreas de moderna 

agricultura de grãos (que se estendem dos cerrados baianos atingindo, mais 

recentemente, o sul dos estados do Maranhão e do Piauí), do moderno pólo de 

fruticultura do Rio Grande do Norte (com base na agricultura irrigada do Vale do 

Açu), e dos diversos pólos turísticos implantados nas principais cidades litorâneas 

do Nordeste. [...] Menos por seu dinamismo e mais pelo fato de desenvolverem 

modernas atividades de base tecnológica, merecem referência ainda os tecnopólos de 

Campina Grande (PB) e do Recife (PE) (ARAÚJO, 1997, p.14). 

  

 A descentralização da indústria pesada na região via ação estatal se manifestou através 

da criação do Pólo Petroquímico de Camaçari, constituindo num dos eixos principais da 

participação ascendente da produção de bens intermediários no Nordeste brasileiro. 

“Viabilizado com a participação de capitais privados nacionais e multinacionais e, 

principalmente, com o suporte estatal, o Pólo Petroquímico de Camaçari contou com fontes de 

financiamento as mais diversas” (LIMA, 1994, p. 59).  

 As potencialidades agrícolas e as “funções de entrepostos comerciais” das cidades de 

Juazeiro (BA) e Petrolina (PE) evidenciadas desde 1970, foram intensificadas através do 

crescimento de grandes projetos de irrigação nessas áreas demonstrando o dinamismo das 

cidades, diferenciando-as das demais na região (LIMA, 1994).  

 A participação do Estado foi decisiva para esse dinamismo no que se refere à 

ampliação da infraestrutura e através dos mecanismos de políticas agrícolas de incentivo à 

produção. Mas, mesmo diante da redução da participação do Estado na década de 1990 como 

articulador do desenvolvimento, especialistas como Lima (1994) acreditavam no potencial e 

dinamismo do polo, por meio do efeito transbordamento que a expansão do setor poderia 

gerar na região.  

 

O dinamismo do Vale do S. Francisco tem perspectivas de continuidade, mesmo 

com uma ênfase menor na ação do Estado. [...] Essa expansão tem potencialidades 

de repercutir sobre a economia da região, ampliando a malha industrial que 

normalmente acompanha a intensificação capitalista na agricultura (encadeamentos 

gerados pelo fornecimento de insumos e pelo processamento de bens agrícolas), mas 

também diversificando a economia em outros ramos industriais e abrindo espaços no 

setor terciário em função do elevado fluxo de renda e de emprego gerados pelas 

principais culturas (uva, manga, tomate, etc.) em cultivo na área (LIMA, 1994, p. 

63).  

  

 Ao mesmo tempo em que alguns espaços agrícolas se modernizaram, através da 

irrigação, o setor informal se manifesta nos grandes centros urbanos demonstrando a 

contradição dos processos ocorridos.  

 Porém, em algumas áreas ainda predominavam as velhas estruturas e apresentavam 

grande resistência à mudança no período referente. O desenvolvimento de atividades 
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modernas, dada a adoção de elevado padrão tecnológico, não foi acompanhado por todos os 

setores e em todos os espaços. A rigidez, observada em algumas áreas da região, e a 

modernização conservadora persistem em sérios problemas antigos, como por exemplo, o 

papel exercido pelas oligarquias tradicionais nessas áreas tende a conservar e a preservar os 

mecanismos de reprodução de poder.  

 No semi árido nordestino essa questão se reproduz com maior nitidez, pois, como a 

atividade predominante é a agricultura de subsistência, a ausência de fatores de produção 

(capital fixo e etc...), se faz sentir pelos pequenos agricultores e posseiros que destituídos de 

reservas ampliam cada vez mais a dependência de recursos privativos dos grandes 

proprietários.  

 Essa situação se agravava em períodos de “inverno rigoroso”, mas, como bem 

destacou Furtado (1959), não é o período seco o problema maior, o problema consiste nos 

anos de chuvas regulares, porque mesmo em “tempos bons” os pequenos produtores e 

posseiros não conseguem acumular reservas para enfrentar estiagens ou secas posteriores. E 

os efeitos negativos e a dependência associada a “política de favores” tornam-se uma prática 

marcante e constante nesses ambientes.  

 O setor têxtil também foi beneficiado com a criação da SUDENE, e sofreu um 

processo de modernização intensiva. Por um lado, o avanço tecnológico pressionou algumas 

empresas obsoletas a fecharem, colocando-as à margem do processo, e por outro, viabilizou o 

surgimento de outras empresas de conteúdo tecnológico elevado.  

 

Nesse processo, mudou também a localização do parque regional, tendo 

Pernambuco sofrido grandes perdas, em boa parte por ter sido a Região 

Metropolitana do Recife, entre 1969 e 1987, excluídas da faixa de prioridades da 

SUDENE, enquanto o Ceará ampliava sua participação (LIMA, 1994, p. 67). 
  

 Guimarães Neto (1997) chama atenção para o caráter seletivo decorrente do processo 

de acumulação para entender de que forma se consolidou o dinamismo de determinados 

espaços em relação aos demais. A seletividade compreende tanto os segmentos produtivos, 

quanto o espacial, restritas algumas atividades econômicas e áreas beneficiadas com as 

transformações ocorridas ao longo do processo de integração produtiva do país.  

 

Não restam dúvidas, no entanto, que as transformações ocorridas de forma seletiva – 

setorial e espacialmente – poderão ser aprofundadas, provavelmente ampliando o 

seu caráter restrito com a abertura econômica, o predomínio cada vez maior das 

forças do mercado e, no contexto da globalização, com o acirramento da competição 

internacional (GUIMARÃES NETO, 1997, p. 49). 
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 As forças concentradoras, como bem previa Guimarães Neto (1997), continuaram 

operando, e o hiato entre os espaços dinâmicos e periféricos seguia uma tendência 

particularmente intrínseca ao processo de acumulação capitalista. Os impactos da crise 

(econômica, social, política e demográfica), reforçaram a concentração de investimentos, 

atendendo aos requisitos locacionais imposto pelo novo regime de acumulação flexível. Os 

locais atrativos eram aqueles dotados de moderna infraestrutura econômica, de transporte, 

telecomunicações, próximos aos centros educacionais, de pesquisa e tecnologia, e oferta de 

mão de obra bem instruída.  

 Outro fator importante que merece ênfase é a perda de capacidade de planejamento de 

políticas setoriais do Estado, voltadas na maioria das vezes para atenuar as diferenças entre 

áreas dinâmicas e periféricas, amenizando a ação concentradora das forças de mercado. 

 

Nas condições atuais do país, sem um projeto claro de inserção gradual e negociada 

na economia mundial, com um Estado em crise e incapaz de definir políticas 

econômicas (agrícola, industrial, regional, de ciência e tecnologia) que estabeleçam 

o conteúdo dessa inserção, comum a administração que tende cada vez mais a deixar 

para o mercado auto-regulado o comando da atividade produtiva e de sua 

localização, são bastante concretas as possibilidades de crescente marginalização das 

economias regionais periféricas, as quais, com estruturas produtivas bem mais 

frágeis, podem ser varridas do mapa sem a presença regulatória do Estado 

(GUIMÃES NETO, 1997, p. 49). 

  

 A desconcentração econômica tratada por diversos autores esbarra nas transformações 

reestruturantes nos anos 1990 e o Sudeste volta a ampliar sua participação industrial no país 

reconcentrando os principais eixos dinâmicos. Enquanto, “o Nordeste, por sua vez, reduz seu 

peso na indústria nacional de 12% em 1990, para 8% em 1994” conforme ressalva Araújo 

(1997, p.25).  

 Dotados de condições favoráveis de acessibilidade em geral, tanto no que diz respeito 

a transporte como serviços e infraestrutura, os estados do Sudeste principalmente São Paulo, 

conservam a hegemonia financeira e detém os principais centros educacionais e de pesquisas 

do país.  

 No decurso das mudanças tratadas, redefinidas em conformidade com as necessidades 

do capital,a breve conclusão que se chega ao que refere à produção do espaço urbano 

nordestino, é que a concentração espacial da população e investimentos tende a continuar, 

obedecendo a lógica de acumulação capitalista. Por outro lado, os problemas nos grandes 

centros seguem uma tendência similar à aludida e apontam para o crescimento e surgimento 

de novos problemas sociais.  

 



55 

 

2.2 CONSIDERAÇÕES GERAIS ACERCA DA FORMAÇÃO URBANA E DINÂMICA 

ECONÔMICA ESPACIAL DO CEARÁ 

 

 Para compreender como se configura o sistema urbano do Ceará, é necessário retomar 

as categorias de formação econômica, bem como os desdobramentos do sistema canavieiro e 

outros sistemas como a pecuária. “Diferentemente do Nordeste açucareiro, a criação de gado 

foi responsável pela ocupação inicial do espaço cearense (ELIAS, 2007, p. 431)”. 

 A integração do Ceará ou forma de ocupação no circuito de formação brasileira tem 

sua incorporação territorial tardia se comparado aos demais estados nordestinos, (LIMA, 

2014; SOUZA, 2007).   

 Segundo Souza (2007, p. 37) o gado, a agricultura do algodão e o “extrativismo 

vegetal dos carnaubais dos vales foram dando as bases para a formação de um conjunto de 

cidades que se interligavam” intensificando os fluxos de mercadorias, pessoas e, formando a 

rede urbana cearense.  

 

A pecuária se desenvolveu no sertão, de forma extensiva, seguindo os cursos dos 

principais rios, dando origem a vários núcleos de povoamento. Predominava a 

pecuária extensiva, o que exigia extensas glebas de terra, desenvolvendo-se em 

grandes propriedades, explicando, em parte, a forte presença de latifúndios no 

estado. [...] (ELIAS, 2007, p. 431).  

  

 Outros elementos responsáveis pela organização do espaço cearense referem-se ao 

cultivo do algodão e o extrativismo vegetal de espécies nativas. “Incrementada pela Guerra de 

Secessão norte-americana (1861-1865), o cultivo de algodão representou prosperidade para o 

Ceará, formando o binômio gado-algodão” o qual compôs um elemento fundamental para a 

organização do espaço cearense e contribuiu para a economia do estado até a década de 1970.  

O desenvolvimento do extrativismo vegetal refere-se às variadas plantas xerófilas 

relacionadas à biodiversidade do semiárido cearense (ELIAS, 2007, p. 431). 

 Nesse contexto, outras características são marcantes na ocupação cearense, como bem 

destaca Lima (2014, p. 14). O segundo elemento característico desse processo refere-se ao 

“maior movimento a partir dos limites interioranos com o estado do Pernambuco, ao invés de 

provir do litoral” contribuindo para a formação de uma rede urbana interiorana, o que 

diferencia da maioria dos estados nordestinos. O terceiro elemento característico emerge da 

comercialização do excedente a partir da pecuária, e está relacionado com “o processo de 

conexão que vai criando pela necessidade de escoamento para a comercialização que se dava 

nas feiras dos polos da zona açucareira, principalmente Goiana, Olinda e Recife, no 

Pernambuco” (LIMA, 2014, p. 16). 
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 Os rebanhos, em função dos longos deslocamentos, perdiam peso e valor. Segundo 

Souza (2007, p. 16) “face aos prejuízos os fazendeiros cearenses, já a partir da primeira 

metade do século XVIII, começaram a vender o gado abatido, transformando em carne 

salgada “as charqueadas””. 

 Essas conexões integram os núcleos e fazendas nas distintas áreas do estado e este aos 

seus vizinhos (LIMA, 2014, p. 16), facilitando o escoamento da produção e desarticulando o 

isolamento prevalecente nas fases iniciais de sua história. Embora precária, a articulação feita 

“fixa uma malha de estradas e caminhos vicinais” que colaborou para a maior interação do 

estado.   

 

2.2.1 ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO CEARENSE: PRIMAZIA 

METROPOLITANA 

 

 Um elemento fundamental no processo de crescimento dos centros urbanos no Ceará 

foi o desenvolvimento da agricultura comercial. A implantação das vias de comunicações 

(primeiro a ferrovia e posteriormente a rodovia) veio facilitar o contato entre as regiões, 

facilitando o escoamento da produção agrícola além de intensificar as migrações rural-urbana. 

Fortaleza desempenhava a função essencialmente militar e administrativa, enquanto as outras 

cidades, como Aracati, Icó, Sobral, Acaraú, por exemplo, mais favorecidas pela localização, 

situadas próximas a áreas produtivas (as margens dos rios, em portos naturais), exerciam 

relevância maior, comparadas à Fortaleza (SOUSA, 2007). 

 As mudanças na organização urbano espacial do Ceará a partir de 1950 são definidas 

basicamente pelas transformações de cunho econômico, político e social que contribuíram 

para a hegemonia de Fortaleza no contexto cearense. De acordo com Costa (2007), a 

organização do espaço urbano de Fortaleza, é fruto da ação de diversos agentes que 

“produzem” a cidade, especialmente: o poder público, por possui capacidade de mobilizar 

grandes recursos, e influir diretamente, mediante construção de edificações, obras públicas e 

concessão a empresas privadas para exploração de serviços urbanos; O setor privado, também 

desempenha papel fundamental, no que tange a produção de “mercadorias espaço urbano” 

para atender as necessidades do setor público e da população; concomitantemente, a 

população também participa da produção coletiva, e segundo a autora, a ação resultante 

dessas três esferas em momentos históricos diferentes, é o que contribui para a cidade 

apresentar formas e funções diversas.  
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 O crescimento urbano que ganha força durante os anos 1950 acompanhado pela 

ampliação da mobilidade da população, através de intensas migrações do campo para as 

cidades, está relacionado principalmente com as questões fundiárias (onde predomina as 

grandes propriedades agrícola e pecuária, cuja absorção de mão de obra é relativamente 

pequena) e a incidência de secas que assolam o Estado periodicamente. Esse crescimento da 

população urbana no Estado do Ceará pode ser evidenciado também pelo aumento da pobreza 

urbana, especialmente na capital. A esse fator vêm se juntar os problemas decorrentes da falta 

de moradia, insuficiência dos serviços básicos, infraestrutura e equipamento de consumo 

coletivo, como transportes, educação e saúde (SOUSA, 2007, p. 25). 

 A expansão urbana e seu adensamento é um atributo do complexo de relações sociais e 

econômicas, predominante do sistema capitalista. A progressiva interdependência entre as 

nações, as mudanças técnicas e econômicas em escala mundial e a inserção do Ceará na 

divisão internacional do trabalho, com a produção do algodão e posteriormente de outros 

produtos para exportação, alteraram a economia local, transformando o modo de vida e 

reestruturando o espaço cearense. As migrações rurais-urbanas foram fruto da crise da 

agricultura cearense, da concentração fundiária e dos longos períodos de estiagem. “Além 

destes fatores que expulsam o homem do campo, a cidade passa a ser atraente para diferentes 

grupos sociais, em virtude do desenvolvimento do comércio, da indústria, da implantação de 

infraestrutura e da oferta de empregos” (COSTA, 2007, p.52). 

 Os fatores que tornaram a capital um centro de atração para migrante, consistem na 

concentração de atividades desempenhadas, como por exemplo, as atividades políticas-

administrativas, comerciais, financeiras, portuárias, culturais e de turismo, além de ser 

detentora dos maiores investimentos nos setores de saúde, educação e infraestrutura. O 

crescimento populacional provocou adensamento no núcleo central, obrigando os seus 

habitantes a deslocarem gradativamente para áreas mais distantes. A população de baixa renda 

buscou bairros periféricos, onde os preços dos terrenos são mais acessíveis, porém são áreas 

não urbanizadas e sem infraestruturas (COSTA, 2007, p.79).  

 De acordo com dados do IBGE para o ano de 2010, dos 184 municípios cearenses, 

apenas 26 possuíam mais de 25 mil habitantes vivendo em áreas urbanas. Dentro os centros 

urbanos de mais de 25 mil habitantes, fora da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), 

estão as seguintes cidades: Juazeiro do Norte (240.128 hab.), Sobral (166.310 hab.), Crato 

(100.916 hab.), Iguatu (74.627 hab.), Quixadá (57.485 hab.), Crateús (52.644), Camocim 

(44.657 hab.), Itapipoca (66.909 hab.), Canindé (46.875 hab.), Aracati (44.035 hab.), Tianguá 

(45.819 hab.), Barbalha (38.022 hab.), Russas (44.952 hab.), Limoeiro do Norte (32.483 
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hab.), Morada Nova (35.401 hab.) e, Quixeramobim (43.424 hab.). Essas cidades supracitadas 

representam importância expressiva para o Estado, diante do crescimento populacional e das 

funções que desempenham. De acordo com Sousa (2007, p. 27), essas cidades “são os 

principais centros de redistribuição dos produtos manufaturados e de coleta da região. Com 

um comércio atacadista importante estas cidades formam cabeças de redes comerciais, com 

algumas agências bancárias e firmas extra-regionais”.  

 Entre os centros regionais mais importantes, destacam-se as seguintes cidades: 

Barbalha, Crato e Juazeiro do Norte (situadas na Mesorregião Sul Cearense, municípios polos 

da recém-criada Região Metropolitana do Cariri), Sobral (na Mesorregião Noroeste 

Cearense), Iguatu (Centro Sul Cearense) e Crateús (Sertões Cearense - Região dos Inhamuns).  

 Os três municípios conhecidos como triangulo CRAJUBAR (Crato, Juazeiro do Norte 

e Barbalha) são considerados os mais importantes da Região Metropolitana do Cariri e 

constituem o segundo maior polo urbano do Estado do Ceará. O Crato é um dos polos de 

cultura popular e artesanal. No que diz respeito aos serviços educacionais, destaca-se a 

importância da Universidade Regional do Cariri (URCA) que atende a ampla extensão de 

atuação regional.   

 Em Barbalha, o setor industrial vem se destacando nos ramos calçadistas, cimento, 

química e farmacêutico (principalmente a produção de soro) devido a especialização de uma 

grande empresa localizada nesse município a FARMACE, e no setor de serviços, além do 

comércio, os serviços médicos que atende aos municípios e estados circunvizinhos, e o 

turismo, pois Barbalha também é conhecida pela arquitetura colonial, clubes e balneários ao 

sopé da Chapada Nacional do Araripe (IBGE, 2010). 

 Juazeiro do Norte possui um diversificado parque industrial, que se destaca o ramo 

calçadista. O dinamismo desse município se justifica também pela presença de Instituições 

Educacionais públicas e privadas como o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Ceará (IFCE), Universidade Federal do Cariri (UFCA), Centro de Ensino Tecnológico 

(CENTEC), Faculdade Leão Sampaio, Faculdade de Juazeiro do Norte (FJN) e, Faculdade de 

Medicina de Juazeiro (FMJ). Seu comércio é dinâmico e impulsionado pelo turismo religioso 

(as romarias do Padre Cícero) que trazem para o município um elevado número de pessoas 

(CASTRO et. all 2014). 

 Sobral, atualmente vem concentrando um número expressivo de indústria de diversos 

setores, destaca-se a indústria calçadista com a produção de calçados de plásticos. É também 

um importante centro de serviços educacionais e de saúde. No setor educacional, a 
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Universidade Vale do Acaraú (UVA) atende aos municípios da região, inclusive de estados 

vizinhos.   

 Iguatu é outro município de grande importância em âmbito estadual. Sendo o principal 

centro na região do médio e alto Jaguaribe, com intensa rede comercial e de serviços nos 

municípios da área. Mantém relações comerciais com as cidades de Crato, Juazeiro do Norte e 

Barbalha na Região Metropolitana do Cariri, e com Fortaleza, além de ligações urbanas de 

Cajazeiras e Campina Grande, na Paraíba (SOUSA, 2007).  

 Além das cidades, acima citadas, outras desempenham papel de centros sub-regionais, 

desenvolvendo atividades econômicas, distribuição de produtos industrializados de atuação 

local e regional, como por exemplo: Quixadá, Limoeiro do Norte, Crateús, Russas, Tianguá, 

Aracati, Itapipoca dentre outras (SOUSA, 2007).  

 Contudo, conforme atesta Lima (2007), o sistema capitalista não se desenvolve 

uniformemente em todos os espaços, deixando muitos lugares sem utilização, ou seja, sem 

forma ou função de reprodução específica, desvinculados do processo global, forçando-os a 

um sistema produtivo informal, e tendo que se integrar pelas margens. “Numa época de 

reestruturação sistêmica, muitos desses lugares são chamados a compor o quadro das relações 

produtivas, dentro de suas respectivas condições” (LIMA, 2007, p.40). Porém, é necessário 

“revesti-los na modelagem” que segue as exigências modernas e, é nesse caso, que a atuação 

do estado, surge como elemento fundamental.  

 

2.3 ASPECTOS GERAIS DA REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA NO TERRITÓRIO 

CEARENSE 

 

 Para Macedo, Lima Jr. e Morais (2012, p. 74) as origens que justificavam a 

centralização e o dinamismo das atividades administrativas da capital na rede urbana 

cearense, “remontam ao assentamento das bases de suporte à circulação do excedente gerado 

pelo complexo pecuário-algodoeiro”. Porém, ainda segundo os mesmos autores, é a partir do 

avanço da atividade industrial que expandiu a malha urbana de Fortaleza e, posteriormente, de 

sua Região Metropolitana, imprimindo-lhes uma definição específica na configuração 

territorial e delineando aspectos predominantemente macrocefálicos. 

 Seguindo proposta de Amora (2007) é possível compreender a centralidade urbana de 

Fortaleza através da periodização do processo de industrialização do Ceará. A autora 

identifica três períodos bem definidos: 

i) O primeiro, que começa no final do século XIX indo até 1950;  



60 

 

ii) O segundo, entre os anos 1960 e se estende até 1980; 

iii) Um novo período ainda considerado em curso, que compreende meados de 1980 e 

persistem até os dias de hoje.  

 A primeira fase é marcada pela estrutura derivada da base primária, sustentada pelo 

complexo pecuária-algodão e, está relacionada com a implantação das primeiras unidades de 

beneficiamento da produção têxtil, produtos extrativistas oleaginosos, além de couros e peles, 

localizadas predominantemente “nas cidades coletoras dos produtos agrícolas e em Fortaleza, 

principal ponto de escoamento da produção cearense” (AMORA, 2007, p.371-372). Outra 

característica relevante desse primeiro período, advertida pela autora, refere-se à 

predominância do capital local na implantação dessas unidades.  

 Essas características que marcam o tecido industrial do primeiro período se mantêm 

até o final dos anos 1950. Na segunda metade da década de 1950 as transformações 

estruturais alteram o processo de industrialização, sobretudo no Sudeste. A diferenciação 

interna existente entre as regiões provocaram um conjunto de reivindicações para que os 

investimentos pudessem ser direcionados para áreas mais atrasadas e vulneráveis como o 

Nordeste, como advertiu Brandão (2007, p.129): 

 

As inversões públicas concentradas em São Paulo renovavam os velhos discursos 

regionalistas ameaçavam o pacto federativo e exigiam investimentos compensatórios 

na periferia e o avanço das políticas de fortalecimento da unidade nacional. 
 

 A criação da SUDENE em 1959, para reverter ou amenizar o fosso existente, marca a 

segunda fase considerada por Amora (2007). Nessa segunda fase, reforça a definição da 

capital na hierarquia urbana do estado com a concentração dos investimentos industriais e 

instalação de infraestrutura básica e “o estabelecimento de uma série de órgãos e instituições 

de caráter técnico-científico-burocrático que tem efeitos diretos sobre a diversificação de seu 

terciário na criação de equipamentos e para geração de emprego e renda” conforme destacado 

por Macedo, Lima Jr e Morais (2012, p.76). Entre os principais órgãos, Silva (2007) destaca a 

criação do Banco do Banco do Nordeste S.A (1952), cuja sede foi escolhida a capital 

cearense, a criação da Universidade Federal do Ceará em 1954 e a transferência da sede do 

DNOCS – Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - em 1961 do Rio de Janeiro 

para Fortaleza.  

 A preocupação para atrair os investimentos industriais é registrada no primeiro Plano 

de Metas Governamentais – PLAMEG, do Governo Virgílio Távora (1963-1967) com a 

criação de aparelhos institucionais como a Companhia de Desenvolvimento do Ceará – 
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CODEC, com uma tímida abordagem de política industrial, além da Superintendência de 

Desenvolvimento do Ceará – SUDECO e o Banco do Estado do Ceará, designados para 

promover o desenvolvimento social e econômico do estado e “executar operações bancárias 

necessárias aos programas de investimentos” para solucionar a ausência de capitalização do 

mercado local, respectivamente. Com sede em Fortaleza, tais órgãos influenciaram em boa 

medida a centralidade da capital na configuração da rede urbana cearense, conforme atesta 

Macedo, Lima Jr e Morais (2012, p.76).  

 É num contexto de contínuas transformações do sistema produtivo em meados da 

década de 1980, e atendendo às exigências modernas em curso no cenário mundial, que um 

grupo de empresários do Centro Industrial do Ceará (CIC) buscava estratégias de inserir e 

integrar a economia cearense no processo de modernização, buscando caminhos positivos que 

viessem favorecer o desenvolvimento regional. A posição dos empresários do CIC era 

assegurada sob quatro pilares que representam seu pensamento: 

 

i) crítica à estatização e ao intervencionismo desenvolvimentista do setor público, ii) 

defesa intransigente da economia de mercado e da propriedade privada como a 

essência de uma sociedade aberta e democrática, iii) crítica a visão corporativa 

patronal e às posições conservadoras assumidas pela classe empresarial brasileira na 

defesa do regime autoritário, e iv) defesa do Nordeste e condenação dos 

desequilíbrios inter-regionais (ABU-EL-HAJ, 2002, p. 86).    

  

 A estratégia dos empresários era baseada no “mérito empresarial, na eficiência 

administrativa e na intervenção ágil das instituições públicas”, expondo a economia às 

condições de mercado e expressando a fragilidade do projeto de desenvolvimento proposto. 

Outra objeção ao modelo vigente refere-se às políticas de assistência social, pois, eram 

consideradas incentivadoras de ociosidade, “estagnação e manipulação política” conforme 

afirma Abu-El-Haj (2002, p. 87). O autor segue mostrando que os integrantes do CIC 

asseguravam que a viabilidade de inserir e integrar o estado no sistema de acumulação 

moderno dependiam essencialmente do investimento da União em indústrias. 

 Apesar das críticas ao Estado, e considerarem um empecilho ao desenvolvimento 

econômico e a eficiência produtiva, a maneira mais viável de organizar um espaço (para 

produção e reprodução) pouco dinâmico e torná-lo atrativo às grandes corporações e empresas 

é através da utilização dos recursos públicos. “Assim, destacam-se os programas do Estado 

que têm como agentes financeiros o Banco de Brasil (BB), Banco do Nordeste (BNB) e o 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)” conforme atesta Araújo 

(2007, p. 99). Além da SUDENE que contribui no sentido de dinamizar a economia estadual. 
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A partir de meados dos anos de 1980, o governo do Ceará passou por rápidas, 

profundas e contínuas alterações institucionais nos âmbitos administrativo, 

patrimonial e financeiro, decorrentes de uma transformação política que possibilitou 

a ascensão de uma nova classe dirigente composta por um grupo de empresários 

com raízes e interesses radicados no Ceará e formado na esteira do processo de 

modernização econômica promovido pela SUDENE. É nesse ambiente que emerge a 

terceira fase do crescimento industrial cearense (MACEDO, LIMA JR E MORAIS, 

2012, p. 80).  

 

 A terceira fase de implantação da indústria no estado, considerada por Amora (2007), 

ocorreu num contexto de reestruturação da economia mundial. Essa fase é caracterizada, 

segundo a autora, pela “redução da capacidade de intervenção do Estado federal” e o 

compromisso dos governos estaduais de conduzir as ações voltadas para o desenvolvimento.  

 

Nesta ótica, a recomposição de forças no Ceará possibilita a ascensão ao poder de 

representantes da elite empresarial, congregados pelo CIC (Centro Industrial do 

Ceará), que estabelecem estratégias pautadas em três vetores de desenvolvimento: o 

incentivo ao turismo, agronegócio e à industrialização (AMORA, 2007, p. 376). 

 

 Para fortalecer o estado como destino turístico em âmbito nacional e internacional, 

criou-se a Secretaria de Turismo do Estado (SETUR) que se encarregou de divulgar as 

condições propícias que o estado dispunha e atrair os grandes conglomerados turísticos, com 

base na isenção fiscal, construção de um aparato infraestrutural (através da modernização das 

rodovias) e capacitação da mão de obra. A consolidação dessa política teve como suporte as 

parcerias entre os setores públicos e privados por meio da captação de investimentos criando 

condições favoráveis para viabilizar o crescimento do setor (LIMA ARAÚJO, 2010). 

 Dentre as principais obras que influenciou a organização espacial fortemente marcada 

pela absorção e o predomínio metropolitano Lima Araújo (2010, p.155) cita:  

 

A reforma e ampliação no Aeroporto Internacional Pinto Martinse suas vias de 

acesso, construção do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, ampliação do 

Centro de Convenções e requalificação da orla de Fortaleza. Ainda faz parte desse 

grande projeto de modernidade, a construção do Trem Metropolitano de Fortaleza 

(Metrofor) [...]. Além disso, grande parte dos recursos do Prodetur está sendo 

direcionada para obras de urbanização e requalificação de áreas turísticas de vários 

municípios do litoral e das serras úmidas do Estado.  

  

 Apesar da atividade se mostrar promissora e ter sido alvo de grandes investimentos, 

por outro lado, o modelo adotado favoreceu a concentração de renda, a especulação 

imobiliária das reservas naturais, exploração infanto-juvenil e impactos socioambientais 

incalculáveis. Á medida que a rede hoteleira expande provoca a expulsão das comunidades 

tradicionais que viviam do manejo de pequenas atividades, como os pescadores, marisqueiros 
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e catadores de carangueijos, que não conseguem inserção nessa nova cadeia produtiva de 

acumulação (LIMA ARAÚJO, 2010). 

 O agronegócio como vetor de modernização, favoreceu consideravelmente a 

interiorização das atividades econômicas e expansão do mercado interno frente a uma maior 

inserção comercial externa. Conforme Araújo (2010, p. 159) 

 

[...] Os vales úmidos (vales do Jaguaribe e do Acaraú) passam a ser a vitrina do 

desenvolvimento da fruticultura irrigada, como também as áreas serranas (Baturité e 

Meruoca) para o cultivo de flores para exportação. Mais recentemente, no final dos 

anos noventa, a carcinicultura (criação de camarão em cativeiro) nas áreas de 

mangues e na extensão da planície aluvial do baixo curso do rio Jaguaribe e rio 

Araraú, passa a ser a mais nova estratégia de uma artificialização do espaço agrário 

cearense, onde ciência, tecnologia e informação compõe a estrutura central da lógica 

produtiva.   

  

 O caráter seletivo dos investimentos em determinados pontos do espaço provoca uma 

concentração de população nesses locais, em virtude, sobretudo, das oportunidades de 

emprego gerado, como na Mesorregião Metropolitana de Fortaleza conforme pode ser 

observado na Tabela 5. Por outro lado, as cidades receptoras de um grande volume de 

investimentos também acumulam problemas e mazelas sociais.  

 
Tabela 5 - Distribuição da população por Mesorregião - Ceará (%) - 1991/2010 

Mesorregião 1991 1996 2000 2007 2010 

Noroeste Cearense 16,2 15,9 15,9 15,6 15,7 

Norte Cearense 11,8 11,6 11,8 11,7 11,9 

Metropolitana de Fortaleza 37,0 38,8 39,4 41,3 41,0 

Sertões Cearenses 12,2 11,4 11,0 10,4 10,3 

Jaguaribe 6,7 6,7 6,5 6,3 6,3 

Centro-Sul Cearense 5,3 4,9 4,8 4,5 4,5 

Sul Cearense 10,8 10,6 10,6 10,2 10,4 

CE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IBGE. 

  

 Com ênfase na interiorização do desenvolvimento econômico e na tentativa de 

dinamizar as atividades para além da RMF, alguns centros sustentados pelos instrumentos de 

incentivos conseguiram se diferenciar como polos mesorregionais e receberam empresas dos 

ramos calçadistas, têxteis e alimentícia, sem reverter, contudo, a concentração no perímetro 

metropolitano.  

[...] a mudança na orientação espacial da “política industrial” cearense ocorreu num 

momento em que o processo de abertura acelerada e não planejada da economia 

brasileira durante o governo Collor de Mello (1990-1992) obrigou as empresas no 

país –especialmente as industriais –a ajustes face a uma maior concorrência externa. 

O ajuste praticado foi do tipo defensivo–enxugamento das linhas de produção e 

super exploração da força de trabalho em face à defasagem tecnológica e à baixa 
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capacidade para inovar das firmas. Isto forçou, pelo lado da demanda empresarial, a 

uma redução de custos que encontrou contrapartida, pelo lado da oferta, em dois 

elementos decisivos para compreender a atratividade cearense aos investimentos: 

incentivos fiscais institucionalizados pela nova “política industrial” do estado; e 

força de trabalho barata e abundante, especialmente no interior (MACEDO; 

LIMA JR; MORAIS, 2012, p. 84). 

  

 É nesse contexto que o capital industrial nacional encontraria na região Nordeste em 

geral, e especificamente no Ceará, maiores possibilidades de acumulação e reprodução 

ampliada.“Força de trabalho barata e incentivos fiscais formaram o binômio que atraiu para 

região importantes empresas como Grendene, Azaléia, Dakota, Ramarim, Via Uno, Paquetá, 

Piccadilly, Bibi, Democrata, Agabê, Samello” conforme atestam Macedo, Lima Jr e Morais 

(2012, p.84). 

 As reformas técnicas e administrativas somadas à presença de um Estado flexível 

foram elementos fundamentais que marcaram a gestão de Tasso Jereissati no seu primeiro 

mandato (1987-1990). Esse período é marcado ainda por uma forte alteração na configuração 

do território, com base na construção de um aparato infraestrutural e institucional que 

beneficiou a capital e o seu entorno, consolidando o processo de primazia urbana de Fortaleza 

e aumentando o fosso entre as cidades interioranas.  

 As intervenções no espaço oriundas das ações do governo estadual nesse período 

reforçaram as diferenças entre os municípios do estado. Na visão de Costa (2007, p. 39) isso 

resultou em novas funções do território e derivou de “[...] uma estrutura típica de espaço 

dividido: ao lado de um complexo de atraso, de um sistema técnico ultrapassado, monta-se 

uma estrutura de alto teor técnico-científico, a que pequena parcela da sociedade tem acesso”. 

Muitos programas de melhorias das estradas, de irrigação, transportes, saneamento básico, 

assistência técnica, incentivos fiscais a novas atividades industriais, beneficiaram um número 

muito pequeno de municípios cearenses. Os demais permaneceram com baixo dinamismo 

econômico interno e com pouco ou nenhum poder de atração de investimentos privados, 

desvinculados dos programas de desenvolvimento, e mantendo a base econômica assegurada 

pela agricultura de subsistência, emprego público (prefeituras) e predominância do setor de 

serviços formal (comércio) e informal (vendedores ambulantes, feirantes e etc...).  

 Prolifera-se o exercício e a busca incessante de instrumentos que viabilizem a 

acumulação do capital, resultando numa nova distribuição territorial das funções produtivas, 

com consequências consideráveis acerca da divisão social do trabalho, e favorecendo a 

fragmentação do território. A reestruturação produtiva que sofreu o setor de serviços está 
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entre os processos que promovem profundas alterações na configuração do território 

contribuindo para a formação de um novo sistema urbano.  

 Entretanto, os vetores de modernização (turismo, indústria e agronegócio) que 

promoveram a reestruturação produtiva do Ceará mostraram-se incapazes de conduzir 

avanços no sentido de reduzir as diferenças concretas existentes no estado, concretizada na 

grave situação constatada quando compara-se os indicadores socioeconômicos. A 

reestruturação possibilitou ainda uma maior especialização produtiva de algumas manchas no 

território cearense. 

 Os dados a seguir mostram que apesar das transformações ocorridas no modo de 

produção capitalista e nas estruturas territoriais, devido a natureza e às exigências impostas 

pelo regime de acumulação emergente, não se verificou a superação dos problemas sociais do 

estado. Os indicadores relacionados à proporção de pessoas abaixo da linha da pobreza
7
, 

renda familiar per capita da população no período de 1992 a 2002 para o Brasil, Nordeste, 

Ceará e RMF encontram-se em anexo (AII). Os outros dois indicadores a serem analisados 

dizem respeito à desigualdade de renda, o Índice de Gini (1992/2002/2012) e a Proporção da 

renda apropriada pelo 1% mais ricos da população.  

 Apesar de ter diminuído no período de 1992 a 2002 a proporção de pessoas vivendo 

abaixo da linha da pobreza (Gráfico 12 - A) em todas as áreas espaciais o percentual ainda é 

bastante significativo indicando que a superação da pobreza continua desafiando os gestores 

públicos, colocando em questão as prioridades da aplicação dos recursos. No que concerne à 

renda familiar per capita (Gráfico B) o Ceará apresentou um ganho proporcional (55,3%) 

relevante em comparação às demais áreas espaciais, seguido do Nordeste (44,2%), RMF 

(44,1%) e Brasil (41,0%) no período 1992 e 2002. 

 Quanto à proporção da renda apropriada pelos 1% mais ricos (Gráfico 12 – C), este 

seguiu uma tendência crescente em termos proporcionais, no Brasil (2,2%) e no Nordeste 

(11,6%). E por outro lado, uma redução ínfima no Ceará (-4,5%) e na RMF (-1,4%).  

 Em relação ao Índice de Gini, pode ser constatado no Gráfico 12 (D), que durante o 

período de 1992 a 2002 a concentração de renda nas três áreas espaciais analisadas (CE, NE, 

BR) basicamente se manteve. 

                                                 
7
 A situação da proporção de pessoas abaixo da linha da pobreza, bem como da renda familiar per capita da 

população, consiste nos parâmetros elencados a seguir: A renda foi medida considerando “a soma dos 

rendimentos mensais de todas as fontes dos componentes da família, exclusive os das pessoas cuja condição na 

família fosse pensionista, empregado doméstico ou parente do empregado doméstico, dividido pelo número de 

componentes da família”. E a pobreza mensurada pela proporção de pessoas com renda domiciliar per capita 

mensal inferior a metade do salário mínimo vigente (IBGE, 1992 e 2002) 
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2.4 TRANSFORMAÇÕES ESTRUTURAIS DOS SETORES ECONÔMICOS E 

REDEFINIÇÕES REGIONAIS 

 

2.4.1 AGROPECUÁRIA  

  

 Os setores econômicos são objetos de intensas reestruturações nas últimas décadas, 

conforme foi exposto ao longo dos capítulos. As políticas adotadas a partir da segunda metade 

dos anos 1980 no Ceará buscava promover a modernização competitiva da sua agricultura. A 

baixa representatividade dos indicadores cearenses na produção agrícola nacional “além de 

indicar as fragilidades de sua agropecuária dadas às condições estruturais herdadas que 

limitaram seu desenvolvimento ao longo do tempo forjou o argumento das necessidades de 

mudança nas políticas de sua promoção” em consonância com as mudanças produtivas mais 

amplas. A reestruturação no setor agropecuário, com a introdução da ciência, de novas 

tecnologias de produção e processamento, pretendia privilegiar “segmentos requeridos pela 

inserção externa” e seguia padrões semelhantes a outros espaços semiáridos, no intuito de 

obter maior resposta econômica e mercado competitivo (LIMA, 2014, p. 92 e 93).  

 A organização espacial por meio de agropolos nos perímetros irrigados de Petrolina-

Juazeiro, no vale do São Francisco, difundiu-se pela região Nordeste a ideia de que “o 

desenvolvimento do agronegócio a partir da irrigação se constituía em uma das saídas para o 

declínio da agricultura dos estados da região substituindo/deslocando as culturas tradicionais, 

relegadas à baixa produtividade”(LIMA, 2014, p. 93).  

 No Ceará, de modo específico, a produção irrigada passou pela necessidade de eleger 

polos de produção com potencial de irrigação (ADECE, 2012). Foram zoneadas as regiões 

com maiores potencialidades para a agricultura irrigada, conforme mostra o Quadro 1: 

 De acordo com dados do IBGE/DAS/Institutos Agropolos (2010), 83,2% do plantio 

irrigado cearense de frutas concentra-se nas regiões do Baixo Acaraú, Baixo Jaguaribe, Cariri, 

Centro Sul, Ibiapaba e Metropolitana, sendo que as principais cadeias produtivas dos 

agropolos estão ilustradas na Figura 1 (anexo).  

Os agropolos da Ibiapaba e do Acaraú, ambos localizados na Mesorregião Noroeste 

Cearense, desfrutam de vantagens climáticas particulares.  

 

O primeiro fazendo usufruto da umidade proporcionada pelos recursos naturais da 

Serra da Ibiapaba ao passo que o segundo se estende pelo baixo vale do Rio Acaraú, 

fazendo com que a agricultura sejam elas componentes dos ramos da “nova 

agricultura”, sejam bens mais tradicionais – arroz, feijão, milho – que também se 

beneficiam dos programas de irrigação (LIMA, 2014, p. 103). 

 



67 

 

O Agropolo Metropolitano também dispõe de condições climáticas de umidade e de 

solo favoráveis, “como as áreas serranas, principalmente da Serra de Maranguape e Aratama, 

nas adjacências de Fortaleza, e os espaços de Baturité, também marcado pela umidade e 

presença de terras férteis. Possui como principal leito hidrográfico o Rio Curu” conforme 

atesta Lima (2014, p. 104). 

 

Agropolos 

Área 

Irrigada Frutas Flores 

Baixo Acaraú 4.000 ha 

Banana, Citrus, Coco, Mamão e 

Melancia Bulbos 

Metropolitano 15.000 ha 

Ata, Graviola, Banana, Mamão, Coco e 

Hortaliças 

Folhagens e 

flores 

tropicais 

Baixo 

Jaguaribe 28.000 ha 

Ata, Banana, Figo, Graviola, Mamão, 

Manga, Melão, Melancia e Uva - 

Centro Sul 8.000 ha Banana, Goiaba e Spondias - 

Cariri 6.000 ha Abacaxi, Banana, Goiaba, Manga e Uva 

Flores e 

Hortaliças 

Ibiapaba 12.000 ha Acerola, Banana e Maracujá 

Gypsophila 

e Rosas 

Quadro 1 - Perímetro Irrigado Cearense e as principais culturas cultivadas - 2012 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do ADECE (2012). 

  

 Com a maior área irrigada (28 mil ha.) o Agropolo do Baixo Jaguaribese apresenta, 

segundo Lima (2014, p. 104), “como a área rural mais dinâmica do Ceará. A localização ao 

longo do leito do rio de mesmo nome disponibiliza a maior oferta de recursos hídricos 

destinados à irrigação que foi intensificada com a construção do Açude Castanhão, maior 

reservatório de águas do estado”.  

 Por outro lado, as implicações mais diretas associadas à modernização do campo via 

agronegócio afetam as condições de reprodução adequadas ao desenvolvimento, como o 

comprometimento de culturas tradicionais ligadas à produção de alimentos, além do declínio 

dos rendimentos das atividades rurais não voltadas para a exportação marcando os aspectos de 

evacuação rural na periferia.  

 “As bases econômicas mais tradicionais da agricultura foram sendo deslocadas a um 

segundo plano”. O algodão, grande responsável pela configuração espacial cearense sofreu os 

impactos decorrentes da modernização do campo. A praga do bicudo nos anos 1980, somada 

ao surgimento de áreas mais competitivas, como o oeste baiano, contribuiu para a decadência 

da cotonicultura no estado (LIMA, 2014, p. 95).  
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 As transformações nas produções agropecuárias mais importantes constatadas através 

das variações nas quantidades produzidas e na área colhida dos seus principais produtos 

durante os períodos de 1990, 2001 e 2010 apresentado na Tabela 6 indica que esse processo 

não era exclusividade dessa atividade.  

 As culturas que apresentaram variação de produção física negativa foram elas: algodão 

herbáceo, com respectivas taxas de variação -37,6% e -79,5% nos dois períodos; algodão 

arbóreo, variações de -85,9% e -99,5%; Mandioca, com -27,5% e -15,1%. Arroz (-58,8% e 

23,9%), Cana de Açúcar (-36,5% e 33,3%) e Fumo (-38,2% e 230,9%) tiveram variações 

negativas no período de 2001/1990 para posteriormente ter variações positivas. De modo 

análogo, Feijão (14,5% e -5,0%), Milho (102,8%, e -28,5%) e Castanha de Caju (30,1% e 

41,7%) obtiveram variações positivas das quantidades físicas no período 2001/1990 e em 

2010/2001 apresentaram variações negativas.  

 Embora não seja considerado aqui informações sobre a pecuária, observa-se, conforme 

esperado, as culturas tradicionais apresentam arrefecimento, o que pode estar associado ao 

esvaziamento rural como implicação da crescente urbanização. 
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Tabela 6 - Quantidade Produzida (t) e Área Colhida (ha): Variações das principais culturas temporárias e permanentes no Ceará - 1990/2001/2010 

 
Quantidade produzida (t) Área Colhida (ha) 

 
Temporárias 

 
1990 2001 2010 2001/1990 2010/2001 1990 2001 2010 2001/1990 2010/2001 

Algodão Herbáceo
1 

17.164 10.717 2.196 -37,6 -79,5 78.216 20.570 2.176 -73,7 -89,4 

Arroz
2 

124.959 51.530 63.868 -58,8 23,9 62.180 41.221 27.563 -33,7 -33,1 

Cana-de-açúcar 2.723.911 1.729.454 2.306.004 -36,5 33,3 63.096 33.651 43.024 -46,7 27,9 

Feijão
3
 76.529 87.661 83.286 14,5 -5,0 381.108 510.215 464.636 33,9 -8,9 

Fumo
4
 157 97 321 -38,2 230,9 230 106 295 -53,9 178,3 

Mandioca 1.009.511 731.796 620.964 -27,5 -15,1 124.718 84.308 109.155 -32,4 29,5 

Milho
3
 120.581 244.580 174.955 102,8 -28,5 346.331 603.601 551.984 74,3 -8,6 

Sorgo granífero 251 5.161 5.544 1956,2 7,4 219 2.235 1.880 920,5 -15,9 

Tomate 72.621 79.372 114.564 9,3 44,3 2.163 1.752 2.278 -19,0 30,0 

 
Permanentes 

Algodão arbóreo
1 

18.799 2.645 12 -85,9 -99,5 198.517 7.593 139 -96,2 -98,2 

Banana
5 

32.160 296.440 445.169 821,8 50,2 37.092 41.548 46.220 12,0 11,2 

Castanha de Caju 52.224 67.935 39.596 30,1 -41,7 267.151 342.550 401.347 28,2 17,2 

Côco-da-baía 133.880 203.769 263.684 52,2 29,4 35.388 38.160 44.090 7,8 15,5 

Sisal (em fibra) 177 204 909 15,3 345,6 221 170 450 -23,1 164,7 

Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal – PAM (anos 1990-2010). 
1
em caroço;

2 
em casca; 

3 
em grão; 

4 
em folha; 

5
 em cachos. 
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Durante séculos, o Ceará manteve sua economia fortemente alicerçada na pecuária 

extensiva, na agricultura de subsistência, no extrativismo vegetal e na produção 

comercial de algodão, mas, nas últimas décadas, é visível sua reestruturação 

econômica e territorial, assim como a multiplicação das políticas públicas 

direcionadas a tornar o estado viável à produção e ao consumo globalizado abrindo-

se às influências exógenas e aos novos signos contemporâneos. A intensificação do 

capitalismo no campo é um dos processos em curso (ELIAS, 2007, p. 429).  

  

 Entretanto, essas novas identidades do capitalismo são incapazes de se associarem à 

construção de uma sociedade equilibrada, “pois preservam a estrutura fundiária tradicional, 

extremamente concentrada e, embora tenham promovido alguns avanços às forças produtivas 

da atividade, mantiveram intocável a força das oligarquias agrárias” conforme adverte Elias 

(2007, p. 438).  

  

2.4.2 INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO 

 

 A fragmentação produtiva em âmbito nacional decorrente da reestruturação é exposta 

através da perda tanto em termos relativos quanto absolutos da atividade industrial na 

economia nacional, como foi constatado através dos dados ao longo do Capítulo 1, que houve 

uma queda na participação do produto, frente ao fortalecimento do setor de serviços. 

 Ao tratar da crise estrutural do capital e consequentemente das reduções no nível de 

emprego na maior parte do país, Araújo (2007, p. 106) coloca que paralelo a essa tendência, 

houve aumento de empregos industriais, “em locais que até então sem tradição industrial, 

criando aglomerações ou polos industriais decorrentes das estratégias espaciais da produção”. 

 As medidas adotadas pelo governo Tarso Jereissati em 1986, com uma proposta nova 

de inserção do Ceará no circuito de acumulação capitalista, “associado às mobilizações de 

relocalizações, empreendidas por empresas e grandes corporações, motivadas por princípios 

de redução de custos em todos os componentes/momentos da produção (LIMA, 2014, p.122)” 

possibilitou vantagens ao estado sobre as empresas do Sudeste e Sul. 

 O processo de industrialização, por sua vez, provocou transformações espaciais 

importantes no Ceará e modificou as estruturas internas do estado. A política de 

descentralização resultou na escolha de cidades menores para realizar investimentos. As 

vantagens vislumbradas pelos empresários eram expressas pelos incentivos fiscais, redução 

dos custos de produção e distanciamento da luta sindical.  

 “O setor calçadista foi o único que transferiu-se para o Ceará, porém de forma 

interiorizada, isolando a região metropolitana” (SILVA, 2007). Trata-se de um setor 

contestável, que migra com facilidade, devido o caráter de utilização intensiva de mão de obra 
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não especializada. A indústria tem demonstrado a sua contribuição para a economia cearense, 

como pode ser constatado para na Tabela 7 e 8, pelo número de estabelecimentos e geração 

de emprego formal.  

  

Tabela 7 - Número de Empresas
1
 na Indústria de Transformação no Ceará - 1992/2002/2012 

Ceará 

1992 2002 2012 

ABS (%) ABS (%) ABS (%) 

Minerais não metálicos 224 7,05 488 7,60 757 7,00 

Metalúrgica 163 5,13 402 6,26 907 8,40 

Mecânica 58 1,83 141 2,20 343 3,20 

Material elétrico e de comunicações 48 1,51 42 0,65 94 0,90 

Material de transporte 26 0,82 71 1,11 144 1,30 

Madeira e do mobiliário 281 8,84 533 8,30 760 7,00 

Papel, papelão, editorial e gráfica 199 6,26 408 6,36 764 7,10 

Diversos 160 5,04 241 3,76 494 4,60 

Química  162 5,10 368 5,73 560 5,20 

Têxtil do vestuário  1.064 33,49 2.095 32,64 3.612 33,50 

Calçados 108 3,40 190 2,96 389 3,60 

Alimentos, bebidas e álcool etílico 684 21,53 1.439 22,42 1.957 18,20 

Total da Indústria 3.177 100,00 6.418 100,00 10.781 100,00 
1 
Dez/92, Dez/2002 e Dez/2012. 

Fonte: Elaboração própria a partir da RAIS/MTE. 

 

Tabela 8 - Número de Emprego na Indústria de Transformação no Ceará - 1992/2002/2012 

Ceará 

1992 2002 2012 

ABS (%) ABS (%) ABS (%) 

Minerais não metálicos 5.093 5,6 7.154 4,6 14.123 5,5 

Metalúrgica 5.175 5,7 6.321 4,1 16.419 6,3 

Mecânica 1.543 1,7 2.295 1,5 5.851 2,3 

Material elétrico e de comunicações 1.677 1,8 1.487 1,0 1.834 0,7 

Material de transporte 622 0,7 1.468 0,9 3.939 1,5 

Madeira e do mobiliário 2.787 3,1 5.009 3,2 8.532 3,3 

Papel, papelão, editorial e gráfica 3.806 4,2 4.730 3,1 9.019 3,5 

Diversos 4.250 4,7 4.494 2,9 7.435 2,9 

Química  5.557 6,1 6.586 4,3 12.899 5,0 

Têxtil do vestuário  31.400 34,6 45.906 29,7 70.719 27,3 

Calçados 2.227 2,5 36.770 23,8 62.496 24,1 

Alimentos, bebidas e álcool etílico 26.581 29,3 32.587 21,1 45.708 17,6 

Total da Indústria 90.718 100,0 154.807 100,0 258.974 100,0 
1 
Dez/92, Dez/2002 e Dez/2012. 

Fonte: Elaboração própria a partir da RAIS/MTE. 

  

Nesse diagnóstico, é constatado um número inexpressível de estabelecimentos no setor 

calçadista (3,40%) em 1992. Posteriormente, em dezembro de 2002 e 2012, a indústria de 
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calçados responde por apenas 2,96% e 3,6%, respectivamente, do total da indústria 

manufatureira. Mesmo verificando que o setor calçadista responde por 23,8% e 24,1% do 

emprego formal do estado no mesmo período. Isso mostra a importância do setor calçadista 

para o estado, apesar do percentual de estabelecimento não ser proporcional ao peso relativo 

de emprego gerado.   

 O setor calçadista (24,1%) juntamente com as indústrias de vestuário (27,3%) e 

produtos alimentares (17,6%) representam aproximadamente 70% do emprego formal da 

indústria cearense no ano de 2012.  

 

2.4.3 SERVIÇOS 

 

 No Ceará, a reestruturação promove uma ligação intrínseca entre o setor de serviços e 

as atividades industriais, com a expansão e o deslocamento da indústria para além da malha 

urbana metropolitana do estado. Para atender as novas atividades industriais, expandiu uma 

gama de atividades do setor de serviços, associados ao comércio, transportes, serviços 

financeiros, atividades de propagandas, marketing entre outros. Cresceu também demandas 

especializadas por produtos financeiros, seguros, e de entretenimento.  

 Em contra partida, o emprego no Ceará na área de serviços, se justifica em parte 

devido à falta de oportunidade nos demais setores da economia do que mesmo da busca da 

modernização da base produtiva do estado. As atividades que mais se expandiram no estado, 

são de baixa remuneração e intensiva em mão de obra não qualificada. A ampliação da 

demanda de serviços urbanos também é decorrente do próprio processo de desenvolvimento 

capitalista e da expansão dos centros urbanos. 

 Um aspecto relevante reconhecido por Lima (2014) refere-se à conexão do setor de 

serviços com as determinações colocadas a partir de 2003, por intermédio das políticas 

sociais, gerando efeitos em áreas sem expressão produtiva. O crescimento do setor de serviços 

não somente no Ceará, mas em todo o Nordeste está atrelado à dinâmica assumida pelo setor 

público, como pode ser destacado o papel desempenhado pela previdência, transferências 

intergovernamentais, emprego no setor público e transferências diretas de renda, como por 

exemplo, o Bolsa Família.   

 Outros componentes importantes mencionados em outro momento no trabalho, e que 

favoreceu a dinâmica de expansão do setor no estado, está associada o crescimento do 

consumo familiar nos anos 2000, estimulado pelo aumento do crédito ao consumidor, pela 
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ampliação real do salário mínimo, e de outras políticas sociais, como o Bolsa Família 

(CANO, 2012). 

 A dinâmica do setor de serviços no Ceará, respondem por uma realidade particular que 

antecede a fase contemporânea supracitada. Como bem demonstrou Lima (2014), dois 

conjuntos de ações adotadas após a consolidação do “Governo das Mudanças”, afetou o setor 

de serviços. O primeiro identificado pelo autor, está associado ao quadro social degradante em 

que desperta a atenção para os indicadores ligados à saúde, educação e saneamento básico. 

Face a essa conjuntura, intensificaram as políticas buscando superar essas deficiências, 

através da ampliação das atividades do setor de serviços. 

 Dentre o conjunto de medidas modernizantes, o autor reconhece ainda, as ações 

voltadas para a atividade de turismo, como um dos vetores condutores da transformação 

econômica. “As políticas cearenses se deram a partir do conjunto mais amplo de 

investimentos proporcionados pelo Programa de Desenvolvimento do Turismo para o 

Nordeste, o PRODETUR/NE, criado em 1994” (LIMA, 2014, p. 158). Inicialmente, as 

medidas do programa, eram voltadas para melhorar as condições de desenvolvimento da 

atividade, e os investimentos se concentraram na infraestrutura básica, predominantemente 

localizada nas áreas litorâneas da RMF.  

 O turismo surge como uma atividade promissora de geração de renda e emprego. 

Nessa fase do processo de expansão da atividade, se estrutura uma hierarquia urbana no 

estado que reforçam o papel de várias cidades como centros de influências, como é o caso das 

cidades médias não metropolitanas cearenses, a saber: Barbalha, Crateús, Crato, Iguatu, 

Itapipoca, Juazeiro do Norte, Quixadá e Sobral. Essas cidades se transformaram em polos de 

oportunidades de emprego, de redistribuição de produtos industrializados, sedes de 

importantes estabelecimentos comerciais atacadistas e varejistas, instituições financeiras, e 

centros coletores dos principais produtos comercializados pelas respectivas áreas de 

influência. O setor terciário justifica em parte, o crescimento dessas cidades e a sua influência 

que exercem sobre as cidades limítrofes e se estende os limites estaduais.  

 

2.4.4 REDEFINIÇÕES REGIONAIS 

 

 Essas mudanças mencionadas ao longo do trabalho acerca do modo de produção 

alteraram a estrutura do território em conformidade com a lógica reprodutiva do capital. Em 

âmbito nacional, a alteração na configuração espacial não se verificou apenas nas regiões 

dinâmicas do país, como no Sul e Sudeste. A região Nordeste, passou por intensas mudanças 
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no seu território como, por exemplo, o crescimento das cidades médias e a redefinição dos 

seus papéis na economia regional.  

 Essas mudanças estimulam uma reflexão sobre as transformações no processo de 

urbanização regional, sua configuração territorial e especialmente sobre o papel das cidades 

médias e suas articulações no contexto regional e nacional. O critério econômico adotado para 

tratar dessas novas relações e compreendê-las à luz das mudanças no padrão organizacional 

territorial se baseia na ideia de que cidade média  

 

... seria um centro urbano com condições de atuar como suporte às atividades 

econômicas de sua hinterlândia, bem como atualmente ela pode manter relações com 

o mundo globalizado, constituindo com este uma nova rede geográfica superposta a 

que regularmente mantém com suas esferas de influência. Esta segunda rede à que 

nos reportamos, diz respeito ao sistema de relações realizadas sob o território com 

áreas rurais ou outras cidades próximas ou mais distantes sobre as quais ela exerce 

uma condição de comando (PONTES, 2006, p. 334). 
  

 Em face das substanciais mudanças expostas, a divisão social do trabalho nas cidades 

médias passa a ter novos enfoques acerca de sua natureza. O setor de serviços responsável por 

grande parte do emprego gerado revela a sua importância significativa na dinâmica 

econômica dessas cidades. Nesse contexto, algumas questões acerca da sua importância, 

tamanho e produtividade passaram por reformulações quanto ao seu papel no sistema 

capitalista de produção.  

 A predominância das atividades terciárias que engloba o setor de serviços e comércio 

nas cidades médias e suas relações com o processo de acumulação do capital deve ser 

compreendida frente ao aumento da velocidade das transformações tecnológicas e das novas 

demandas por “funções-serviços”, como assistência técnica, P&D entre outras. O aumento 

dessas demandas está diretamente associado ao próprio crescimento populacional das cidades 

e ao aumento dos fluxos de mercadorias, de distribuição e consumo, que dependem da 

especialização de determinadas atividades. 

 Uma característica marcante nas cidades médias fruto dos movimentos 

contemporâneos e das políticas econômicas adotadas nas últimas décadas, como incentivo ao 

consumo individual e de serviços, e da valorização do salário real, está relacionado ao 

crescimento da força de trabalho por conta própria. Outra manifestação dessa natureza 

oriunda dessas tendências supracitadas diz respeito ao tamanho do setor informal de serviços 

nas cidades médias do Nordeste. Apesar da indústria ter uma importância econômica 

expressiva tanto no que refere-se a emprego e à contribuição do produto, a predominância do 

setor de serviços nas cidades médias leva a reflexões sobre a sua importância econômica. 
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 Os ajustes sobre o sistema urbano decorrentes das manifestações da reestruturação 

produtiva, investigada ao longo do capítulo, serão explorados no capítulo seguinte. 
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CAPÍTULO 3 – MUDANÇAS NO PROCESSO PRODUTIVO CAPITALISTA E SUAS 

REPERCUSSÕES NAS CIDADES MÉDIAS CEARENSES 

  

 O território cearense ao seguir os ditames da produção moderna foi palco de inúmeras 

contradições e estrangulamentos na sua economia urbana. A referida análise procura entender 

a inserção das cidades médias nesse processo frente a uma verdadeira reconfiguração do 

território.  

 

3.1 ARRANJOS ESTRUTURAIS DA ECONOMIA URBANA DAS CIDADES MÉDIAS 

CEARENSES 

 

 Houve uma mudança na dinâmica demográfica do território brasileiro com o 

crescimento das cidades médias. Este movimento é tendência da sociedade capitalista 

contemporânea e suas espacializações. Isto é, a atual fase do desenvolvimento capitalista 

induz cada vez mais o processo de urbanização que tem sua articulação estimulada pela 

expansão dos centros médios urbanos e o seu crescimento não está vinculado a uma área 

específica, segue uma lógica abrangente atrelada às tendências da dinâmica sócio-espacial 

nacional e regional, conforme indica a Figura 3 (Anexo). A transformação territorial de maior 

ênfase decorrente das últimas décadas acontece pela expansão dos centros médios como 

principal núcleo urbano como em todo o Nordeste por exemplo.  

 As modificações na dinâmica de crescimento das cidades podem ser verificadas pelo 

número de municípios por classe de tamanho da população entre 1950 a 2010 no Brasil, 

conforme indica o Gráfico 13 (em anexo). Contudo, deve ser ressaltado que a mudança na 

dinâmica de crescimento das cidades, com o deslocamento para os centros médios, não é 

compulsório e não está associado a um único elemento em si. A ação combinada de 

externalidades positivas (agem atraindo) e forças contrárias (externalidades negativas – 

repulsão) podem induzir o fluxo migratório.  

 Segundo Andrade e Serra (2001, p.132) “O período 1970/91 mostra que, embora 

extremamente concentrada nos grandes centros urbanos, a população brasileira passa por um 

processo de reversão de sua polarização, no qual as cidades médias cumprem papel decisivo”. 

Os autores seguem mostrando que os municípios com população superior a 500 mil habitantes 

elevaram suas participações populacionais em 7,4%, nesse período, inferior a participação 

verificada para o conjunto de municípios médios, com população entre 50 e 500 mil 

habitantes, cuja participação foi de 8,3%.  
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 Entre os fatores responsáveis pelo dinamismo das cidades médias, Andrade e Serra 

(2001, p. 133) consideram:  

as mudanças recentes nos padrões locacionais da indústria; as transformações mais 

visíveis no movimento migratório nacional; o fenômeno da periferização das 

metrópoles; a política governamental de atração de investimentos para as regiões 

economicamente defasadas; e a peculiar expansão de nossas fronteiras agrícolas e de 

extração de recursos minerais. Além destes, é claro, os fatores endógenos ao próprio 

dinamismo econômico de muitas dessas cidades. 

 

 No Nordeste, o histórico acumulado de atraso econômico em relação às demais 

regiões do país, e a construção da rede urbana contribuíram de forma decisiva para que os 

investimentos fossem concentrados nas capitais.  

 

Nos anos 1970, com a política de industrialização implementada pela 

Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) registra-se, no 

Nordeste, nova fase de industrialização pautada nos incentivos fiscais e financeiros. 

Seus desdobramentos, longe de resolverem os desequilíbrios regionais reinantes em 

escala nacional, conduzem a uma lógica de concentração prioritária nos maiores 

núcleos urbanos da região, a saber, Salvador, Recife e Fortaleza (BEZERRA 

PEQUENO, 2009, p. 12). 

 

 No Ceará, de modo específico, em meados de 1990 a guerra fiscal contribuiu para o 

capital produtivo migrar para o interior ou no entorno de Fortaleza, dependendo das vantagens 

locacionais propostas e das variáveis externas favoráveis. “Somente no final dos anos 1990, 

esboça-se o redimensionamento de lógica evidenciada na política de intervenção da 

SUDENE, com adoção de política de descentralização da indústria para o interior” 

(BEZERRA PEQUENO, 2009, p. 16). 

 Esse conjunto de medidas, redimensionamento da política, desconcentração industrial, 

associada a outros elementos, como o dinamismo econômico de algumas cidades, a mudança 

no padrão demográfico nacional, geração de empregos, facilidades de deslocamentos, entre 

outros, foram importantes para a reconfiguração do espaço urbano do estado, bem como para 

o crescimento das cidades de porte médio cearense.  

 O critério adotado de quantitativo populacional que define cidades médias baseado nas 

unidades urbanas que possui entre 100 e 500 mil habitantes não é suficiente para demonstrar o 

poder de influência que possui os municípios em sua área de atuação. 

 Nessa perspectiva, e para atender os objetivos concernentes da pesquisa, a definição 

adotada segue proposta defendida por Castello Branco (2006, p. 246) que “cidades médias 

não se vincula apenas à classificação populacional. Relaciona-se também às funções e, 

principalmente, ao papel que desempenha na rede urbana regional, nacional e internacional”.  
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 Dentro dessa ótica, de articulação funcional entre diversas escalas analíticas, Spósito 

(2007, p. 9) define cidades médias, como sendo “as cidades que desempenham papéis de 

intermediação entre cidades maiores e menores no âmbito de diferentes redes urbanas e que, 

portanto, diferem das denominadas “cidades de porte médio” cujo reconhecimento advém de 

seus tamanhos demográficos”.  

 Dessa forma, em decorrência das funções desempenhadas no exercício de suas 

influências, o padrão de cidade média considerado para o Ceará “é o daqueles centros cujas 

hierarquias distinguidas pelo REGIC 2008 apontam para atuação de funções articuladoras em 

nível regional” por meio das relações estabelecidas de intermediação entre as cidades 

pequenas e centros maiores (LIMA, 2014, p. 194), conforme mostra a Tabela 9 (Mapa em 

anexo – Figura 2).  

 

Tabela 9 - População residente, Área Total e Densidade demográfica nos municípios cearenses em 2010 

Municípios 

População residente 

Área Total (km
2
) Densidade demográfica (hab/km

2
) Total Urbana (%) 

Barbalha 55.323 38.022 68.7 599.3 92.31 

Crateús 72.812 52.644 72.3 2.988.3 24.37 

Crato 121.428 100.916 83.1 1.157.9 104.87 

Iguatu 96.495 74.627 77.3 1.017.1 94.87 

Itapipoca 116.065 66.909 57.6 1.603.7 72.38 

J. do Norte 249.939 240.128 96.1 248.2 1.006.91 

Quixadá 80.604 57.485 71,3 2.019.8 39.91 

Sobral 188.233 166.310 88.4 2.122.9 88.67 

Fonte: Elaboração Própria a partir de dados do IBGE (2010). 

 

 Embora as cidades de Caucaia (325.441 hab.), Maranguape (113.561hab.) e 

Maracanaú (209.057hab.) possuam o tamanho populacional considerado, não serão incluídas 

no universo da pesquisa, pois “estão integradas à dinâmica metropolitana, e desta forma, não 

constituem cidade médias no sentido funcional” (CASTELLO BRANCO, 2006, p.250).  

 O setor secundário possui uma forte contribuição no PIB das cidades médias 

investigadas, porém o terciário que emergiu claramente nessas áreas ainda comanda a 

economia urbana local. O seu fortalecimento em parte se justifica pelas demandas do setor 

industrial e não está dissociado do setor primário. De conformidade com a RAIS do MTE 

(1992/2002/2012), a análise de vínculos (31/12) e estabelecimentos, levando-se em 

consideração os setores: Comércio Varejista (16)
8
; Comércio Atacadista (17); Instituiçoes de 

Crédito, Seguros e Capitalização (18); Com. e Administração de Imóveis, Valores 

                                                 
8
 Esse número expressa o código da atividade de acordo com a RAIS-MTE.  
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Mobiliários, Serv. Técnico...(19); Transportes e Comunicações (20); Serv. de Alojamento, 

Alimentação, Reparação, Manutenção, Redação,...(21); Serviços Médicos, Odontológicos e 

Veterinários (22); Ensino (23); Administração Pública Direta e Autárquica (24), demonstrou a 

predominância do setor de serviços nas cidades médias estudadas (Tabelas em Anexo 18). 

 O estabelecimento de uma série de órgãos de caráter público e privado (SEBRAE, 

IBGE, CREDE), Agências dos principais bancos do país, como BNB, Banco do Brasil (BB), 

Caixa Econômica Federal, Itaú e Bradesco, além de correspondentes bancários financeiros de 

diversas Instituições Financeiras, Universidades, Institutos Tecnológicos, Hospitais e Clínicas 

Especializadas reforçam a diversificação do terciário nas cidades médias cearenses e 

concedem uma diferença como centros de atração de migrantes em relação às demais. 

 Novos hábitos de consumo típicos de cidades grandes são incorporados nas cidades 

médias por meio da difusão tecnológica via internet. Os padrões de consumo se popularizam e 

se tornam cada vez mais homogêneos seguindo uma tendência imposta pelos vários meios de 

comunicações. A expansão do crédito nas últimas décadas favoreceu essa conjuntura, uma 

vez que esses bens (computadores, celulares e outros equipamentos do mesmo gênero) se 

tornaram mais acessíveis. A ampliação significativa do crédito impactou positivamente nas 

cidades médias cearenses. A estratégia de crescimento baseado no consumo de massa atraiu 

para essas localidades redes de supermercados (Atacadão, Assaí Atacadista, Hiper Bom 

Preço, Makro) grandes magazines, franquias (Boticário, Lacqua de Fiori, Água de Cheiro, 

Cacau Show) e Revendedoras de automóveis (nacionais e internacionais). 

 As novas demandas emergentes de novos costumes e estilos de vida diversificam o 

setor de serviços principalmente às atividades ligadas ao comércio. A disseminação de 

produtos importados com preços acessíveis é uma grande marca do comércio varejista dessas 

cidades. Mantém-se nas cidades médias grande parte das atividades econômicas tradicionais 

ligadas aos setores industriais (têxtil, calçados e alimentícios), porém, com aspectos modernos 

e novas formas de produção e articulação. 

 Essas manifestações contemporâneas que tornam esses centros mais dinâmicos geram 

algumas contradições nas interpretações acerca do processo de desenvolvimento 

desencadeado nesses espaços. As discussões ora evidenciam a importância desses centros no 

processo de desenvolvimento econômico de determinada região, ora consideram a 

concentração de fatores provocada por eles como mais um aspecto que obstrui o 

desenvolvimento pleno das forças produtivas de forma mais adequada, como melhoria dos 

indicadores de vida. 
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 Simultaneamente a expansão e diversificação do terciário formal cresce também o 

trabalho informal como pode ser constatado através da Tabela 10 com o percentual de 

pessoas com 18 anos ou mais que possuem e não possuem carteira de trabalho, nos anos 2000 

e 2010 nas cidades médias cearenses.  

 

Tabela 10 - % de empregados com e sem carteira (18 anos ou mais) - 2000/2010 - nas cidades médias cearenses 

Fonte: Atlas/2010. 

 

 O percentual de pessoas sem direitos trabalhistas aumentou em todas as cidades 

médias cearenses entre 2000 e 2010, com exceção de Barbalha (-11,28%). Esse percentual se 

justifica em parte pelo peso das atividades rurais ser elevado nesse município. Os maiores 

crescimentos relativos podem ser observados em Quixadá (22,18%) seguido de Crato 

(12,54%) e Itapipoca (11,79%), enquanto os menores percentuais foram identificados nas 

cidades Sobral (2,83%) Juazeiro do Norte (4,52%) e Iguatu (6,20%).  

 

Além do setor terciário formal, cresce o trabalho informal em razão das migrações 

que se deram de modo muito rápido para as cidades médias. Estas não ofereceram 

maiores possibilidades de empregos, habitação, infraestrutura e serviços, gerando os 

conhecidos e discutidos problemas sociais e urbanos, realidade que já vem se 

configurando há algumas décadas. Entretanto, os problemas se avolumaram com o 

crescimento expressivo das cidades médias nas últimas décadas (COSTA, AMORA, 

2009, p.05).  

  

Mesmo com o crescimento dessas cidades, em termos populacionais e produção, essa 

expansão não foi acompanhada pela oferta suficiente de emprego, infraestrutura, serviços 

educacionais e de saúde em termos proporcionais. O desequilíbrio entre as demandas sociais e 

a oferta favoreceu a proliferação de bairros periféricos, aumento dos problemas sociais e 

violência urbana. 

 

Na paisagem estão as marcas desses novos tempos, com a ampliação da malha 

urbana, verticalização, especulação imobiliária, abertura de loteamentos para a 

 

2000 2010 Com cart. Sem cart. 

 

 

Com 

cart. 

Sem 

cart. 

Com 

cart. 

Sem 

cart. 

Variação 

(2010/2000) 

Variação 

(2010/2000) 

Barbalha 27,33 34,32 37,54 30,45 37,36 -11,28 

 Crateús 14,81 36,75 22 39,03 48,55 6,20 

 Crato 29,69 25,59 32,86 28,8 10,68 12,54 

 Iguatu 20,32 31,13 27,94 33,11 37,50 6,36 

 Itapipoca 12,69 28,92 20,91 32,33 64,78 11,79 

 Juazeiro do 

Norte 25,53 29,59 32,36 30,93 26,75 4,53 

 Quixadá 17,7 29,39 25,46 35,91 43,84 22,18 

 Sobral 35,65 27,48 46,69 28,26 30,97 2,84 
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classe média e construção de condomínios fechados, além dos conjuntos 

habitacionais populares. Paralelamente, acontecem ocupações e invasões, e casas 

são edificadas em regime de mutirão com apoio financeiro e em parceria com ONGs 

e/ou poder público (COSTA E AMORA, 2009, p. 06). 

  

 De acordo com Costa e Amora (2009, p. 06) é evidente a segregação social intra 

urbana com a “formação de bairros que se diferenciam de acordo com o poder aquisitivo da 

população”. A classe de menor poder aquisitivo foi obrigada a se deslocar gradativamente 

para áreas mais distantes, cujos preços dos terrenos eram mais acessíveis e onde a 

infraestrutura e os serviços básicos eram escassos e até mesmo inexistentes.  

 A densidade populacional favorece a elevação dos preços fundiários nas cidades 

médias e provoca tanto a expulsão das moradias para além da área central como também, 

provoca o deslocamento
9
 para outros municípios limítrofes, mesmo mantendo vínculos 

empregatícios com o centro de médio porte.  

 Um dos estrangulamentos associado ao processo de crescimento urbano está nos 

efeitos estruturais desarticulando as condições de reprodução do meio rural, sendo uma forte 

característica dos municípios cearenses. Ao exercer atração, seja pela oferta de serviços, 

possível disponibilidade de infra-estrutura ou mesmo expectativas maiores de inclusão social, 

os núcleos urbanos atraem parte do excedente populacional rural que não encontra inserção 

produtiva na cidade e transformando o problema do desemprego no campo em um problema 

urbano (VEIGA, 2002). 

 

3.2 SERVIÇOS: PERFIL DOS VÍNCULOS FORMAIS 

 

3.2.1 ANÁLISE DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS PREDOMINANTES NAS CIDADES 

MÉDIAS CEARENSES 

 

 A análise a seguir, mostra os padrões de qualidade do emprego formal, baseado em 

atributos como, grau de instrução, faixa etária, remuneração média, e predominância dos 

empregos gerados com base no nível setorial e subsetorial das cidades médias cearenses.  

 Apesar das melhorias no que tange à seguridade do trabalhador, a informalidade ainda 

é expressiva em cidades pequenas e de médio porte. No que se refere à geração de empregos, 

o setor de Serviços, Comércio, Indústria de Transformação e Administração Pública 

                                                 
9
 Estudos tratam essa questão através de “mobilidade pendular”. Ver 

http://www.emplasa.sp.gov.br/emplasa/RELATORIO-PENDULARIDADE-UNICAMP-06-02-2013.pdf e 

http://www.abep.nepo.unicamp.br/docs/anais/outros/5EncNacSobreMigracao/comunic_sec_1_mob_pen_def.pdf 
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respondem por mais de 80% do nível de emprego em todos os anos analisados, e em todas as 

cidades, conforme mostra a Tabela 16 (em Anexo). 

 De modo desagregado, as atividades do ramo de serviços que mais contribuem para a 

geração de emprego em 1992 em Crato, Sobral e Juazeiro do Norte, foram Administração 

Pública Direta e Autárquica (41%, 40,45% e 34,41%), Comércio Varejista (17,79%, 15,52% e 

23,63) com as respectivas taxas conforme pode ser visualizados na Tabela 17 em Anexo. As 

principais atividades geradoras de emprego formal em Itapipoca são Administração Pública 

Direta e Autárquica (76,28%) e Serviço de Alojamento, Alimentação, Reparação, 

Manutenção, Redação (7,64%); Crateús são Serviços Médicos, Odontológicos e Veterinários 

(14,44%) e Administração Pública Direta e Autárquica (42,81%). O Comércio Varejista em 

Quixadá responde por 39,22% do nível de emprego formal, e Serviço de Alojamento, 

Alimentação, Reparação, Manutenção, Redação por 24,85%.  

 Em 2002, em todas as cidades médias analisadas, as atividades com maiores 

percentuais relativos foram Administração Pública Direta e Autárquica, Comércio Varejista, 

Serviço de Alojamento, Alimentação, Reparação, Manutenção, Redação (...) e Serviços 

Médicos, Odontológicos e Veterinários. Enquanto em 2012, mantiveram-se as atividades 

supracitas em todas as cidades médias, sendo as maiores responsáveis pela geração de 

emprego dessas localidades.  

 Em relação ao grau de instrução da mão de obra nas atividades comércio e serviços, os 

maiores índices se concentram em ensino fundamental incompleto, seguido do médio 

completo e fundamental completo em todos os municípios e anos estudados. Na atividade 

serviços, o superior completo se destaca nos municípios Sobral (20,5%), Barbalha (17,3%) e 

Crato (13,68%) com percentual superior ao Ceará (10,16%), respectivamente, no ano de 1992. 

Vale a ressalva de que a Universidade Regional do Cariri – URCA é localizada no Crato e 

possui Unidade descentralizada na cidade de Barbalha, e a Universidade Vale do Acaraú – 

UVA em Sobral, sendo ambas instituições públicas. Em 2002 a conjuntura se mantém em 

relação ao período anterior, com crescimento acentuado dos trabalhadores com ensino médio 

completo, indicando a exigência do mercado de trabalho, sobre a importância da qualificação 

do trabalhador. No comércio, houve também, uma tímida redução no que tange aos 

trabalhadores com superior completo, com exceção de Itapipoca e Crateús que houve um 

crescimento, passando de 6,42% e 2,0% em 1992 para 14,09% e 3% em 2002, 

respectivamente. Na atividade serviços, houve uma redução em relação ao ensino superior 

completo nas cidades de Juazeiro do Norte (-13,39%), Barbalha (-34,68%) Sobral (-6,34%), e, 
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um crescimento relativo em Crato na ordem de 103,59%, Itapipoca (33,33%) e Crateús 

(2,46%), no período referente de 1992 a 2002.  

 Em 2012 (Tabela 21), um indicador que apresentou aumento expressivo foi o de 

trabalhadores com superior completo. Uma das justificativas para esse fenômeno consiste nas 

políticas educacionais implantadas no governo Lula e Dilma, com expansão dos Institutos 

Federais Tecnológicos (IFTE’s) e ampliação de vagas nas Universidades Públicas, através do 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e Programa Universidade para Todos (PROUNI). 

O aumento foi verificado em 2012 com relação a 2002, em todos os municípios.  

 A faixa média de remuneração do Comércio Varejista em 2002 e 2012 (Tabelas em 

Anexo 22, 23, 24, 25, 26 e 27) segue a mesma tendência de 1992, se concentrando entre os 

intervalos de 0,51 a 2,0 salários. Em 2012, os percentuais de trabalhadores contidos nesse 

intervalo são superiores a 90% (Crato, 91,27%, Itapipoca, 95,14%, Juazeiro do Norte, 

91,40%, e Sobral, 91,92%). Em 2012, os trabalhadores que ganham mais de 10 salários, 

diminuem em comparação aos anos anteriores.  

 Com relação à faixa etária tanto na atividade comércio como serviço (Tabelas 28, 29, 

30), os maiores índices se concentram entre os anos 30 a 39 anos, em todos os anos e cidades 

analisadas, com pequenas exceções, como no caso de Sobral (30,41%) e Juazeiro do Norte 

(34,94%) em 2002 e Itapipoca (33,42%) em 2012, cujas maiores taxas são entre a faixa etária 

18 a 24 anos. Não existe discrepância na distribuição, somente o intervalo entre 65 anos ou 

mais que as taxas são pouco representativas, com taxas inferiores a 2% em todas as cidades e 

anos verificados. 

 Com relação ao tempo de permanência do trabalhador no emprego, percebe-se uma 

alta rotatividade da mão de obra nas cidades médias nos primeiros anos de trabalho. Para 

Queiroz (2010), a alta rotatividade da mão-de-obra também é consequência do fato dessas 

atividades serem intensivas em mão de obra e facilmente substituíveis, em função da baixa 

qualificação exigida desses profissionais facilitando-se assim, a contratação e a demissão. 

Esses índices elevados de trabalhadores com pouco tempo de ocupação resulta de novas 

formas de organização do trabalho e da produção, pautados em um processo de reestruturação 

produtiva, desenvolvimento tecnológico, que substitui trabalhadores formais por estagiário e 

contratos temporários, além dos altos impostos e encargos trabalhistas que dificultam a 

geração e oferta de novas vagas (QUEIROZ, 2010). 
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3.3 INDICADORES SOCIOECONÔMICOS NOS ANOS 1991/2000/2010 DAS CIDADES 

MÉDIAS CEARENSES 

 

3.3.1 DESIGUALDADE DE RENDA 

 

 O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM)
10

 de Crato e Sobral em 

2010 estão situados na faixa de Desenvolvimento Humano Alto (IDHM entre 0,7 e 0,799), 

enquanto Barbalha, Crateús, Iguatu, Itapipoca, Juazeiro do Norte e Quixadá estão situados na 

faixa de Desenvolvimento Humano considerado Médio (IDHM entre 0,6 a 0,699) no mesmo 

período conforme observa-se no Gráfico 9. Entre 1991 e 2010, a dimensão que mais cresceu 

em termos relativos para todos os municípios, foi Educação, seguida por Longevidade e por 

Renda, como pode ser verificado em anexo.  

 O Índice de Gini
11

 utilizado como instrumento para mensurar o grau de concentração 

de determinada área indica uma concentração em nível nacional em termos relativos na ordem 

de aproximadamente 1,6% entre 1991 e 2000. E uma desconcentração no período entre 2000 

e 2010 em termos relativos de (-6,25%). A concentração manteve-se estável no município 

Crato, enquanto Juazeiro do Norte e Sobral apresentaram um tímido crescimento relativo 

comparado a Itapipoca (12,5%) que registrou o maior percentual relativo no período de 1991 

a 2000. Os municípios analisados seguem a tendência nacional registrada, e entre 2000 e 

2010, nota-se uma desconcentração nesses municípios.  

 

                                                 
10

 Os componentes do IDHM encontram-se em anexo (Tabelas 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28).  
11

“Mede o grau de desigualdade na distribuição da renda domiciliar per capita entre os indivíduos. Seu valor 

pode variar teoricamente desde 0, quando não há desigualdade (as rendas de todos os indivíduos têm o mesmo 

valor), até 1, quando a desigualdade é máxima (apenas um indivíduo detém toda a renda da sociedade e a renda 

de todos os outros indivíduos é nula). Série calculada a partir das respostas à Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (Pnad/IBGE)”. 
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Gráfico 9 - Índice de Desenvolvimento Municipal 1991/2000/2010 das cidades médias 

cearenses 
Fonte: Atlas Desenvolvimento Humano/2010. 

 

 
Gráfico 10 - Índice de Gini nas cidades médias cearenses - 1991/2000/2010 
Fonte: Atlas Desenvolvimento Humano/2010. 

 

 “Outra forma de observar a evolução da desigualdade é considerar a proporção 

acumulada da renda pelos percentis da população” (ATLAS, 2012). O Gráfico 11 mostra que 

a proporção da renda apropriada pelos 10% mais ricos, cresceu no período entre 1991 e 2000, 

tanto em nível nacional quanto nos municípios analisados (com exceção do Crato, Iguatu e 

Quixadá). E que essa tendência sofreu uma reversão no período entre 2000 e 2010, com 

reduções para todas as áreas estudadas.  
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Gráfico 11 - Proporção da renda apropriada pelos 10% mais ricos nas cidades médias 

cearenses - 1991/2000/2010 
Fonte: Atlas Desenvolvimento Humano/2010 

 

  

A Tabela 11 apresenta o percentual de pessoas extremamente pobres
12

, pobres e 

vulneráveis à pobreza no período de 1991 a 2010. Mesmo com o avanço de políticas de 

assistência social que iniciou na década de 1990 e vem se consolidando nos últimos anos com 

a unificação de vários programas ainda é significativo o número de pessoas extremamente 

pobres e vulneráveis à pobreza.   

Apesar da melhoria nos indicadores sociais advindos da maturação dos programas e a 

expansão no número de famílias beneficiárias dos programas de transferência de renda (tendo 

como principal, o Bolsa Família) nas últimas décadas, que atingiram favoravelmente as 

cidades médias interioranas do Ceará, o percentual de pessoas vulneráveis à pobreza ainda era 

significativo em 2010 (acima de 50% em todas as cidades). 

Foi constatada uma redução da proporção de pessoas pobres e extremamente pobres, 

durante as duas décadas analisadas. Porém, as reduções em termos relativos foram mais 

expressivas na última década em comparação a primeira em todos os municípios analisados 

dados o aprofundamento dos programas sociais.  

 

  

                                                 
12

As definições da condição de pobreza coincidem com os critérios para inclusão em programas sociais federais 

e estaduais. “Nessa perspectiva, seguindo os parâmetros do Programa Bolsa Família (PBF) e do Plano Brasil 

Sem Miséria (PBSM), que estabeleceu o Benefício de Superação da Pobreza (BSP), serão considerados pobres e 

extremamente pobres as pessoas com renda domiciliar per capita inferior a R$ 140 e R$ 70 (valores de julho de 

2010), respectivamente” (Atlas, 2012). 

10
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Tabela 11 - Proporção de pobres nas cidades médias cearenses – 1991/2000/2010 

Fonte: Atlas Desenvolvimento Humano/2010. 

    

3.3.2 EDUCAÇÃO 

 

 Na área da Educação houve uma significativa melhora nos indicadores, com redução 

gradativa da taxa de analfabetismo de pessoas com 15 anos ou mais, e aumento de anos de 

estudo, nos períodos analisados, para todos os municípios investigados. Alguns programas 

nesse campo podem ter contribuído para essas melhorias. Ocorreu nos últimos governos a 

implantação de diversos programas, dos quais se destacam: Programa de Educação de Jovens 

e Adultos (EJA), Expansão no número de Bolsas de Estudo, ampliação das Universidades 

Federais e da expansão da rede de ensino profissional, entre outros.  

 

Tabela 12 - Taxa de analfabetismo de pessoas com 15 anos ou mais 

 

1991 2000 2010 

Barbalha 36,51 26,17 18,79 

Crateús 42,65 32,91 24,99 

Crato 32,6 22,91 14,94 

Iguatu 42,01 30,79 23,36 

Itapipoca 47,58 31,58 22,68 

Juazeiro do Norte 36,34 24,95 16,2 

Quixadá 40,88 31,59 22,94 

Sobral  38,63 26,47 17 

Fonte: Atlas Desenvolvimento Humano/2010. 

 

Tabela 13 - Expectativa de anos de estudo - 1991/2000/2010 

 

1991 2000 2010 

Barbalha 5,26 7,89 10,4 

Crateús 6,06 7,97 9,25 

Crato 6,96 8,95 10,47 

Iguatu 6,48 9,21 9,49 

Itapipoca 5,88 8,08 9,79 

Juazeiro do Norte 6,64 8,1 10,14 

Quixadá 6,91 8,55 9,69 

Sobral  6,44 7,94 10,66 

Fonte: Atlas Desenvolvimento Humano/2010. 

 

 

Extremamente pobre Pobres Vulneráveis à pobreza 

 

1991 2000 2010 1991 2000 2010 1991 2000 2010 

Barbalha 48,33 32,3 10 74,44 58,09 28,35 87,69 79,34 57,68 

Crateús 42,63 29,7 19,44 71,45 56,35 37,07 87,14 77,7 61,12 

Crato 38,42 23,12 8,61 65,85 48,05 24,54 81,81 70,67 50,89 

Iguatu 32,43 20,82 10,86 63,23 44,01 24,31 81,51 69,08 50,24 

Itapipoca 60,52 43,51 25,35 83,7 67,26 45 92,98 84,62 69,64 

Juazeiro do Norte 28,54 19,92 6,73 60,66 46,94 23,43 81,22 72,92 51,95 

Quixadá 44,75 33,14 17,65 71,51 58,07 36,21 86,98 78,62 62,51 

Sobral 35,83 21,79 8,9 65,68 49,43 25,2 82,79 73,65 51,76 
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3.3.3 SITUAÇÃO DE DOMICÍLIO 

 

 O acesso aos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário e coleta de lixo 

são elementos essenciais e necessários para qualificar a moradia dos indivíduos como 

adequada ou não. A Tabela 14 demonstra a proporção de domicílios particulares por tipo de 

saneamento no período de 1991 a 2010. Com exceção de Sobral (34,8%), Crateús (22,2%) e 

Quixadá (1,5%), todos os demais municípios apresentaram reduções relativas no número de 

domicílios considerados inadequados no período referente a 2000 e 2010. Os municípios que 

sofreram as maiores reduções, respectivamente, Juazeiro do Norte (-61,7%), Barbalha (-

55,2%) e Crato (-46,3%). 

 Todas as cidades médias aumentaram seu percentual de domicílios considerados 

adequados entre 2000 e 2010 acompanhando a tendência do estado. A proporção da 

população em domicílios com banheiro e água encanada no período entre 2000 e 2010 

registrou os maiores aumentos na cidade de Itapipoca (124,0%), Quixadá (72,9%), Crateús 

(72,8%) e Barbalha (61,8%) seguindo a trajetória do estado, respectivamente.  

 

Tabela 14 - Proporção de domicílios particulares permanentes, por tipo de saneamento - 2000/2010 

 
Inadequado

* 
% da pop. c/ banheiros e água enc. 

% da população em domicílios com 

coleta de lixo 

 
1991 2000 2010 1991 2000 2010 1991 2000 2010 

Barbalha 23,66 17,09 7,66 41,64 49,35 79,86 55,93 81,96 92,34 

Crateús 57,62 9,41 11,5 28,43 41,04 70,93 47,08 73,15 85,34 

Crato 19,92 12,43 6,68 46,15 61,54 83,8 50,22 78,08 92,23 

Iguatu 36,38 9,61 5,67 43,3 58,8 83,52 76,97 90,83 96,32 

Itapipoca 36,48 28,37 19,16 14,95 24,09 53,97 32,59 68,82 87,26 

Juazeiro do Norte 13,86 7,45 2,85 67,27 72,94 90,63 78,51 93,63 95,76 

Quixadá 54,31 17,63 17,9 36,74 36,81 63,66 67,35 75,47 91,26 

Sobral 28,29 2,27 3,06 48,21 64,9 88,02 50,21 79,22 95,61 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IBGE. 

(*)Todas as formas de saneamento consideradas inadequadas. 

 

 As variações relativas da população em domicílios com coleta de lixo, também 

apresentou evoluções, nos dois períodos analisados (2000/1991 e 2010/2000) e em todas as 

cidades investigadas. 

 A concentração de renda que caracteriza a história dos estados nordestinos deu origem 

a uma cultura de submissão dos indivíduos menos favorecidos em relação a uma pequena 

elite, que persiste mesmo frente às mudanças ocorridas com o avanço dos programas sociais. 

É necessário dotar os menos favorecidos de condições básicas de acessibilidades em geral, 

tanto no que diz respeito à educação básica e superior de qualidade, como saúde, mobilidade 
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urbana e infraestrutura. Os programas econômicos e sociais dos últimos governos produziram 

efeitos tímidos no que se refere ao abismo econômico, social e político entre as classes.  

 

Por um lado, uma minoria rica usufruindo de altos padrões de 

consumo e de instrumentos de reprodução das relações sociais 

existentes (como acesso a educação superior), indiferente à sorte de 

seus concidadãos; por outro lado, a esmagadora maioria dos 

brasileiros condenados a uma vida de carência, sofrimento e sacrifício 

(REGO e PINZANI, p.155, 2013).    

 

É preciso desenvolver políticas de redistribuição de renda que sejam capazes de 

oferecer condições básicas para uma vida saudável para os indivíduos menos favorecidos 

condenados ao sofrimento e repassado de geração durante o processo de construção social do 

país. Através de estímulo ao investimento e desenvolvimento produtivo.  E ainda, dar um 

salto qualitativo, mais do que meramente quantitativo, com a expansão e consolidação de 

programas de assistência social, mas não apenas como um apoio aos indivíduos em idade 

escolar. As condicionalidades impostas pelos programas de transferências diretas de renda são 

importantes, porém, esses programas têm que ser mais abrangentes e unificados com 

programas federais, estaduais e municipais, ou seja, devem estar interligados numa 

perspectiva de inclusão social, econômica e cidadã, no intuito de reverter o quadro de 

desigualdade. Desenvolver estratégias dentro de um projeto de desenvolvimento do país e, 

não através de práticas específicas.   
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A política econômica adotada na gestão governamental Jereissati teve como base o 

eixo condutor a cargo do tripé agronegócio-indústria-turismo o que aumentou o fosso entre 

RMF e as demais cidades do estado. O capital se apropria de forma desigual e seletiva dos 

espaços, assumindo o papel de indutor do desenvolvimento econômico, conduzido pelo 

conjunto de instrumentos de políticas públicas, como a concessão de incentivos fiscais e a 

expansão dos investimentos em infraestrutura.  

 Os setores econômicos foram objetos de intensas reestruturações nas últimas décadas 

no Ceará. Na agropecuária, a modernização, responsável pela reestruturação do setor, 

privilegiou algumas áreas zoneadas como ambientas favoráveis ao desenvolvimento de 

culturas tropicais e destinadas ao mercado externo. As implicações diretas decorrentes desse 

processo resultaram no arrefecimento das culturas tradicionais, como é o caso da decadência 

da cotonicultura, e as perdas geradas para os pequenos e médios produtores agrícolas, além do 

latifundiário como manutenção do atraso.  

 Em relação ao tecido industrial do estado, as transformações ligadas aos movimentos 

da reestruturação produtiva encontra-se associada à dinâmica de relocalização dos 

empreendimentos, catalisados pela guerra fiscal e a abundante disponibilidade de mão de 

obra. O estado foi arena de recepção dos investimentos ditos tradicionais, predominando os 

segmentos calçadistas, têxtil e confecções, alimentos e bebidas e artefatos de couros e seus 

componentes, reafirmando a especialização produtiva do estado, firmada no processo de 

formação econômica do Ceará.  

 A centralização e o dinamismo das atividades da capital no âmbito espacial e urbano 

remontam o processo de formação da rede urbana cearense e se constitui como núcleo 

privilegiado dos investimentos mais especializados. No intuito de dinamizar a economia do 

interior do estado e promover avanço nos indicadores socioeconômicos, as medidas adotadas 

reproduziram a seletividade espacial seguindo exigências do capital e priorizando alguns 

centros. A leve desconcentração constatada teve caráter concentrador e a prioridade dos 

investimentos nas cidades médias não metropolitanas como Barbalha, Crato, Crateús, Iguatu, 

Itapipoca, Juazeiro do Norte, Quixadá e Sobral reafirma a seletividade desigual do processo. 

 Os investimentos públicos e privados dinamizaram as cidades médias não 

metropolitanas cearenses e expandiram as atividades do setor de serviços urbanos. O 

protagonista do setor foi o turismo, principalmente nos municípios do Sul Cearense, 

demonstrou o potencial frente a esse movimento. O turismo religioso com a figura do Padre 
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Cícero, imprimiu uma dinâmica local a Juazeiro do Norte e as cidades limítrofes, 

especialmente ao Crato (local de nascimento do Padre Cícero) e a Barbalha. A 

comercialização de artigos religiosos expandiu o varejo e induziram o crescimento de outras 

atividades ligadas ao turismo, como alojamentos, pousadas e restaurantes. O roteiro da fé que 

levam a essas cidades devotos de várias cidades do Ceará, Pernambuco, Piauí e Alagoas, entre 

outros estados, se estende ao Crato com visitas periódicas ao monumento de Nossa Senhora 

de Fátima e a Igreja da Sé. Outros atrativos naturais têm contribuído para o crescimento da 

atividade de turismo na região do Cariri, os clubes aquáticos, como Arajara Park, Verde Vale 

Hotel, Serrano, Granjeiro, Caldas e Itaitera Clube, são responsáveis pelo crescimento da 

demanda do setor de serviços. O turismo ecológico na região também é outro atrativo, com 

fontes de água naturais.  

As expansões do comércio, face às políticas conjunturais adotadas durante os anos 

2000 como a valorização do salário real juntamente com a expansão do crédito ao consumidor 

impulsionaram o consumo e contribuíram para o crescimento do comércio varejista 

principalmente nas cidades médias não metropolitanas cearenses.      

 Reconhece-se o importante papel exercido pelo setor de serviços, notadamente o poder 

de diversificação conduzida pelo segmento comércio, no processo de desenvolvimento das 

cidades médias não metropolitanas cearense, expressa pela ótica da produção e do emprego.  

 O crescimento do setor de serviços e o seu papel complementar nas gradativas etapas 

de formação e organização do sistema urbano cearense, possui uma ligação intrínseca com o 

fato urbano, bem como a característica estrutural de atividade induzida e não indutora desse 

movimento. No caso do Ceará, é inegável a relação de complementariedade entre as 

atividades do setor de serviços e as atividades industriais, nas fases iniciais do processo de 

formação urbana do estado. Os efeitos multiplicadores do setor industrial se manifestaram 

através da expansão das demais atividades econômicas, principalmente, o crescimento das 

demandas por serviços urbanos.  

 O papel das atividades do setor de serviços nas cidades médias não metropolitanas do 

Ceará adquire relevância prioritária para a economia, pela função desempenhada, como por 

exemplo, a intermediação essencial na distribuição de mercadorias, prestação de serviços 

educacionais, na área da saúde, geração relativa de empregos, contribuição do PIB e pelos 

fluxos e conexões estabelecidos entre os espaços territoriais.  

Os padrões de qualidade do emprego formal dos setores que predominam na economia 

das cidades médias estudadas, no comércio e serviços, reafirmam a hipótese norteadora do 

trabalho, que as atividades predominantes são de baixo valor agregado e de baixa intensidade 
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tecnológica. Em relação ao grau de instrução da mão de obra nas atividades comércio e 

serviços, os maiores índices se concentram em ensino fundamental incompleto, seguido do 

médio completo e fundamental completo em todos os municípios e anos estudados. O nível 

Superior Completo se destaca nas cidades Sobral, Crato e Barbalha e isso se justifica em parte 

pelo fato dessas cidades serem consideradas pólos educacionais, com a presença de 

Universidades Públicas, como a Universidade Vale do Acaraú (UVA), Universidade Regional 

do Cariri (URCA) e o campus da Universidade Federal do Ceará (UFC), respectivamente.  

A faixa média de remuneração do Comércio Varejista em 1992 2002 e 2012 se 

concentra entre os intervalos de 0,51 a 2,0 salários. Em 2012, os percentuais de trabalhadores 

contidos nesse intervalo são superiores a 90%.  

Com relação à faixa etária tanto na atividade comércio como serviço, os maiores 

índices se concentram entre os anos 30 a 39 anos, em todos os anos e cidades analisadas, com 

pequenas exceções, como no caso de Sobral (30,41%) e Juazeiro do Norte (34,94%) em 2002 

e Itapipoca (33,42%) em 2012, cujas maiores taxas são entre a faixa etária 18 a 24 anos.  

Com relação ao tempo de permanência do trabalhador no emprego, percebe-se uma 

alta rotatividade da mão de obra nas cidades médias nos primeiros anos de trabalho. A alta 

rotatividade da mão-de-obra também é consequência do fato dessas atividades serem 

intensivas em mão de obra e facilmente substituíveis, em função da baixa qualificação exigida 

desses profissionais para exercerem essas funções o que facilita a contratação e a demissão 

demonstrando a fragilidade dessas novas formas de organização do trabalho e da produção, 

pautados em um processo de reestruturação produtiva, desenvolvimento tecnológico, que 

substitui trabalhadores formais por estagiário e contratos temporários.  

 Reconhece-se contudo, as fragilidades da investigação aqui empreendida dado pela 

complexidade da categoria de análise, e pela necessidade de abordar o setor de serviços 

também na categoria informal. Porém, essa análise requer uma base de dados que assegure a 

veracidade das informações. Um dos motivos que inviabilizou o avanço dessa categoria. Em 

pesquisas posteriores pretende-se buscar entender como o setor informal influencia a 

organização espacial das cidades médias e reflete a configuração territorial desses centros 

com a expansão dos camelôs, cambistas ao longo das ruas dessas cidades, alterando a 

paisagem das cidades e imprimindo uma nova fase do sistema capitalista.   
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6 ANEXO 

 

6.1 Anexo I 

 
Tabela 15 - Evolução do emprego formal por subsetores - Brasil - 1990/2010 

 BRASIL 

Subsetor 1990 1994 2002 2006 2010 

01-Extrativa mineral 130.740 131.230 122.801 183.188 211.216 

02-Indústria de produtos minerais não metálicos 310.772 242.781 282.486 321.177 410.734 

03-Indústria metalúrgica 569.350 557.217 511.911 647.335 796.617 

04-Indústria mecânica 368.573 316.989 302.876 415.775 566.490 

05-Indústria do material elétrico e de comunicações 328.719 225.059 182.065 243.071 281.779 

06-Indústria do material de transporte 378.170 335.966 316.414 437.293 583.777 

07-Indústria da madeira e do mobiliário 341.195 341.938 415.004 443.034 468.744 

08-Indústria do papel, papelão, editorial e gráfica 318.550 299.088 307.540 360.367 406.074 

09-Ind. da borracha, fumo, couros, peles, similares, ind. diversas 370.019 252.082 239.222 298.529 327.271 

10-Ind. química de produtos farmacêuticos, veterinários, perfumaria 514.023 500.342 547.399 673.587 902.703 

11-Indústria têxtil do vestuário e artefatos de tecidos 831.414 762.314 732.559 874.488 1.036.949 

12-Indústria de calçados 226.634 240.585 262.537 306.791 348.691 

13-Indústria de produtos alimentícios, bebidas e álcool etílico 907.017 979.295 1.109.761 1.573.336 1.755.873 

14-Serviços industriais de utilidade pública 323.392 414.998 310.366 344.565 402.284 

15-Construçao civil 959.341 1.094.837 1.106.350 1.393.446 2.508.922 

16-Comércio varejista 2.395.267 2.554.920 4.071.559 5.321.362 7.002.037 

17-Comércio atacadista 583.993 653.063 754.974 1.008.979 1.380.202 

18-Instituiçoes de crédito, seguros e capitalizaçao 790.163 718.357 572.239 663.147 785.167 

19-Com. e administraçao de imóveis, valores mobiliários, serv. técnico 1.689.304 1.533.174 2.685.419 3.364.451 4.568.046 

20-Transportes e comunicaçoes 1.035.950 1.337.453 1.478.840 1.759.518 2.308.822 

21-Serv. de alojamento, alimentaçao, reparaçao, manutençao, redaçao 2.336.072 1.546.088 2.544.009 2.973.378 3.702.656 

22-Serviços médicos, odontológicos e veterinários 386.757 820.191 1.007.649 1.188.575 1.475.324 

23-Ensino 209.703 463.389 894.396 1.280.812 1.505.000 

24-Administraçao pública direta e autárquica 4.773.467 5.096.208 6.787.302 7.721.815 8.923.380 

25-Agricultura, silvicultura, criaçao de animais, extrativismo vegetal 372.960 900.170 1.138.235 1.357.230 1.409.597 

Total 21.451.545 22.317.734 28.683.913 35.155.249 44.068.355 

Fonte: RAIS/MTE 
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6.1Anexo II 
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Gráfico 12 - Indicadores Socioeconômicos do Brasil, Nordeste, Ceará e RMF 

1992/2002/2012 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IBGE 
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    Fonte: Elaboração própria a partir do Quantum Gis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 1 - Ceará: Localização dos Polos de Modernização Agrícola (Agropolos) 
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5.2 Anexo III 

 

 
Gráfico 13 - Número de municípios por classe de tamanho da população 1950 a 2010 no 

Brasil 
Fonte: Séries Estatísticas IBGE 
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 Fonte: Elaboração própria a partir do Quantum Gis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Mapa Cidades Médias Cearenses 
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Fonte: Elaboração própria a partir do Quantum Gis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Mapa Cidades Médias Nordeste 
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5.2.1 Emprego 

 
Tabela 16 - Emprego Formal por setores (%) nas cidades médias cearenses - 1992/2002/2012 

 
1992 2002 2012 

 
CRATO ITAP. J. NORTE SOBRAL CRATO ITAP. J. NORTE SOBRAL CRATO ITAP. J. NORTE SOBRAL 

Extrat. Mineral 1,23 0,00 0,00 2,01 0,41 0,00 0,10 0,57 0,38 0,01 0,01 0,41 

Ind. de Transf. 15,82 18,68 21,74 25,12 34,46 35,60 26,28 54,10 28,88 24,50 26,07 48,49 

Serv. Ind. Util. Pub. 0,00 0,00 0,79 0,59 0,59 1,56 1,09 1,20 0,43 0,37 0,72 0,73 

Const. Civil 1,76 0,00 2,75 0,79 2,05 0,07 2,90 1,71 2,74 0,55 3,65 3,63 

Comércio 18,67 5,05 22,11 12,54 13,95 15,10 27,85 11,29 22,19 16,74 29,27 18,67 

Serviços 29,16 14,23 26,82 29,40 24,81 14,33 23,66 20,50 27,95 10,64 27,62 23,06 

Adm. Pública 33,24 62,03 25,67 28,50 23,35 33,01 17,99 10,32 16,87 44,79 12,62 4,90 

Agropecuária 0,11 0,00 0,12 1,04 0,39 0,33 0,13 0,29 0,55 2,41 0,05 0,11 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 
1992 2002 2012 

 
BARB. CRATE. IGUATU QUIX. BARB. CRATE. IGUATU QUIX. BARB. CRATE. IGUATU QUIX. 

Extrat. Mineral 1,81 0,00 - 0,00 0,65 0,03 0,89 0,00 0,37 0,00 0,19 0,05 

Ind. de Transf. 48,19 2,61 - 18,55 33,71 4,13 23,89 5,78 35,20 2,84 30,40 9,97 

Serv. Ind. Util. Púb. 0,88 1,69 - 3,77 0,00 1,11 1,85 1,39 0,00 0,54 0,74 0,33 

Const. Civil 1,11 0,00 - 0,14 6,98 0,15 2,60 2,05 1,03 1,51 2,85 0,57 

Comércio 5,73 17,83 - 31,88 8,37 21,66 23,24 19,45 18,03 30,79 34,09 20,42 

Serviços 40,12 36,58 - 29,49 30,76 36,64 14,74 21,95 24,47 22,22 15,99 15,79 

Adm. Pública 0,29 40,73 - 0,14 19,29 36,21 32,07 43,90 19,05 42,10 14,23 49,07 

Agropecuária 1,87 0,56 - 16,01 0,25 0,06 0,71 5,48 1,86 0,00 1,50 3,81 

Total 100,00 100,00 - 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

FONTE: RAIS/MTE 
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Tabela 17 - Estoque vínculo de emprego formal por subsetores nas cidades médias cearenses - 1992/2002/2012 

Cód. Subsetor 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

 

1992 

CRATO 760 224 176 84 272 423 523 59 1.752 

ITAPIPOCA 84 25 50 22 9 134 91 1 1.338 

JUA. DO NORTE 1.717 436 569 163 607 442 618 213 2.500 

BARBALHA 91 7 50 31 76 147 368 14 5 

CRATEÚS 181 72 151 22 55 50 195 46 578 

IGUATU - - - - - - - - - 

QUIXADÁ 333 107 93 21 41 211 10 31 2 

SOBRAL 956 141 372 506 336 597 752 8 2.492 

 

2002 

CRATO 1.513 196 102 156 167 813 622 1.180 2.861 

ITAPIPOCA 782 98 27 13 12 472 175 136 1.924 

JUA. DO NORTE 4.580 841 198 494 893 1.090 923 1.008 3.502 

BARBALHA 262 75 32 29 37 262 705 174 777 

CRATEÚS 650 53 64 52 34 845 33 161 1.175 

IGUATU 1.763 206 91 93 78 307 377 303 2.717 

QUIXADÁ 690 134 39 26 21 223 484 137 1.860 

SOBRAL 2.752 326 162 677 280 2.119 1.283 1.066 2.813 

 
2012 

CRATO 3.439 347 187 577 442 1.153 851 1.557 2.878 

ITAPIPOCA 1.820 143 92 108 48 282 480 237 5.251 

JUA. DO NORTE 11.063 1.733 402 2.225 1.460 3.481 1.893 2.615 5.518 

BARBALHA 635 823 40 191 94 395 990 269 1.540 

CRATEÚS 1.478 49 88 57 139 228 361 229 2.088 

IGUATU 3.765 467 153 382 202 579 259 410 1.767 

QUIXADÁ 1.756 184 95 96 38 405 277 589 4.662 

SOBRAL 7.146 1.170 511 1.469 643 3.248 3.045 1.358 2.183 

16 - Comércio Varejista; 17 – Comércio Atacadista; 18 - Instituições de Crédito, Seguros e Capitalização; 19 - Com. e Administração de Imóveis, Valores Mobiliários, Serv. 

Técnico...; 20- Transportes e Comunicações; 21 - Serv. de Alojamento, Alimentação, Reparação, Manutenção, Redação, ...; 22 - Serviços Médicos, Odontológicos e 

Veterinários; 23 – Ensino; 24 - Administração Pública Direta e Autárquica 
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Tabela 18 - Estabelecimento por subsetores 1992/2002/2012 - nas cidades médias cearenses 

1992 

Cód. Barbalha Crateus Crato Iguatu Itapipoca Juazeiro do Norte Quixada Sobral 

Subsetor ABS (%) ABS (%) ABS (%) ABS (%) ABS (%) ABS (%) ABS (%) ABS (%) 

16 33 48,5 79 57,2 190 50,3 - - 38 55,1 358 58,4 111 65,3 306 58,3 

17 2 2,9 15 10,9 35 9,3 - - 5 7,2 66 10,8 13 7,6 39 7,4 

18 3 4,4 6 4,3 8 2,1 - - 4 5,8 11 1,8 5 2,9 11 2,1 

19 7 10,3 10 7,2 28 7,4 - - 1 1,4 49 8,0 11 6,5 42 8,0 

20 3 4,4 7 5,1 13 3,4 - - 3 4,3 23 3,8 5 2,9 20 3,8 

21 16 23,5 14 10,1 62 16,4 - - 13 18,8 54 8,8 19 11,2 68 13,0 

22 2 2,9 2 1,4 30 7,9 - - 2 2,9 40 6,5 4 2,4 28 5,3 

23 1 1,5 2 1,4 3 0,8 - - 1 1,4 7 1,1 1 0,6 2 0,4 

24 1 1,5 3 2,2 9 2,4 - - 2 2,9 5 0,8 1 0,6 9 1,7 

Total 68 100,0 138 100,0 378 100,0 - - 69 100,0 613 100,0 170 100,0 525 100,0 

2002 

16 98 53,3 223 68,0 435 56,9 416 65,8 140 63,6 1.112 63,0 221 65,4 692 57,0 

17 8 4,3 6 1,8 35 4,6 31 4,9 10 4,5 81 4,6 9 2,7 40 3,3 

18 4 2,2 8 2,4 6 0,8 8 1,3 3 1,4 23 1,3 5 1,5 17 1,4 

19 8 4,3 8 2,4 47 6,1 26 4,1 3 1,4 98 5,6 13 3,8 100 8,2 

20 6 3,3 7 2,1 14 1,8 17 2,7 3 1,4 50 2,8 9 2,7 42 3,5 

21 32 17,4 44 13,4 93 12,2 63 10,0 33 15,0 175 9,9 52 15,4 187 15,4 

22 18 9,8 18 5,5 87 11,4 49 7,8 13 5,9 137 7,8 20 5,9 92 7,6 

23 6 3,3 12 3,7 44 5,8 18 2,8 11 5,0 85 4,8 8 2,4 40 3,3 

24 4 2,2 2 0,6 4 0,5 4 0,6 4 1,8 3 0,2 1 0,3 3 0,2 

Total 184 100,0 328 100,0 765 100,0 632 100,0 220 100,0 1.764 100,0 338 100,0 1.213 100,0 

16 - Comércio Varejista; 17 – Comércio Atacadista; 18 - Instituições de Crédito, Seguros e Capitalização; 19 - Com. e Administração de Imóveis, Valores Mobiliários, Serv. 

Técnico...; 20- Transportes e Comunicações; 21 - Serv. de Alojamento, Alimentação, Reparação, Manutenção, Redação,...; 22 - Serviços Médicos, Odontológicos e 

Veterinários; 23 – Ensino; 24 - Administração Pública Direta e Autárquica 
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2012 

Cód. Barbalha Crateus Crato Iguatu Itapipoca Juazeiro do Norte Quixada Sobral 

Subsetor ABS (%) ABS (%) ABS (%) ABS (%) ABS (%) ABS (%) ABS (%) ABS (%) 

16 192 56,1 416 70,0 807 59,5 799 69,4 350 68,5 2.007 60,6 372 68,0 1.184 59,7 

17 18 5,3 16 2,7 50 3,7 28 2,4 8 1,6 114 3,4 10 1,8 57 2,9 

18 3 0,9 6 1,0 12 0,9 11 1,0 7 1,4 30 0,9 6 1,1 21 1,1 

19 29 8,5 23 3,9 92 6,8 70 6,1 36 7,0 326 9,8 26 4,8 154 7,8 

20 13 3,8 17 2,9 42 3,1 26 2,3 9 1,8 111 3,4 13 2,4 67 3,4 

21 48 14,0 64 10,8 197 14,5 122 10,6 50 9,8 368 11,1 70 12,8 314 15,8 

22 25 7,3 29 4,9 92 6,8 65 5,6 28 5,5 221 6,7 23 4,2 127 6,4 

23 12 3,5 21 3,5 61 4,5 26 2,3 19 3,7 130 3,9 20 3,7 55 2,8 

24 2 0,6 2 0,3 4 0,3 5 0,4 4 0,8 3 0,1 7 1,3 3 0,2 

Total 342 100,0 594 100,0 1.357 100,0 1.152 100,0 511 100,0 3.310 100,0 547 100,0 1.982 100,0 

16 - Comércio Varejista; 17 – Comércio Atacadista; 18 - Instituições de Crédito, Seguros e Capitalização; 19 - Com. e Administração de Imóveis, Valores Mobiliários, Serv. 

Técnico...; 20- Transportes e Comunicações; 21 - Serv. de Alojamento, Alimentação, Reparação, Manutenção, Redação,...; 22 - Serviços Médicos, Odontológicos e 

Veterinários; 23 – Ensino; 24 - Administração Pública Direta e Autárquica 
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Tabela 19 – Estoque vínculo 31/12 por escolaridade - 1992/2002/2012 das cidades médias cearenses 

1992 

Comércio 

  BARBALHA CRATEÚS CRATO IGUATU ITAPIPOCA JUA. DO NORTE QUIXADÁ SOBRAL 

  ABS (%) ABS (%) ABS (%) ABS (%) ABS (%) ABS (%) ABS (%) ABS (%) 

Analfabeto 3 3,1 7 2,8 19 2,0 - - 7 6,4 37 1,7 16 3,7 31 2,9 

Fundamental incompleto 42 43,8 92 36,5 239 24,6 - - 41 37,6 465 21,9 159 36,4 375 35,5 

Fundamental Completo 17 17,7 15 6,0 103 10,6 - - 15 13,8 251 11,8 51 11,7 152 14,4 

Médio Incompleto 9 9,4 25 9,9 161 16,5 - - 4 3,7 328 15,4 54 12,4 176 16,7 

Médio Completo 17 17,7 105 41,7 362 37,2 - - 32 29,4 931 43,8 137 31,4 223 21,1 

Superior Incompleto 0 0,0 3 1,2 33 3,4 - - 3 2,8 37 1,7 8 1,8 52 4,9 

Superior Completo 8 8,3 5 2,0 56 5,8 - - 7 6,4 77 3,6 12 2,7 46 4,4 

Total 96 100,0 252 100,0 973 100,0 - - 109 100,0 2.126 100,0 437 100,0 1.055 100,0 

 

Serviços 

  BARBALHA CRATEÚS CRATO IGUATU ITAPIPOCA JUA. DO NORTE QUIXADÁ SOBRAL 

  ABS (%) ABS (%) ABS (%) ABS (%) ABS (%) ABS (%) ABS (%) ABS (%) 

Analfabeto 17 2,5 27 5,27 22 1,4 - - 7 2,3 68 2,6 19 5,4 89 3,5 

Fundamental incompleto 198 29,2 112 21,88 405 26,4 - - 71 23,4 636 24,7 55 15,6 560 22,0 

Fundamental Completo 55 8,1 65 12,70 253 16,5 - - 29 9,6 280 10,9 30 8,5 231 9,1 

Médio Incompleto 89 13,1 41 8,01 143 9,3 - - 5 1,7 264 10,3 23 6,5 226 8,9 

Médio Completo 174 25,7 217 42,38 427 27,8 - - 139 45,9 845 32,9 178 50,6 673 26,5 

Superior Incompleto 27 4,0 23 4,49 72 4,7 - - 23 7,6 192 7,5 18 5,1 242 9,5 

Superior Completo 117 17,3 27 5,27 213 13,9 - - 29 9,6 287 11,2 29 8,2 520 20,5 

Total 677 100,0 512 100,00 1.535 100,0 

 

- 303 100,0 2.572 100,0 352 100,0 2.541 100,0 

Fonte: RAIS/MTE 
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Tabela 20 – Estoque vínculo 31/12 por escolaridade - 2002 

2002 

Comércio 

  BARBALHA CRATEÚS CRATO IGUATU ITAPIPOCA JUA. DO NORTE QUIXADÁ SOBRAL 

  ABS (%) ABS (%) ABS (%) ABS (%) ABS (%) ABS (%) ABS (%) ABS (%) 

Analfabeto 3 0,9 16 2,3 12 0,7 43 2,2 25 2,8 44 0,8 17 2,1 46 1,5 

Fundamental incompleto 66 19,6 211 30,0 282 16,5 537 27,3 232 26,4 930 17,2 168 20,4 1.007 32,7 

Fundamental Completo 76 22,6 77 11,0 177 10,4 317 16,1 72 8,2 946 17,5 86 10,4 674 21,9 

Médio Incompleto 41 12,2 72 10,2 230 13,5 284 14,4 95 10,8 695 12,8 98 11,9 400 13,0 

Médio Completo 134 39,8 291 41,4 902 52,8 746 37,9 287 32,6 2.582 47,6 423 51,3 808 26,3 

Superior Incompleto 7 2,1 8 1,1 51 3,0 13 0,7 45 5,1 112 2,1 14 1,7 63 2,0 

Superior Completo 10 3,0 28 4,0 55 3,2 29 1,5 124 14,1 112 2,1 18 2,2 80 2,6 

Total 337 100,0 703 100,0 1.709 100,0 1.969 100,0 880 100,0 5.421 100,0 824 100,0 3.078 100,0 

 

Serviços 

  BARBALHA CRATEÚS CRATO IGUATU ITAPIPOCA JUA. DO NORTE QUIXADÁ SOBRAL 

  ABS (%) ABS (%) ABS (%) ABS (%) ABS (%) ABS (%) ABS (%) ABS (%) 

Analfabeto 23 1,9 21 1,8 40 1,3 45 3,6 6 0,7 75 1,6 30 3,2 37 0,7 

Fundamental incompleto 194 15,7 306 25,7 468 15,4 227 18,2 52 6,2 873 19,0 201 21,6 1.021 18,3 

Fundamental Completo 92 7,4 261 22,0 285 9,4 155 12,4 134 16,0 678 14,7 114 12,3 507 9,1 

Médio Incompleto 64 5,2 66 5,6 184 6,1 83 6,6 21 2,5 304 6,6 81 8,7 273 4,9 

Médio Completo 685 55,3 402 33,8 1.063 35,0 535 42,8 464 55,6 1.977 42,9 403 43,3 2.368 42,4 

Superior Incompleto 41 3,3 69 5,8 141 4,6 77 6,2 51 6,1 251 5,4 48 5,2 307 5,5 

Superior Completo 140 11,3 64 5,4 859 28,3 127 10,2 107 12,8 448 9,7 53 5,7 1.074 19,2 

Total 1.239 100,0 1.189 100,0 3.040 100,0 1.249 100,0 835 100,0 4.606 100,0 930 100,0 5.587 100,0 

Fonte: RAIS/MTE 
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Tabela 21 – Estoque vínculo 31/12 por escolaridade - 1992/2002/2012 das cidades médias cearenses 

2012 

Comércio 

  BARBALHA CRATEÚS CRATO IGUATU ITAPIPOCA JUA. DO NORTE QUIXADÁ SOBRAL 

  ABS (%) ABS (%) ABS (%) ABS (%) ABS (%) ABS (%) ABS (%) ABS (%) 

Analfabeto 15 1,0 8 0,5 8 0,2 17 0,4 5 0,3 21 0,2 3 0,2 25 0,3 

Fundamental incompleto 114 7,8 179 11,7 298 7,9 414 9,8 172 8,8 687 5,4 150 7,7 1.202 14,5 

Fundamental Completo 162 11,1 102 6,7 342 9,0 432 10,2 187 9,5 1.112 8,7 124 6,4 1.040 12,5 

Médio Incompleto 99 6,8 104 6,8 302 8,0 344 8,1 98 5,0 962 7,5 178 9,2 1.169 14,1 

Médio Completo 998 68,4 1.020 66,9 2.609 68,9 2.824 66,7 1.415 72,1 9.259 72,4 1.405 72,4 4.407 53,0 

Superior Incompleto 38 2,6 60 3,9 99 2,6 77 1,8 46 2,3 401 3,1 40 2,1 208 2,5 

Superior Completo 32 2,2 52 3,4 128 3,4 124 2,9 40 2,0 344 2,7 40 2,1 262 3,2 

Total 1.458 100,0 1.525 100,0 3.786 100,0 4.232 100,0 1.963 100,0 12.786 100,0 1.940 100,0 8.313 100,0 

 

Serviços 

  BARBALHA CRATEÚS CRATO IGUATU ITAPIPOCA JUA. DO NORTE QUIXADÁ SOBRAL 

  ABS (%) ABS (%) ABS (%) ABS (%) ABS (%) ABS (%) ABS (%) ABS (%) 

Analfabeto 12 0,6 4 0,4 4 0,1 8 0,4 3 0,2 96 0,8 5 0,4 12 0,1 

Fundamental incompleto 126 6,4 155 14,1 310 6,5 145 7,3 66 5,3 898 7,5 95 6,7 1.033 10,2 

Fundamental Completo 158 8,0 46 4,2 338 7,1 172 8,7 93 7,5 1.016 8,5 82 5,8 815 8,1 

Médio Incompleto 103 5,2 47 4,3 180 3,8 94 4,7 66 5,3 564 4,7 69 4,9 726 7,2 

Médio Completo 1.235 62,4 541 49,1 2.211 46,5 1.074 54,1 681 54,6 6.240 52,3 740 52,5 4.504 44,6 

Superior Incompleto 72 3,6 98 8,9 238 5,0 144 7,3 93 7,5 695 5,8 118 8,4 630 6,2 

Superior Completo 273 13,8 210 19,1 1.474 31,0 347 17,5 245 19,6 2.427 20,3 300 21,3 2.377 23,5 

Total 1.979 100,0 1.101 100,0 4.755 100,0 1.984 100,0 1.247 100,0 11.936 100,0 1.409 100,0 10.097 100,0 

FONTE: RAIS/MTE 
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Tabela 22 - Vínculo subsetor por faixa de remuneração média 1992 nas cidades médias cearenses 

1992 

  16 17 18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

  CRATO JUAZEIRO DO NORTE 

 Até 0,5 3 0 0 5 0 3 0 8 118 4 1 0 0 2 11 1 5 0 

0,51 a 1 68 22 0 23 8 51 9 35 153 133 28 0 24 23 87 11 35 131 

1,01 a 2 567 144 3 35 84 242 370 4 294 1.268 300 10 105 139 259 405 126 96 

2,01 a 3 59 18 3 16 71 64 100 2 61 182 66 21 12 124 40 136 24 7 

3,01 a 4 25 4 10 2 12 20 10 0 62 68 21 11 7 26 9 26 12 7 

4,01 a 5 12 4 5 0 48 10 19 0 55 24 5 31 3 93 4 12 0 10 

5,01 a 7 8 8 21 2 31 11 10 0 56 18 8 32 4 68 6 15 1 9 

7,01 a 10 5 9 8 0 12 4 2 0 55 7 3 36 5 57 2 9 0 9 

10,01 a 15 2 5 31 0 3 0 2 0 16 3 2 132 1 44 1 1 1 0 

15,01 a 20 1 5 22 0 1 2 0 0 14 1 1 116 1 15 0 0 0 0 

Mais de 20 0 4 73 0 0 0 0 0 4 0 0 180 0 14 0 0 1 0 

1992 

  16 17 18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

  ITAPIPOCA SOBRAL 

 Até 0,5 0 0 0 0 0 9 0 0 441 6 0 0 4 1 26 0 0 7 

0,51 a 1 40 5 0 9 0 48 1 1 33 209 41 1 28 20 158 25 2 92 

1,01 a 2 35 18 1 5 0 54 42 0 4 613 82 2 239 22 234 240 3 108 

2,01 a 3 6 1 0 2 0 8 34 0 3 78 1 17 42 11 91 294 0 39 

3,01 a 4 0 1 4 1 3 4 7 0 0 28 11 5 6 18 13 69 0 13 

4,01 a 5 2 0 2 0 2 2 1 0 0 8 1 10 10 64 28 18 0 26 

5,01 a 7 0 0 0 1 2 4 2 0 0 4 3 19 39 106 6 29 0 33 

7,01 a 10 0 0 2 0 2 0 1 0 0 4 0 25 64 42 2 51 0 27 

10,01 a 15 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 69 24 31 1 19 0 45 

15,01 a 20 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 90 21 11 0 6 0 5 

Mais de 20 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 133 20 10 0 1 0 7 

16 - Comércio Varejista; 17 – Comércio Atacadista; 18 - Instituições de Crédito, Seguros e Capitalização; 19 - Com. e Administração de Imóveis, Valores Mobiliários, Serv. 

Técnico...; 20- Transportes e Comunicações; 21 - Serv. de Alojamento, Alimentação, Reparação, Manutenção, Redação, ...; 22 - Serviços Médicos, Odontológicos e 

Veterinários; 23 – Ensino; 24 - Administração Pública Direta e Autárquica 
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Tabela 23 - Vínculo subsetor por faixa de remuneração média 1992 nas cidades médias cearenses 

1992 

  16 17 18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

  CRATEÚS BARBALHA 

 Até 0,5 2 0 0 1 0 1 0 3 39 0 0 0 0 0 4 0 0 0 

0,51 a 1 87 37 0 6 1 20 1 21 68 17 2 0 3 0 28 1 1 2 

1,01 a 2 71 26 4 12 8 25 100 17 40 65 5 0 20 2 82 72 13 3 

2,01 a 3 12 3 0 1 8 1 24 3 1 5 0 2 4 2 23 17 0 0 

3,01 a 4 4 6 1 1 6 1 5 0 0 2 0 0 1 8 5 13 0 0 

4,01 a 5 0 0 0 0 10 0 6 0 0 1 0 0 2 10 2 47 0 0 

5,01 a 7 3 0 5 1 9 0 5 0 0 0 0 5 1 23 1 112 0 0 

7,01 a 10 1 0 5 0 4 0 4 0 0 0 0 4 0 18 0 53 0 0 

10,01 a 15 0 0 35 0 6 0 3 0 0 0 0 12 0 4 0 25 0 0 

15,01 a 20 0 0 42 0 2 0 0 0 0 0 0 6 0 3 0 17 0 0 

Mais de 20 0 0 59 0 0 0 1 0 0 0 0 21 0 2 0 10 0 0 

1992 

  16 17 18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

  IGUATU QUIXADÁ 

 Até 0,5 - - - - - - - - - 0 0 0 1 0 3 0 0 0 

0,51 a 1 - - - - - - - - - 21 11 0 3 0 37 0 9 2 

1,01 a 2 - - - - - - - - - 276 75 0 16 4 109 8 20 0 

2,01 a 3 - - - - - - - - - 28 9 0 1 1 43 2 1 0 

3,01 a 4 - - - - - - - - - 4 9 0 0 4 11 0 1 0 

4,01 a 5 - - - - - - - - - 2 1 2 0 2 2 0 0 0 

5,01 a 7 - - - - - - - - - 1 0 5 0 5 2 0 0 0 

7,01 a 10 - - - - - - - - - 0 0 6 0 15 0 0 0 0 

10,01 a 15 - - - - - - - - - 0 0 27 0 5 0 0 0 0 

15,01 a 20 - - - - - - - - - 0 0 21 0 3 0 0 0 0 

Mais de 20 - - - - - - - - - 0 1 32 0 2 0 0 0 0 

16 - Comércio Varejista; 17 – Comércio Atacadista; 18 - Instituições de Crédito, Seguros e Capitalização; 19 - Com. e Administração de Imóveis, Valores Mobiliários, Serv. 

Técnico...; 20- Transportes e Comunicações; 21 - Serv. de Alojamento, Alimentação, Reparação, Manutenção, Redação, ...; 22 - Serviços Médicos, Odontológicos e 

Veterinários; 23 – Ensino; 24 - Administração Pública Direta e Autárquica 
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Tabela 24 - Vínculo subsetor por faixa de remuneração média 2002 nas cidades médias cearenses 

2002 

  16 17 18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

  CRATO JUAZEIRO DO NORTE 

                    Até 0,5 12 2 0 5 0 31 0 47 8 17 1 0 18 1 7 3 169 0 

0,51 a 1 166 13 15 33 10 87 48 209 272 628 59 10 80 49 226 149 295 1.049 

1,01 a 1,5 1.041 109 1 76 39 529 308 166 1.287 3.014 566 13 219 252 601 492 253 736 

1,51 a 2 130 30 1 16 13 57 160 93 486 436 97 3 49 127 124 173 91 482 

2,01 a 3 87 21 0 17 41 49 52 134 299 312 74 16 71 205 62 50 74 740 

3,01 a 4 31 6 0 4 25 27 29 70 142 86 27 11 37 63 32 25 37 184 

4,01 a 5 23 2 2 2 8 6 12 65 112 35 5 4 9 111 13 10 10 172 

5,01 a 7 15 1 12 2 24 9 10 106 55 20 7 26 7 62 10 10 14 91 

7,01 a 10 3 4 11 0 5 6 1 97 91 15 4 21 0 13 4 5 30 14 

10,01 a 15 0 3 24 0 2 2 1 156 79 11 1 49 4 6 5 3 14 23 

15,01 a 20 1 1 19 0 0 0 0 23 19 1 0 22 0 1 1 2 14 7 

Mais de 20 0 1 17 0 0 0 0 2 11 4 0 23 0 3 0 0 6 1 

  16 17 18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

  ITAPIPOCA SOBRAL 

 Até 0,5 0 0 0 0 0 5 0 7 67 8 3 0 5 0 41 1 36 52 

0,51 a 1 258 11 0 10 1 371 8 47 754 267 28 4 74 23 1.233 28 125 801 

1,01 a 1,5 271 20 0 3 0 66 30 57 647 1.908 145 7 273 64 470 243 229 398 

1,51 a 2 32 22 1 0 0 5 48 9 214 309 62 10 42 39 131 552 114 364 

2,01 a 3 16 10 0 0 4 16 63 9 68 153 46 9 60 45 71 215 99 418 

3,01 a 4 17 7 2 0 4 3 13 5 152 61 18 4 40 27 60 31 43 291 

4,01 a 5 4 7 4 0 1 1 4 1 2 18 6 12 21 36 22 29 40 84 

5,01 a 7 19 15 1 0 2 5 6 0 6 16 15 12 52 36 33 66 76 236 

7,01 a 10 27 6 2 0 0 0 2 1 10 12 3 29 34 5 12 55 104 97 

10,01 a 15 37 0 7 0 0 0 0 0 4 0 0 36 31 2 8 15 154 55 

15,01 a 20 27 0 6 0 0 0 1 0 0 0 0 18 19 1 1 20 27 13 

Mais de 20 74 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 21 23 1 28 28 11 4 

16 - Comércio Varejista; 17 – Comércio Atacadista; 18 - Instituições de Crédito, Seguros e Capitalização; 19 - Com. e Administração de Imóveis, Valores Mobiliários, Serv. 

Técnico...; 20- Transportes e Comunicações; 21 - Serv. de Alojamento, Alimentação, Reparação, Manutenção, Redação, ...; 22 - Serviços Médicos, Odontológicos e 

Veterinários; 23 – Ensino; 24 - Administração Pública Direta e Autárquica 
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Tabela 25 - Vínculo subsetor por faixa de remuneração média 2002 nas cidades médias cearenses 

2002 

  16 17 18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

  CRATEÚS BARBALHA 

                    Até 0,5 0 0 1 0 0 5 0 11 7 3 0 0 0 0 23 0 16 14 

0,51 a 1 24 0 2 46 1 698 15 70 370 90 16 1 13 2 31 47 50 190 

1,01 a 1,5 526 47 6 1 4 110 17 43 143 111 44 1 13 5 139 209 61 290 

1,51 a 2 41 4 2 2 7 24 1 8 323 26 10 1 0 9 39 315 17 82 

2,01 a 3 32 1 3 2 7 4 0 16 198 20 4 0 2 15 16 57 11 113 

3,01 a 4 20 1 2 1 3 0 0 7 102 7 1 1 1 3 4 31 8 34 

4,01 a 5 4 0 6 0 7 2 0 4 12 2 0 3 0 2 3 12 3 31 

5,01 a 7 2 0 12 0 4 0 0 1 10 0 0 1 0 1 4 16 5 21 

7,01 a 10 1 0 5 0 0 1 0 0 10 1 0 3 0 0 0 14 0 2 

10,01 a 15 0 0 15 0 1 0 0 0 0 0 0 10 0 0 3 2 0 0 

15,01 a 20 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 2 0 0 

Mais de 20 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 

  16 17 18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

  IGUATU QUIXADÁ 

 Até 0,5 64 0 0 4 0 4 1 39 166 64 0 0 4 0 4 1 39 166 

0,51 a 1 237 14 0 43 5 84 53 90 1.191 237 14 0 43 5 84 53 90 1.191 

1,01 a 1,5 1.231 127 8 35 26 157 133 36 860 1.231 127 8 35 26 157 133 36 860 

1,51 a 2 99 20 4 5 10 32 109 28 181 99 20 4 5 10 32 109 28 181 

2,01 a 3 64 35 5 0 7 5 57 49 174 64 35 5 0 7 5 57 49 174 

3,01 a 4 35 4 3 0 9 11 12 28 54 35 4 3 0 9 11 12 28 54 

4,01 a 5 12 0 3 1 8 4 6 15 30 12 0 3 1 8 4 6 15 30 

5,01 a 7 11 4 7 4 8 8 4 10 28 11 4 7 4 8 8 4 10 28 

7,01 a 10 8 1 17 1 4 0 2 3 9 8 1 17 1 4 0 2 3 9 

10,01 a 15 1 1 18 0 0 2 0 1 21 1 1 18 0 0 2 0 1 21 

15,01 a 20 0 0 18 0 1 0 0 0 0 0 0 18 0 1 0 0 0 0 

Mais de 20 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 

16 - Comércio Varejista; 17 – Comércio Atacadista; 18 - Instituições de Crédito, Seguros e Capitalização; 19 - Com. e Administração de Imóveis, Valores Mobiliários, Serv. 

Técnico...; 20- Transportes e Comunicações; 21 - Serv. de Alojamento, Alimentação, Reparação, Manutenção, Redação, ...; 22 - Serviços Médicos, Odontológicos e 

Veterinários; 23 – Ensino; 24 - Administração Pública Direta e Autárquica 
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Tabela 26 - Vínculo subsetor por faixa de remuneração média 2012 nas cidades médias cearenses 

2012 

  16 17 18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

  CRATO JUAZEIRO DO NORTE 

                    Até 0,5 41 1 0 23 3 38 6 52 0 62 14 0 40 10 33 6 111 4 

0,51 a 1 411 19 17 88 30 226 75 260 186 1.134 104 29 534 127 487 67 533 94 

1,01 a 1,5 2.476 263 34 345 140 674 593 295 1.317 8.138 1.182 38 1.189 640 2.052 681 922 2.045 

1,51 a 2 241 20 1 77 127 66 67 163 471 802 220 32 297 271 399 234 312 856 

2,01 a 3 185 24 3 30 79 60 71 147 562 531 154 16 107 190 140 489 273 1.526 

3,01 a 4 40 10 33 4 38 49 22 166 234 192 28 55 22 109 40 71 136 476 

4,01 a 5 21 2 19 3 10 16 6 74 48 77 10 62 9 37 14 95 86 216 

5,01 a 7 9 0 18 2 8 12 4 41 41 52 10 56 8 30 40 90 96 166 

7,01 a 10 2 2 23 0 3 1 1 69 18 18 4 34 1 17 92 37 98 53 

10,01 a 15 1 5 25 0 0 2 1 136 1 14 3 51 2 10 144 90 22 68 

15,01 a 20 0 1 11 0 0 0 0 116 0 3 0 20 0 4 21 18 5 4 

Mais de 20 0 0 3 0 0 0 0 26 0 0 0 6 0 0 2 10 2 7 

  16 17 18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

  ITAPIPOCA SOBRAL 

 Até 0,5 7 6 0 2 0 8 2 8 656 28 8 5 30 3 50 31 25 1 

0,51 a 1 727 35 0 47 15 97 28 77 594 476 75 22 153 39 387 121 183 169 

1,01 a 1,5 896 85 11 44 9 150 333 118 1.747 5.531 702 146 790 281 1.521 2.117 399 456 

1,51 a 2 101 6 7 9 9 9 27 17 1.076 520 119 40 143 95 298 383 105 574 

2,01 a 3 57 6 10 6 8 11 27 13 577 345 191 48 137 113 306 139 98 426 

3,01 a 4 9 0 17 0 2 5 37 1 375 111 47 57 28 61 175 148 93 260 

4,01 a 5 9 0 6 0 3 0 4 1 96 43 7 41 13 18 70 27 62 178 

5,01 a 7 4 2 12 0 1 1 2 0 50 28 4 46 27 12 163 28 51 79 

7,01 a 10 2 0 14 0 1 0 9 0 8 12 8 39 28 8 117 18 66 24 

10,01 a 15 0 0 7 0 0 1 2 0 26 5 1 40 41 5 113 17 154 6 

15,01 a 20 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 23 34 0 24 6 87 6 

Mais de 20 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 4 31 0 3 3 13 4 

16 - Comércio Varejista; 17 – Comércio Atacadista; 18 - Instituições de Crédito, Seguros e Capitalização; 19 - Com. e Administração de Imóveis, Valores Mobiliários, Serv. 

Técnico...; 20- Transportes e Comunicações; 21 - Serv. de Alojamento, Alimentação, Reparação, Manutenção, Redação, ...; 22 - Serviços Médicos, Odontológicos e 

Veterinários; 23 – Ensino; 24 - Administração Pública Direta e Autárquica 
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Tabela 27 - Vínculo subsetor por faixa de remuneração média 2012 nas cidades médias cearenses 

2012 

  16 17 18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

  CRATEÚS BARBALHA 

                    Até 0,5 11 1 0 3 0 4 0 22 23 13 3 0 2 1 31 4 39 24  

0,51 a 1 260 12 0 19 10 55 21 75 203 233 85 0 44 15 82 32 119 155  

1,01 a 1,5 1.008 25 3 27 62 132 258 76 812 309 569 0 116 43 232 418 65 618  

1,51 a 2 85 3 2 2 9 19 27 16 290 46 77 0 16 17 19 339 27 390  

2,01 a 3 74 6 8 4 31 12 24 22 284 27 60 1 9 5 9 104 11 179  

3,01 a 4 19 1 21 2 13 5 19 10 313 3 10 5 1 10 1 28 1 44  

4,01 a 5 8 0 10 0 4 1 3 1 117 2 4 8 1 2 1 21 0 91  

5,01 a 7 6 0 13 0 8 0 6 3 28 0 5 5 1 1 3 23 1 28  

7,01 a 10 1 0 12 0 2 0 1 1 9 0 5 13 1 0 0 9 0 8  

10,01 a 15 0 0 11 0 0 0 1 0 3 0 1 5 0 0 0 6 0 2  

15,01 a 20 0 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 1 0 0  

Mais de 20 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0  

  16 17 18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

  IGUATU QUIXADÁ 

 Até 0,5 16 0 0 6 0 22 9 74 3 6 2 0 2 0 9 0 16 142 

0,51 a 1 318 45 3 104 18 114 45 73 117 162 18 0 24 2 109 24 111 864 

1,01 a 1,5 2.900 281 7 211 83 360 169 97 704 1.382 73 13 57 10 221 181 220 1.630 

1,51 a 2 271 60 2 20 19 34 14 41 424 99 44 2 5 7 28 24 61 723 

2,01 a 3 165 62 6 26 37 16 11 63 190 68 40 5 4 6 21 17 67 760 

3,01 a 4 39 14 41 8 20 28 5 26 168 18 2 16 4 5 9 9 29 279 

4,01 a 5 16 0 15 2 13 3 0 18 117 7 2 9 0 3 3 8 20 85 

5,01 a 7 13 2 23 3 7 0 4 4 22 3 2 20 0 3 0 6 22 90 

7,01 a 10 4 0 23 1 3 0 0 2 14 0 0 16 0 1 0 1 22 39 

10,01 a 15 3 0 21 0 1 1 1 0 7 0 0 8 0 0 1 2 16 19 

15,01 a 20 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 4 

Mais de 20 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 

16 - Comércio Varejista; 17 – Comércio Atacadista; 18 - Instituições de Crédito, Seguros e Capitalização; 19 - Com. e Administração de Imóveis, Valores Mobiliários, Serv. 

Técnico...; 20- Transportes e Comunicações; 21 - Serv. de Alojamento, Alimentação, Reparação, Manutenção, Redação, ...; 22 - Serviços Médicos, Odontológicos e 

Veterinários; 23 – Ensino; 24 - Administração Pública Direta e Autárquica 
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Tabela 28 - Vínculo por faixa etária por setor nas cidades médias cearenses 1992 

1992 

Comércio 

  BARBALHA CRATEUS CRATO IGUATU ITAPIPOCA JUA. DO NORTE QUIXADÁ SOBRAL 

  ABS (%) ABS (%) ABS (%) ABS (%) ABS (%) ABS (%) ABS (%) ABS (%) 

10 a 14 0 0,0 0 0,0 1 0,1 - - 0 0,0 1 0,0 0 0,0 1 0,1 

15 a 17 1 1,0 4 1,6 13 1,3 - - 2 1,9 34 1,6 9 2,1 25 2,3 

18 a 24 23 23,5 60 23,8 268 27,5 - - 27 25,5 631 29,5 109 25,1 262 24,1 

25 a 29 25 25,5 59 23,4 246 25,3 - - 25 23,6 551 25,8 117 26,9 284 26,2 

30 a 39 26 26,5 79 31,3 276 28,3 - - 28 26,4 581 27,2 122 28,0 303 27,9 

40 a49 16 16,3 35 13,9 118 12,1 - - 21 19,8 251 11,7 44 10,1 136 12,5 

50 a 64 7 7,1 15 6,0 50 5,1 - - 3 2,8 86 4,0 33 7,6 71 6,5 

65 ou mais 0 0,0 0 0,0 2 0,2 - - 0 0,0 3 0,1 1 0,2 4 0,4 

Total 98 100,0 252 100,0 974 100,0 - - 106 100,0 2.138 100,0 435 100,0 1.086 100,0 

Serviços 

  BARBALHA CRATEUS CRATO IGUATU ITAPIPOCA JUA. DO NORTE QUIXADÁ SOBRAL 

  ABS (%) ABS (%) ABS (%) ABS (%) ABS (%) ABS (%) ABS (%) ABS (%) 

10 a 14 1 0,1 1 0,2 1 0,1 - - 1 0,3 4 0,2 0 0,0 2 0,1 

15 a 17 3 0,4 5 1,0 10 0,7 - - 0 0,0 33 1,3 1 0,2 34 1,3 

18 a 24 153 22,4 68 13,1 196 12,8 - - 39 12,7 364 14,0 57 14,1 427 16,7 

25 a 29 149 21,8 101 19,5 271 17,7 - - 76 24,8 513 19,7 86 21,2 597 23,3 

30 a 39 245 35,9 205 39,6 536 35,0 - - 103 33,6 966 37,1 129 31,9 900 35,1 

40 a49 94 13,8 105 20,3 364 23,7 - - 60 19,5 548 21,0 97 24,0 453 17,7 

50 a 64 35 5,1 32 6,2 145 9,5 - - 23 7,5 170 6,5 35 8,6 142 5,5 

65 ou mais 2 0,3 1 0,2 10 0,7 - - 5 1,6 7 0,3 0 0,0 8 0,3 

Total 682 100,0 518 100,0 1.533 100,0 - - 307 100,0 2.605 100,0 405 100,0 2.563 100,0 

Fonte: RAIS/MTE 
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Tabela 29 - Vínculo por faixa etária por setor nas cidades médias cearenses - 2002 

2002 

Comércio 

  BARBALHA CRATEUS CRATO IGUATU ITAPIPOCA 

JUA. DO 

NORTE QUIXADÁ SOBRAL 

  ABS (%) ABS (%) ABS (%) ABS (%) ABS (%) ABS (%) ABS (%) ABS (%) 

10 a 14 - - - - - - - - - - - - - - - - 

15 a 17 7 2,1 9 1,3 21 1,2 31 1,6 4 0,5 86 1,6 5 0,6 46 1,5 

18 a 24 116 34,4 212 30,2 540 31,6 586 29,8 208 23,6 1.896 35,0 243 29,5 936 30,4 

25 a 29 73 21,7 168 23,9 361 21,1 419 21,3 194 22,0 1.302 24,0 187 22,7 673 21,9 

30 a 39 77 22,8 203 28,9 494 28,9 532 27,0 288 32,7 1.375 25,4 259 31,4 905 29,4 

40 a49 41 12,2 76 10,8 193 11,3 282 14,3 142 16,1 552 10,2 92 11,2 366 11,9 

50 a 64 23 6,8 35 5,0 94 5,5 115 5,8 41 4,7 198 3,7 35 4,2 147 4,8 

65 ou mais 0 0,0 0 0,0 6 0,4 4 0,2 3 0,3 12 0,2 3 0,4 5 0,2 

Total 337 100,0 703 100,0 1.709 100,0 1.969 100,0 880 100,0 5.421 100,0 824 100,0 3.078 100,0 

Serviços 

  BARBALHA CRATEUS CRATO IGUATU ITAPIPOCA 

JUA. DO 

NORTE QUIXADÁ SOBRAL 

  ABS (%) ABS (%) ABS (%) ABS (%) ABS (%) ABS (%) ABS (%) ABS (%) 

10 a 14 - - - - - - - - - - - - - - - - 

15 a 17 2 0,2 4 0,3 13 0,4 10 0,8 5 0,6 36 0,8 2 0,2 15 0,3 

18 a 24 212 17,1 186 15,6 382 12,6 192 15,4 115 13,8 983 21,4 111 11,9 749 13,4 

25 a 29 275 22,2 151 12,7 420 13,8 197 15,8 127 15,2 924 20,1 147 15,8 920 16,5 

30 a 39 420 33,9 426 35,8 1.079 35,5 416 33,3 334 40,0 1.492 32,4 380 40,9 2.183 39,1 

40 a49 228 18,4 292 24,6 734 24,2 323 25,9 179 21,5 834 18,1 194 20,9 1.149 20,6 

50 a 64 96 7,7 124 10,4 376 12,4 103 8,2 67 8,0 317 6,9 88 9,5 519 9,3 

65 ou mais 6 0,5 6 0,5 35 1,2 8 0,6 7 0,8 17 0,4 8 0,9 50 0,9 

Total 1.239 100,0 1.189 100,0 3.039 100,0 1.249 100,0 834 100,0 4.603 100,0 930 100,0 5.585 100,0 

Fonte: RAIS/MTE 
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Tabela 30 - Vínculo por faixa etária por setor nas cidades médias cearenses - 2012 

2012 

Comércio 

  BARBALHA CRATEUS CRATO IGUATU ITAPIPOCA 

JUA. DO 

NORTE QUIXADÁ SOBRAL 

  ABS (%) ABS (%) ABS (%) ABS (%) ABS (%) ABS (%) ABS (%) ABS (%) 

10 a 14 0 0,0 0 0,0 2 0,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,0 

15 a 17 1 0,1 1 0,1 40 1,1 29 0,7 3 0,2 150 1,2 23 1,2 65 0,8 

18 a 24 417 28,6 366 24,0 1.008 26,6 1.084 25,6 656 33,4 3.803 29,7 660 34,0 2.183 26,3 

25 a 29 370 25,4 351 23,0 798 21,1 967 22,8 528 26,9 2.918 22,8 476 24,5 1.881 22,6 

30 a 39 426 29,2 469 30,7 1.106 29,2 1.301 30,7 531 27,1 3.825 29,9 479 24,7 2.487 29,9 

40 a49 174 11,9 235 15,4 566 14,9 560 13,2 171 8,7 1.484 11,6 215 11,1 1.157 13,9 

50 a 64 67 4,6 102 6,7 256 6,8 280 6,6 71 3,6 594 4,6 85 4,4 524 6,3 

65 ou mais 3 0,2 3 0,2 10 0,3 11 0,3 3 0,2 22 0,2 2 0,1 18 0,2 

Total 1.458 100,0 1.527 100,0 3.786 100,0 4.232 100,0 1.963 100,0 12.796 100,0 1.940 100,0 8.316 100,0 

Serviços 

  BARBALHA CRATEUS CRATO IGUATU ITAPIPOCA JUA. DO NORTE QUIXADÁ SOBRAL 

  ABS (%) ABS (%) ABS (%) ABS (%) ABS (%) ABS (%) ABS (%) ABS (%) 

10 a 14 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,0 

15 a 17 10 0,5 1 0,1 14 0,3 4 0,2 0 0,0 102 0,8 9 0,6 47 0,5 

18 a 24 260 13,1 182 16,5 630 13,2 342 17,2 233 18,7 2.385 19,7 208 13,9 1.439 14,0 

25 a 29 348 17,6 205 18,6 815 17,1 329 16,6 265 21,3 2.420 20,0 305 20,3 1.975 19,2 

30 a 39 732 37,0 352 31,9 1.447 30,4 664 33,5 416 33,4 3.958 32,8 479 31,9 3.323 32,3 

40 a49 437 22,1 222 20,1 1.087 22,8 369 18,6 222 17,8 2.102 17,4 348 23,2 2.178 21,2 

50 a 64 183 9,2 133 12,1 718 15,1 260 13,1 101 8,1 1.064 8,8 139 9,3 1.220 11,9 

65 ou mais 9 0,5 7 0,6 56 1,2 17 0,9 10 0,8 45 0,4 12 0,8 91 0,9 

Total 1.979 100,0 1.102 100,0 4.767 100,0 1.985 100,0 1.247 100,0 12.076 100,0 1.500 100,0 10.274 100,0 

Fonte: RAIS/MTE 
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Tabela 31 - Índice de Desenvolvimento Municipal e seus componentes Crato-CE 1991/2000/2010 

 

1991 2000 2010 Variação* Variação** 

IDHM Educação   0,267 0,449 0,673 68,2 49,9 

% de 18 anos ou mais com ensino fundamental completo   29,27 38,65 56,82 32,0 47,0 

% de 5 a 6 anos na escola  47,92 83,67 97,56 74,6 16,6 

% de 11 a 13 anos nos anos finais do fundamental ou com fundamental 

completo    28,1 52,83 86,59 88,0 63,9 

% de 15 a 17 anos com fundamental completo    14,74 36,83 60,49 149,9 64,2 

% de 18 a 20 anos com médio completo    11,4 19,69 48,25 72,7 145,0 

IDHM Longevidade   0,613 0,714 0,822 16,5 15,1 

Esperança de vida ao nascer (em anos)    61,77 67,83 74,3 9,8 9,5 

IDHM Renda   0,533 0,599 0,655 12,4 9,3 

Renda per capita 221,16 333,37 470,46 50,7 41,1 

* Variação (2000/1991) e ** Variação (2010/2000) em (%). 

Fonte: Atlas (2010) 

 
Tabela 32 - Índice de Desenvolvimento Municipal e seus componentes Itapipoca-CE 1991/2000/2010 

 

1991 2000 2010 Variação* Variação** 

IDHM Educação   0,136 0,310 0,613 127,9 97,7 

% de 18 anos ou mais com ensino fundamental completo   12,81 20,35 45,57 58,9 123,9 

% de 5 a 6 anos na escola  35,67 79,88 97,27 123,9 21,8 

% de 11 a 13 anos nos anos finais do fundamental ou com fundamental 

completo    10,15 45,36 87,48 346,9 92,9 

% de 15 a 17 anos com fundamental completo    5,25 19,45 60,07 270,5 208,8 

% de 18 a 20 anos com médio completo    4,91 8,52 39,44 73,5 362,9 

IDHM Longevidade   0,662 0,722  0,761 9,1 5,4 

Esperança de vida ao nascer (em anos)    64,73  68,33 70,63 5,6 3,4 

IDHM Renda   0,405  0,486 0,562 20,0 15,6 

Renda per capita 99,56  164,71 264,08 65,4 60,3 

* Variação (2000/1991) e ** Variação (2010/2000) em (%). 

Fonte: Atlas (2010) 
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Tabela 33 - Índice de Desenvolvimento Municipal e seus componentes Juazeiro do Norte 1991/2000/2010 

 

1991 2000 2010 Variação* Variação** 

IDHM Educação   0,225  0,390 0,642 73,3 64,6 

% de 18 anos ou mais com ensino fundamental completo   23,21  30,73 52,77 32,4 71,7 

% de 5 a 6 anos na escola  46,70  83,05 98,13 77,8 18,2 

% de 11 a 13 anos nos anos finais do fundamental ou com 

fundamental completo    22,77  50,79 87,35 123,1 72,0 

% de 15 a 17 anos com fundamental completo    12,13  27,28 58,43 124,9 114,2 

% de 18 a 20 anos com médio completo    7,12  14,38 39,37 102,0 173,8 

IDHM Longevidade   0,613  0,713 0,810 16,3 13,6 

Esperança de vida ao nascer (em anos)    61,77  67,76 73,58 9,7 8,6 

IDHM Renda   0,533  0,578 0,644 8,4 11,4 

Renda per capita 220,89  291,71 439,53 32,1 50,7 

* Variação (2000/1991) e ** Variação (2010/2000) em (%). 

Fonte: Atlas (2010) 

 

Tabela 34 - Índice de Desenvolvimento Municipal e seus componentes Sobral 1991/2000/2010 

 

1991 2000 2010 Variação* Variação** 

IDHM Educação   0,218  0,369 0,675 69,3 82,9 

% de 18 anos ou mais com ensino fundamental completo   21,50  29,81 54,31 38,7 82,2 

% de 5 a 6 anos na escola  50,31  80,33 97,66 59,7 21,6 

% de 11 a 13 anos nos anos finais do fundamental ou com fundamental 

completo    20,73  47,18 92,08 127,6 95,2 

% de 15 a 17 anos com fundamental completo    10,38  22,74 66,99 119,1 194,6 

% de 18 a 20 anos com médio completo    6,25  14,22 43,99 127,5 209,4 

IDHM Longevidade   0,594  0,722 0,832 21,5 15,2 

Esperança de vida ao nascer (em anos)    60,61  68,30 74,93 12,7 9,7 

IDHM Renda   0,516  0,582 0,647 12,8 11,2 

Renda per capita 198,63  299,41 448,89 50,7 49,9 

* Variação (2000/1991) e ** Variação (2010/2000) em (%). 

Fonte: Atlas (2010) 

 

Tabela 35 -Índice de Desenvolvimento Municipal e seus componentes Crateús 1991/2000/2010 

 

1991 2000 2010 Variação* Variação** 

IDHM Educação   0,158 0,319 0,550 101,9 72,4 

% de 18 anos ou mais com ensino fundamental completo   13,87 20,78 38,84 49,8 86,9 

% de 5 a 6 anos na escola  38,68 80,38 96,05 107,8 19,5 

% de 11 a 13 anos nos anos finais do fundamental ou com fundamental 

completo    

 

14,66 

 

52,71 

 

83,77 259,5 58,9 

% de 15 a 17 anos com fundamental completo    9,13 17,17 50,17 88,1 192,2 

% de 18 a 20 anos com médio completo    4,89 7,92 32,19 62,0 306,4 

IDHM Longevidade   0,617 0,732 0,787 18,6 7,5 

Esperança de vida ao nascer (em anos)    61,99 68,90 72,24 11,1 4,8 

IDHM Renda   0,478 0,546 0,618 14,2 13,2 

Renda per capita 156,33 239,40 373,18 53,1 55,9 

* Variação (2000/1991) e ** Variação (2010/2000) em (%). 

Fonte: Atlas (2010) 
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Tabela 36 - Índice de Desenvolvimento Municipal e seus componentes Barbalha 1991/2000/2010 

 

1991 2000 2010 Variação* Variação** 

IDHM Educação   0,175 0,357 0,637 104,0 78,4 

% de 18 anos ou mais com ensino fundamental completo   19,88 27,02 51,35 35,9 90,0 

% de 5 a 6 anos na escola  38,98 92,93 96,84 138,4 4,2 

% de 11 a 13 anos nos anos finais do fundamental ou com fundamental 

completo    

 

15,61 

 

36,60 

 

89,37 134,5 144,2 

% de 15 a 17 anos com fundamental completo    5,51 24,13 58,23 337,9 141,3 

% de 18 a 20 anos com médio completo    5,30 10,31 39,03 94,5 278,6 

IDHM Longevidade   0,663 0,714 0,817 7,7 14,4 

Esperança de vida ao nascer (em anos)    64,78 67,83 74,02 4,7 9,1 

IDHM Renda   0,476 0,542 0,613 13,9 13,1 

Renda per capita 154,69 233,87 362,90 51,2 55,2 

* Variação (2000/1991) e ** Variação (2010/2000) em (%). 

Fonte: Atlas (2010) 

 

Tabela 37 - Índice de Desenvolvimento Municipal e seus componentes Iguatu 1991/2000/2010 

 

1991 2000 2010 Variação* Variação** 

IDHM Educação   0,182 0,386 0,599 112,1 55,2 

% de 18 anos ou mais com ensino fundamental completo   15,58 25,69 44,98 64,9 75,1 

% de 5 a 6 anos na escola  46,08 89,24 97,22 93,7 8,9 

% de 11 a 13 anos nos anos finais do fundamental ou com fundamental 

completo    

 

21,16 

 

63,68 

 

86,25 200,9 35,4 

% de 15 a 17 anos com fundamental completo    9,11 21,96 58,54 141,1 166,6 

% de 18 a 20 anos com médio completo    2,29 14,18 34,33 519,2 142,1 

IDHM Longevidade   0,630 0,728 0,808 15,6 11,0 

Esperança de vida ao nascer (em anos)    62,79 68,65 73,48 9,3 7,0 

IDHM Renda   0,534 0,580 0,642 8,6 10,7 

Renda per capita 222,15 295,46 434,67 33,0 47,1 

* Variação (2000/1991) e ** Variação (2010/2000) em (%). 

Fonte:Atlas (2010) 
 

Tabela 38 - Índice de Desenvolvimento Municipal e seus componentes Quixadá 1991/2000/2010 

 

1991 2000 2010 Variação* Variação** 

IDHM Educação   0,190 0,374 0,624 96,8 66,8 

% de 18 anos ou mais com ensino fundamental completo   18,61 25,94 46,32 39,4 78,6 

% de 5 a 6 anos na escola  40,18 78,46 96,03 95,3 22,4 

% de 11 a 13 anos nos anos finais do fundamental ou com fundamental 

completo    

 

19,99 

 

52,40 

 

87,94 162,1 67,8 

% de 15 a 17 anos com fundamental completo    10,14 31,13 69,28 207,0 122,6 

% de 18 a 20 anos com médio completo    6,35 17,73 36,36 179,2 105,1 

IDHM Longevidade   0,611 0,743 0,775 21,6 4,3 

Esperança de vida ao nascer (em anos)    61,67 69,59 71,52 12,8 2,8 

IDHM Renda   0,484 0,518 0,592 7,0 14,3 

Renda per capita 162,21 200,88 317,66 23,8 58,1 

* Variação (2000/1991) e ** Variação (2010/2000) em (%). 

Fonte:Atlas (2010) 
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