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SOBRE O LIVRO

As análises que substanciam o presente compêndio são resultados 
de pesquisas e de longas e férteis discussões entre pesquisado-
res do Departamento de Economia da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, notadamente do Grupo de Estudos e Pesquisas 
em Espaço, Trabalho, Inovação e Sustentabilidade (GEPETIS), dos 
alunos da Pós-graduação em Desenvolvimento Econômico e Regional 
(UFRN), dos alunos da graduação do Curso de Ciências Econômicas 
(UFRN), bem como colaboradores da Universidade Regional do Cariri, 
Faculdade Vale do Salgado e Universidade Estadual do Rio Grande do 
Norte. Os textos aqui reunidos têm como temática central o desen-
volvimento econômico em suas diferentes escalas: setoriais e terri-
toriais. Seus autores, tributários de construtos teóricos heterodoxos, 
marcam, por meio de uma análise crítica e de uma escrita cientifica-
mente consistente, um decisivo compromisso com a coleta e a análise 
dos dados, evitando assim a dissimetria, muitas vezes encontradas 
na literatura regional, entre os dados e a teoria.

De uma forma mais geral, os textos analisam o “estado da arte” da 
dinâmica econômica potiguar, isto é, como encontra-se a economia 
do estado setorialmente, qual é a verdadeira estrutura industrial 
potiguar, qual a abrangência da influência dos governos municipais 
sobre o crescimento e o desenvolvimento econômico do estado do Rio 
Grande do Norte e que culturas agropecuárias, unidades industrias 



e tipos de serviços lhes deram forma econômica, social e política em 
diferentes períodos históricos. 
Com esses propósitos, pode-se afirmar que os textos que conformam o livro 

em tela, mais do que simples análises acadêmicas, isoladas de possibilidades 

e de efetividade como política econômica, podem ser sacados para integra-

rem um mecanismo mais complexo de intervenção econômica a partir da 

capacidade de auxiliar ou mesmo serem utilizados na íntegra como instru-

mentos de políticas públicas para os macrosetores econômicos bem como 

para setores específicos da agropecuária, da indústria e dos serviços priva-

dos (mercado) e públicos em suas diferentes esferas. Destarte, o conteúdo 

de um livro só pode se tornar universal quando pode ser utilizado para 

fazer transformações qualitativas e quantitativas não apenas na economia 

de um país, região ou estado, mas nas vidas de suas populações. Por todos 

esses atributos próprios da Ciência Econômica, o conteúdo do presente livro 

pode e deve ser utilizado por todos os cientistas sociais e por todos aqueles 

que desejam compreender e interver na economia do Rio Grande do Norte.

Ângelo Magalhães Silva
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PREFÁCIO

Nas últimas décadas, as transformações sociais e econômicas 
ocorridas nas economias mundial e nacional têm provocado 
contínua perda de posição relativa da “região” Nordeste frente 
ao Sudeste no que concerne à participação no produto nacio-
nal.  Entender essas transformações tem sido a “missão” de 
inúmeros estudiosos. Assim, diversos foram os trabalhos reali-
zados nas últimas décadas visando entender e explicar essas 
transformações. Da mesma forma, inúmeros estudos procu-
ram desvelar as transformações por que passam os estados 
do Nordeste, buscando conhecer e explicar as desigualdades 
internas e os problemas vivenciados por cada estado.

O Nordeste, composto por nove estados, apresenta uma 
grande diversidade em sua economia. São três estados fortes 
e seis mais fracos. Entre esses, o Rio Grande do Norte é um 
dos estados cuja economia é pequena e frágil.  Não possui um 
dinamismo industrial ou mesmo em outro setor que puxe seu 
desenvolvimento social e econômico. Nos últimos 30 anos, 
não alteramos, significativamente, a nossa participação no 
PIB regional e, provavelmente, não o faremos no próximo 
quarto de século.

No entanto, mudanças ocorreram e mudanças ainda 
irão ocorrer. Dentro desse contexto, o objetivo central desse 
pequeno opúsculo é discutir alguns pontos importantes para o 
desenvolvimento da economia e do estado. Entre eles, discutir 
o subdesenvolvimento e suas estruturas persistentes, o papel 
do estado e dos municípios, a evolução destes etc.

Nessa tônica, o Programa de Mestrado em Economia da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (PPECO-UFRN) 



contribui com algumas pesquisas e ensaios, visando trazer 
à tona questões pertinentes e relevantes para se conhecer a 
economia potiguar.

Assim, os professores e alunos do PPECO-UFRN, apoia-
dos pelo CNPq e CAPES, realizam, cotidianamente, estudos que 
permitem a compreensão da economia potiguar. E, neste opús-
culo, levamos aos leitores alguns desses estudos.

Não se pretende aqui discutir pormenorizadamente as 
inúmeras questões e os problemas que afetam a economia poti-
guar; muito menos as políticas desenvolvidas pelos governos 
federais e estaduais; mas, tão somente clamar por um debate 
mais vivo, a partir das contribuições realizadas. Espera-se, com 
isso, que essa pequena produção possa suscitar novas questões 
de estudos e pesquisas.

William E. N. Pereira, 
novembro de 2014
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INTRODUÇÃO

Os temas sobre o desenvolvimento são de grande diversidade e 
dimensões múltiplas. Pensar o desenvolvimento exige pensar 
diversas faces da vida humana. Por sua vez, pensar o desenvol-
vimento econômico reduz a diversidade e a multiplicidade de 
dimensões a ser estudadas. Dessa forma, pensar o desenvol-
vimento econômico do estado do Rio Grande do Norte não é 
tarefa fácil, pois implica estudar inúmeras e múltiplas variáveis 
no tempo e no espaço. Essa pequena coletânea procura trazer 
um pouco do conhecimento desenvolvido no estado potiguar, 
em particular na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 
por professores e alunos. Nesse contexto, esse livro composto 
por seis artigos faz emergir importantes concepções teóricas 
sobre o desenvolvimento, visando provocar o debate sobre o 
desenvolvimento e a economia do estado potiguar.

O primeiro artigo busca fazer um resgate da questão do 
subdesenvolvimento à luz dos estudos de Celso Furtado. Ele 
observa a contribuição dos debates acerca de modelos de desen-
volvimento econômicos, a partir da epistemologia do pensa-
mento de Furtado, no intento de entender essa forma atroz com 
que ele se manifesta a respeito do que vem a ser o subdesenvol-
vimento. O ensaio analisa como os princípios do pensamento 
econômico contribuíram para a construção teórica de Celso 
Furtado acerca do subdesenvolvimento tendo como objetivos 
específicos estudar o diálogo de Celso Furtado sobre as prin-
cipais teorias do desenvolvimento econômico, apresentando 
os elementos teóricos da construção de sua teoria acerca do 
subdesenvolvimento econômico. Esse artigo colabora para a 
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compreensão da persistência de estruturas subdesenvolvidas 
que obstaculizam o desenvolvimento do Rio Grande do Norte.

O segundo artigo discute a atuação do estado na indus-
trialização nacional, particularmente no Nordeste e no Rio 
Grande do Norte entre as décadas de 1960 e 1990, através da 
Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE, 
em sua relação com o pensamento Cepalino de diagnóstico e 
reversão do subdesenvolvimento latino-americano. A opção 
teórico-metodológica da análise a partir do pensamento da 
Comissão Econômica para a América Latina – CEPAL se deve ao 
fato de a sua problemática ser a da industrialização nacional a 
partir de uma situação “periférica”. Conclui-se que a criação de 
um “mercado institucionalmente regulado” via fundos públicos 
serviu para a transformação significativa da base produtiva 
do Nordeste e do Rio Grande do Norte, do ponto de vista dos 
indicadores sociais. Entretanto, tal ação não se fez eficiente na 
mesma escala. Assim o artigo avalia que, embora tal fato não 
descarte a absoluta importância da ação estatal na região, isso 
questiona o seu “ideário”, assim como a manutenção da pobreza 
em meio ao crescimento econômico forjado. 

O terceiro artigo analisa os elementos que determinaram 
a evolução econômica do Rio Grande do Norte (RN) em termos de 
composição e distribuição das atividades econômicas, destacan-
do os fatores e tendências estruturais observados na economia 
potiguar no período de 1970 a 2006. Nesse estudo, verificam-se os 
principais fenômenos econômicos ocorridos no processo histó-
rico, a estrutura, a concentração e a distribuição da produção, 
como também a comparação do crescimento econômico do esta-
do com os demais estados da região e suas relações comerciais 
com o exterior. A principal finalidade é tornar visíveis os fenô-
menos e entraves que envolveram o processo de desenvolvimento 
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da economia norte-rio-grandense, de maneira a tornar plausível 
o entendimento da sua estrutura e funcionalidade como conse-
quência de fatores constituintes de sua própria trajetória.

A configuração econômica herdada pelo RN desde o seu 
processo de colonização, baseada no latifúndio e na mão de 
obra escrava, fez com que a economia potiguar funcionasse 
a partir de uma lógica de enclave. Apesar disso, observou-se, 
durante o período em evidência, um crescimento econômico 
acompanhado por modificações na estrutura produtiva. O refe-
rido crescimento apresentou concentração espacial e setorial 
da produção. No que concerne às relações interestaduais, o RN 
apresentou déficit em todas as regiões se comparado com gran-
de parte dos estados. Quanto ao fluxo comercial com o resto 
do mundo, observa-se um saldo positivo na balança comercial 
no período, a qual possibilitou a redução do déficit geral em 
transações correntes.

O artigo seguinte – portanto o quarto – busca analisar 
o crescimento do PIB per capita dos municípios potiguares. A 
partir da análise comparativa entre as taxas de crescimento 
do PIB per capita, constata-se que a economia norte-rio-gran-
dense enfrentou uma severa retração na sua taxa de crescimen-
to. Nesse sentido, como os municípios do RN são os responsáveis 
pela formação dessa taxa, estes tiveram uma perda significativa 
com as políticas então implementadas no período em questão. 
Dessa forma, nota-se a grande importância das decisões de cada 
prefeitura na hora de formular suas estratégias de ação para 
elevação ou pelo menos para a manutenção das suas taxas de 
crescimento. Para isso, é fundamental conhecer as influências 
das variáveis que atuam sobre tal fenômeno, pois isso garan-
te ao formulador de política econômica verificar o poder da 
prefeitura na atração de atividades, como, por exemplo, como 
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os gastos em educação e cultura, saúde e saneamento podem 
afetar o nível de crescimento econômico, entre outras informa-
ções sobre outras variáveis que podem o ajudar no momento de 
planejamento de suas ações.  

O penúltimo artigo tem por objetivo analisar a estrutu-
ra de produção no estado do Rio Grande do Norte. Este utiliza 
um ferramental característico da abordagem insumo-produto, 
partindo da estimativa de matrizes regionalizadas, tendo como 
base as estatísticas nacionais para as matrizes insumo-produto 
de 2005 e as contas regionais para os anos de 2005 e 2009, além 
de dados específicos sobre a indústria potiguar para o ano de 
2009. A aproximação estadual a partir da estrutura de produ-
ção nacional é realizada a partir da atualização biproporcional 
das matrizes por meio da aplicação de um RAS modificado, em 
versões contendo 16 e 38 atividades. São apresentados, inicial-
mente, indicadores para o peso das diferentes atividades na 
estrutura de produção potiguar e da produção potiguar no 
valor bruto de produção nacional, por atividade, bem como os 
quocientes locacionais correspondentes. Posteriormente, acres-
centando as informações acerca dos encadeamentos entre as 
atividades possibilitadas pela estimativa de uma inversa de 
Leontief estadual, são apresentados os multiplicadores simples 
de produção e os indicadores de Rasmussen-Hirschman para 
o RN. Após considerações sobre a autossuficiência produtiva 
estadual, por atividade, recorre-se ainda ao artifício da extra-
ção hipotética para uma mensuração do peso das diferentes 
atividades levando-se em conta as ligações totais entre elas.

O último artigo tem por objetivo identificar alguns fato-
res econômicos que impactaram na dinâmica das exporta-
ções de frutas frescas da região Nordeste nos anos recentes, 
mediante a reorganização do Sistema Agroalimentar Mundial, 
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a partir do estudo do impacto de algumas variáveis nas expor-
tações. Desse modo, o artigo utilizará a metodologia de dados 
em painel, analisando os seguintes estados: Ceará, Bahia, 
Pernambuco e Rio Grande do Norte, uma vez que respondem 
por mais de 90% das exportações totais de frutas da região no 
período de 1999 a 2010. O modelo de análise irá inferir sobre 
a relação da quantidade frutas exportadas (Kg) com relação 
ao PIB per capita, valor unitário de cada Kg, taxa de câmbio, 
número de contratos de crédito, participação das exportações 
de frutas no total das exportações e os percentuais destinados 
a Europa, países do NAFTA e da Ásia.

Os resultados dos artigos expressam uma pequena contri-
buição, de diversos autores, sobre a economia e o desenvolvi-
mento do Rio Grande do Norte.
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INTRODUÇÃO

Compreender o desenvolvimento econômico não é tarefa fácil. 
Durante muito tempo discute-se sobre o seu significado e sobre 
quais as características que uma nação necessita apresentar 
para ser definida  como nação desenvolvida. O que se verifica 
é que alguns países apresentam estruturas socioeconômicas 
radicalmente distintas de outros. Essas distinções instiga-
ram inúmeros estudiosos que, ao longo do tempo e agrupa-
dos em torno de escolas do pensamento econômico, fizeram 
suas contribuições para o tema. Nesse sentido, as críticas e os 
aprendizados decorrentes da evolução do conhecimento emba-
saram o desenvolvimento de novos trabalhos. Para a elaboração 
deste artigo, optou-se pela análise do pensamento do econo-
mista brasileiro Celso Monteiro Furtado. É, pois, a capacidade 
investigativa para a realidade das estruturas não desenvolvidas, 
em especial a brasileira, despertada pelos elementos presen-
tes em diversas teorias do pensamento econômico e estuda-
das por Celso Furtado que justificam a contribuição da Teoria 
Econômica na elaboração de seus trabalhos.

Diante disso, o presente trabalho busca fazer um resgate 
dos estudos de Furtado, observando a contribuição dos debates 
acerca de modelos de desenvolvimento econômicos a partir da 
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epistemologia do pensamento desse estudioso, no intento de 
entender essa forma atroz com que ele se manifesta em relação 
ao subdesenvolvimento. Esta pesquisa tem por objetivo geral 
analisar como os princípios do pensamento econômico contri-
buíram para a construção teórica de Celso Furtado acerca do 
subdesenvolvimento e, como específicos, estudar o diálogo do 
pensamento de Celso Furtado com os pressupostos das princi-
pais teorias do desenvolvimento econômico; além de apresen-
tar os elementos teóricos da construção de sua teoria sobre o 
subdesenvolvimento econômico.

OS PRINCÍPIOS DO PENSAMENTO ECONÔMICO E A CONSTRUÇÃO DO 
PENSAMENTO DE CELSO FURTADO

Distingue-se em Celso Furtado sua capacidade de dialo-
gar entre as teorias. Ao situar-se na herança dos princípios do 
pensamento clássico da economia1, ele os denomina como revo-
lucionários, tendo em vista a sua capacidade de alteração nos 
caminhos interpretativos da ciência econômica e polariza-os 
em termos de adjetivação, colocando-os no antagonismo entre 
a possibilidade do realizável aparelhado por uma concepção 
ideológica, de um lado, e os determinantes almejando concre-
tude de idealismos transformadores, de outro.

Em síntese, a posição dos clássicos pode ser qualificada de 

ideológico-revolucionária, sendo a racionalização de forças 

tendentes a consolidar uma situação histórica em franco 

1 Por pensamento clássico está se denominando neste estudo não só a Escola 
Clássica inglesa do século XVIII e XIX (Smith, Ricardo, Mill, entre outros) mas 
também a irrevogável contribuição do pensamento marxista.
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avanço. A posição de Marx, por outro lado, poderia ser quali-

ficada de utópico-revolucionária: racionalização de forças 

tendentes a superar uma situação histórica consolidada 

(FURTADO, 2009b, p. 38).

Desse modo, Furtado propôs um instrumental de análi-
se específico para a realidade dos países periféricos que privi-
legiasse as economias menos favorecidas e de estruturas tão 
distintas dos países centrais do globo. Era preciso encontrar 
um modelo que se aplicasse ao mundo subdesenvolvido, vislum-
brando conduzir tais países à independência dos modelos hege-
mônicos e favorecedores da dominação político-econômica dos 
países do Primeiro Mundo. Era o esforço para apresentar uma 
possibilidade distinta para os países subdesenvolvidos sem que 
estes precisassem incorrer nas principais alternativas que se 
apresentavam na época, a saber: as proposições liberais e as 
teses marxistas (SAMPAIO JUNIOR, 1999). 

Fundamentando suas análises econômicas a partir do 
embasamento feito na abordagem histórica, na tentativa de 
compreender como os processos evoluíram até conduzirem 
ao ponto específico que quisesse estudar, Furtado (1957, 1992, 
2000, 2001) buscou compreender o processo de formação de tais 
economias para, então, elucidar o porquê da precária situação 
econômica a que estavam submetidas. Para Mendes e Teixeira 
(2004, p. 12), partindo de sua preocupação em analisar o motivo 
da diferença entre as estruturas “avançadas” e as “não avan-
çadas”, tendo estas últimas por objeto de estudo “sua análise, 
inicialmente indutiva, explora a relação entre o processo histó-
rico e as estruturas econômicas dos países subdesenvolvidos”.

Em suas explanações acerca das correntes do pensamen-
to econômico, Furtado consegue fazer profunda análise sobre 
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os pressupostos norteadores de cada um dos principais autores 
representantes de cada uma dessas correntes. Sem prolongar-se 
em seus escritos analíticos sobre tais escolas do pensamento 
econômico, o autor consegue, de forma sucinta, extrair o que 
para ele seria o essencial de cada uma dessas. Em seus escri-
tos, passam a ser percebidos traços de cada uma, entre as mais 
destacadas, corrente do pensamento. E em suas análises sobre 
cada uma, entre as principais que existiam dentro do pensa-
mento econômico, durante a construção de seu conhecimento, 
ele usa elementos de todas essas teorias.

A sutileza de Smith de atribuir o aumento de produtividade 

à divisão do trabalho, ignorando os efeitos sobre aquela da 

maior densidade de capital por pessoa ocupada, criou dificul-

dades sobre verbais quase insuperáveis para os seus seguido-

res. Se o aumento de produtividade resultava da divisão do 

trabalho, era ao trabalho que ele devia ser atribuído, e não 

ao capital (FURTADO, 2009b, p. 34). 

Furtado refere-se, por exemplo, a David Ricardo como 
um grande ideólogo da classe industrial inglesa e observa 
como Malthus – com base em seu princípio da população, o 
qual apregoava que enquanto a produção de alimentos de um 
país cresce em progressão aritmética a sua população cresce em 
progressão geométrica – influencia algumas das análises feitas 
por Ricardo (FURTADO, 2000). Observou ainda como Ricardo 
analisou a relação terra-população e como isso influencia nos 
salários e nos lucros. 

Ricardo, grande ideólogo da classe industrial inglesa, argu-

mentava que a renda da terra tendia a crescer toda vez que 
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se utilizavam terras de inferior qualidade. Por outro lado, 

seguindo o “princípio de Malthus”, dizia que a população 

tendia a crescer sempre que o salário operário subia do nível 

de subsistência. Quando a relação terras-população era favo-

rável – como ocorria nos países de colonização recente – os 

salários eram altos e os lucros elevados. O ritmo de acumula-

ção teria que ser grande e a renda do solo, baixa. Salários altos 

significavam, entretanto, crescimento rápido da população e 

utilização de terras de qualidade inferior. Crescendo o preço 

dos alimentos, aumentava o custo da mão de obra ao mesmo 

tempo que subia a renda da terra. Dessa forma, a produtivi-

dade média da população ocupada tendia a baixar ao mesmo 

tempo que a renda da terra se elevava (FURTADO, 2009b, p. 32).

Na construção de uma argumentação sobre o proces-
so de desenvolvimento capitalista em suas diferenciações e 
semelhanças entre centro e periferia, apresenta as fricções e 
os confrontos entre os postulados dos clássicos com os de Marx. 
Com frequência, confronta os pressupostos de cada uma das 
teorias, levando à reflexão sobre pontos semelhantes e pontos 
distintos entre elas.

É necessário não esquecer que, na época de Smith, capital 

não era outra coisa senão reserva de bens de consumo, cujo 

período de rotação era muito curto. Bastava aumentar essa 

reserva para que crescesse o número de pessoas ocupadas, 

o que determinava um maior produto. Os economistas 

clássicos continuaram a pensar em capital em termos de 

“fundo de salários”, não obstante o enorme desenvolvimento 

posterior do capital fixo nos processos produtivos. Marx, 
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entretanto, refutou amplamente esse ponto de vista 

(FURTADO, 2009b, p. 39).

Conforme é possível perceber, a influência marxista 
reside muito mais nos aspectos de reconhecer o papel histó-
rico na formação das estruturas do que em ser propriamente 
uma influência de elementos e pressupostos de análise teóri-
ca e, não obstante tal presença, Celso Furtado não é autor de 
vertente marxista.

Ao analisar a teoria neoclássica, ele destaca nela a teoria 
da maximização, na qual o interesse e o empenho maior dos 
agentes econômicos seria o de otimizar a sua posição no siste-
ma. Para o agente consumidor, isso seria obtido a partir de 
um aumento nas utilidades marginais, que seria a satisfação 
presente nos últimos bens consumidos, em todas as direções. 
Para o agente produtor, essa otimização ocorreria por meio da 
maximização da utilidade marginal de todos os fatores utiliza-
dos no processo produtivo. E para a coletividade, seria alcan-
çado a partir da maximização da produtividade de todos os 
distintos fatores (FURTADO, 2009b). 

O autor, ainda que influenciado relativamente por Marx, 
é mais fortemente adepto das ideias do economista inglês John 
Maynard Keynes (1933), que defendia a intervenção estatal na 
economia, principalmente nos momentos de crise. Essa presen-
ça também é forte na obra furtadiana, tendo em vista prin-
cipalmente a lógica da Escola da Comissão Econômica para 
América Latina – CEPAL consubstanciada na industrialização 
coordenada pela ação governamental. E foi isso que Furtado 
defendeu sempre em seus escritos: um estado atuante na econo-
mia, buscando sempre melhorar as condições de vida de seus 
habitantes e que conduzisse a economia para o mais próximo 
do pleno emprego possível a la Keynes.
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Keynes, ao comprovar a inexistência de automatismos que 

assegurassem o pleno emprego dos fatores disponíveis, 

pretendeu apenas demonstrar que as economias capitalistas 

“maduras” sofriam de certo grau de esclerose nos canais que 

comunicam o processo de poupança com o de investimento, 

o que indicava a necessidade de ação algo mais drástica do 

que aquela que prescrevia a medicina clássica. O problema 

para os keynesianos resumia-se, contudo, na introdução de 

certas correções que restabelecessem o funcionamento dos 

automatismos. Uma vez logrado o pleno emprego, tudo volta-

ria a ocorrer como previam os clássicos, lembrou Keynes no 

seu último artigo (FURTADO, 2009a, p. 48-49).

 
Posteriormente, conhece Raul Prebisch e suas teorias 

acerca do subdesenvolvimento. Ambos têm ideias comuns e tão 
logo Furtado passa a se influenciar teoricamente pelas ideias 
de Prebisch, vindo a trabalhar ao seu lado na CEPAL, começou 
a observar que o keynesianismo deveria ser adaptado para o 
caso dos países de Terceiro Mundo, pois as condições estru-
turais destes são diversas das dos países de Primeiro Mundo, 
que constituem o objeto de análise de Keynes. Procurou assim, 
compreender as estruturas dos países subdesenvolvidos para 
então perseguir caminhos que os conduzissem para a mudança 
de condições, melhorando, desse modo, as suas estruturas e 
as condições de vida de seus povos. Ele, assim como os demais 
estruturalistas, vê a industrialização como o principal desses 
caminhos. Tornou a lembrá-la como receituário sempre presen-
te no discurso de Prebisch (2011, p. 96), que chamava a atenção 
para o fato de que 
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Ela [a industrialização] não constitui um fim em si mesma, 

mas o único meio de que dispõem [os países novos] para ir 

captando uma parte do fruto do progresso técnico e elevando 

progressivamente o nível de vida das massas.

Verifica-se, nesse intelectual, a influência que cada uma 
entre essas teorias econômicas exerceram sobre ele. Nessa 
direção, há uma presença da questão de uma maior divi-
são do trabalho para assim aumentar a produtividade. Via 
também como necessária a busca pela ampliação dos mercados 
para, por sua vez, aumentar a produção e, consequentemen-
te, a dinamização da economia, características presentes na 
sistematização dos clássicos.

Conforme já destacado, existia nele a forte influência do 
materialismo histórico de análise da evolução dos processos 
econômicos, marca do marxismo que esteve presente também 
em seu método de análise. Furtado (2009b) também buscava, 
ainda que em estruturas com muitas falhas, no caso das econo-
mias subdesenvolvidas, entender como se chega a um equilíbrio 
econômico a partir da compreensão do comportamento indivi-
dual dos agentes, sendo esta uma ideia resgatada da corrente 
neoclássica. Ademais, havia sempre a exaltação da necessida-
de da atuação do estado para um melhor funcionamento dos 
mercados, priorizando, claro, a variável investimento para o 
desenvolvimento da economia. Keynes exerce, nesse caso, o 
papel principal no seu pensamento.

Por fim, para a importância de se estudar as estruturas 
dos países subdesenvolvidos, buscando acima de tudo industria-
lizar tais países, há a influência das ideias de Prebisch.
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FURTADO E SUA TEORIA ACERCA DO 
SUBDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Após ampliar seu conhecimento com profunda leitura e 
estudo de diversas teorias econômicas entre as existentes acer-
ca do desenvolvimento, Furtado passa a observar como elas se 
traduziam ao concreto do alcance dos olhos. Ou seja, o que ele 
observa, precipuamente, é que muitas das teorias existentes 
não poderiam ser aplicadas a todos os países de forma gene-
ralizada. Havia países que apresentavam estrutura tão diversa 
daquelas onde as teorias eram elaboradas que aplicá-las a esses 
países sem qualquer adequação para as suas estruturas seria um 
erro. Nesse sentido, esse economista passa a defender um estu-
do diverso para o desenvolvimento econômico tendo por objeto 
esses países de estrutura distinta daqueles do Primeiro Mundo, 
inspirando-se primordialmente nos estudos de Prebisch.

Nesse ponto a teoria do desenvolvimento tem que baixar ao 

plano histórico, o qual comporta o agrupamento das econo-

mias de acordo com certas categorias relevantes no caso. 

É nesse sentido que falamos de economias desenvolvidas e 

subdesenvolvidas; de economias autônomas e dependentes 

(FURTADO, 2009b, p. 100).

Pensava-se ser o subdesenvolvimento uma etapa comum 
a todas as economias até se alcançar o desenvolvimento 
econômico; pensava-se ser um caminho pelo qual todas as 
economias teriam de passar até que viessem a se tornar desen-
volvidas2 (D’AGUIAR, 2013).

2 Trata-se de opinião dos autores baseada na obra de D’Aguiar (2013), mas 
não há transcrição na íntegra.
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Dessarte, passou-se a verificar que muitas das economias 
subdesenvolvidas permaneciam na mesma situação desfavorá-
vel, ainda que o tempo avançasse e, com esse avançar do tempo, 
o que se observava era que a distância entre as suas riquezas 
e a dos países do Primeiro Mundo se tornava cada vez maior. 

O subdesenvolvimento, assim, não se inscrevia numa cadeia 

de evolução que começava no mundo primitivo até alcançar, 

por meio de estágios sucessivos, o pleno desenvolvimento. 

Antes, tratou-se de uma singularidade histórica, a forma do 

desenvolvimento capitalista nas ex-colônias transformadas 

em periferia, cuja função histórica era fornecer elementos para 

a acumulação de capital no centro. Essa relação, que perma-

neceu apesar de intensas transformações, impediu-a precisa-

mente de “evoluir” para estágios superiores da acumulação 

capitalista; vale dizer, para igualar-se ao centro dinâmico, 

conquanto lhe injetou reiteradamente elementos de atuali-

zação (OLIVEIRA, 2003, p.126).

O que passou a ser observado para os países subdesen-
volvidos é que as relações comerciais externas, da maneira 
como estavam sendo operadas, mostravam-se mais maléficas 
que benéficas à economia nacional, existindo, na verdade, um 
excedente de mão de obra e também uma subutilização dos 
insumos disponíveis e a produção não apresentava relação com 
as necessidades reais do país. 

No plano do estado, o que passou a se verificar foi o endi-
vidamento crescente, uma distorção na destinação dos poucos 
recursos existentes disponíveis. Endividamento que se constitui 
como proteção, tornada indispensável às atividades que susten-
tam o “crescimento” e o comércio exterior, com o consequente 
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empobrecimento do país. No plano social, verificou-se o agra-
vamento do não emprego, o aumento do número de habitantes 
vivendo em níveis extremos de pobreza, assim como o agrava-
mento das condições de habitação, educação, saúde e alimen-
tação. Constatou-se, verdadeiramente, um empobrecimento, 
tanto relativo quanto absoluto (SANTOS, 2007).

Ademais, verificou-se em inúmeros estudos de Celso 
Furtado, por exemplo, a precária situação de vida dos povos 
latino-americanos e o atraso econômico de seus países. O estu-
do acerca do desenvolvimento impunha como requerimento o 
conhecimento dos problemas que serviam como entrave, pois, 
para Furtado (2009b, p. 100), 

assim quando nos reportamos à teoria do desenvolvimento, 

referimo-nos, por exemplo, aos problemas específicos daque-

las economias, tais as latino-americanas, que permaneceram 

atrasadas com relação às demais economias. 

Observa-se que os países subdesenvolvidos revelam, por 
meio de suas transações externas, que aquilo que é produzi-
do por eles e exportado é o que os países modernos necessi-
tam, quer seja para consumir, quer seja para transformar em 
produtos mais bem elaborados e assim agregar valor. Já a outra 
parte do que é produzido sofre ao tentar encontrar mercado 
consumidor dentro do próprio país. É preciso observar como se 
dão as relações comerciais entre os países subdesenvolvidos e o 
resto do mundo, porém, não se pode deixar de observar como 
se manifestam as relações comerciais e sociais internamente. 

[...] o “subdesenvolvimento” é uma formação capitalis-

ta e não simplesmente histórica. [...] toda a questão do 
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desenvolvimento foi vista pelo ângulo das relações exter-

nas, e o problema transformou-se assim em uma oposição 

entre nações, passando despercebido o fato de que, antes de 

oposição entre nações, o desenvolvimento ou crescimento é 

um problema que diz respeito à oposição entre classes sociais 

internas (OLIVEIRA, 2003, p. 33). 

Furtado, assim como outros estudiosos, verificou que, 
enquanto em algumas regiões a prosperidade econômica se 
manifesta em ritmo notável, em outras, ela parece não existir, 
ou então, perceptível é, na verdade, o retrocesso econômico. 
E não se tratava apenas de essas diferenças existirem quando 
comparadas com os diversos países do globo, pois até mesmo 
dentro dos próprios países, entre as suas diversas regiões, 
tal característica podia ser vista. Era evidente, com maior ou 
menor grau, o nível de contraste em que viviam suas popula-
ções e como se desenvolviam essas regiões. Sua diferenciação se 
dá na forma como ele interpreta essas desigualdades, oriundas 
de um processo histórico em que uma situação de dependên-
cia econômica perpetua-se ao longo do tempo e, observando 
a necessidade de uma sólida e persistente atuação estatal no 
sentido de conduzir a economia ao rompimento dessa situação.

Que significa, em última instância, essa heterogeneidade3? 

Que o desenvolvimento econômico é um processo acentuada-

mente desigual: surge em uns pontos, propaga-se com maior 

ou menor facilidade a outros, tem vigor em determinados 

3 A heterogeneidade decorre da dualidade tão presente nos países subdesen-
volvidos. Há a discrepância entre um setor moderno e outro arcaico tecnolo-
gicamente. Há em um mesmo país, em uma mesma região, setores produzindo 
com elevada produtividade; e outros, com baixíssima (BIELSHOWSKY, 2010).
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lugares, aborta noutros etc. Nem é nem poderia ser um 

processo uniforme, pois a constelação de recursos e fato-

res que se apresenta em cada parte é obviamente diversa 

(FURTADO, 2009b, p. 111).

Esse economista se empenhou na solução dessas desi-
gualdades regionais, buscando minimizar os contrastes entre 
as regiões dos países, no intuito de alcançar mais integração 
econômica, na qual as regiões distintas se unam em torno de 
um projeto de nação, eivando esforços no aproveitamento de 
recursos e fatores conjuntamente (MENDES; TEIXEIRA, 2004).

Celso Furtado observou essa particular manifestação da 
economia capitalista e empenhou-se em sua melhor compreen-
são, tendo visto que as teorias e propostas de políticas econômi-
cas existentes até então eram, em sua quase totalidade, voltada 
para países de estruturas diferentes das desses “miseráveis” 
países. Isto é, tinham como objeto de estudo os países desen-
volvidos, os quais apresentavam distintas estruturas das dos 
países do Terceiro Mundo. Desse modo, Furtado enxergou aquilo 
que já existia, mas, que poucos conseguiram captar e sintetizar: 
a necessidade de fortalecer as estruturas dos países de condi-
ções precárias para que pudessem passar a oferecer condições 
dignas de vida às suas populações, visto que grande parte vive 
marginalizada dos avanços e benesses do progresso econômico, 
sem acesso a uma educação de qualidade, atendimento médico-
-hospitalar adequado ou mesmo a uma moradia confortável e 
segura. Dentro desse contexto,  resgatou, no debate econômico, 
as questões essenciais da busca pelo desenvolvimento.

Uma teoria científica pressupõe a existência de problemas 

cuja solução é motivo de preocupação de algum grupo social. 
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É indispensável, portanto, que se reconheça a existência do 

problema para que sua solução possa constituir objeto de 

especulação dos homens de pensamento. O desenvolvimento 

econômico, que tanto preocupara os primeiros clássicos em 

luta contra os resquícios do feudalismo, não voltou a cons-

tituir um “problema” senão, praticamente, em nossos dias 

(FURTADO, 2009b, p. 81).

Celso Furtado já havia atentado, em sua busca pela 
compreensão desse fenômeno, para o fato de que o subde-
senvolvimento seria decorrente do desequilíbrio existente 
no processo de assimilação dos avanços tecnológicos que são 
produzidos pelo capitalismo industrial. Esse desequilíbrio 
incentiva as inovações tecnológicas nos métodos de produção, 
as quais afetam o estilo de vida da população, promovendo a 
acumulação de capital em detrimento da distribuição de renda, 
fruto dessa acumulação. Nos países desenvolvidos há um para-
lelismo entre forças de produção e os bens de consumo, que 
crescem em ritmo próximo, o mesmo não se verifica para os 
países subdesenvolvidos (FURTADO, 1992). 

Esse desequilíbrio se dava também pelo fato de se tentar 
implantar nos países periféricos modelos de desenvolvimento 
que faziam claramente com que o capital ficasse se acumu-
lando apenas nas mãos de poucas pessoas. Essas pessoas já 
eram proprietárias da maior parcela desse capital – ao passo 
que a grande maioria da população, a qual vivia precipuamen-
te do mínimo de salário possível que lhes era pago, acabava 
sendo “excluída” do aumento nos ganhos em decorrência desse 
aumento da concentração da riqueza. Furtado (1957, p. 49) já 
dizia que “[...] não há dúvida alguma que o desenvolvimento 
exige e provoca essa redistribuição [da renda]”.
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Entende-se que em um momento inicial se torna neces-
sária essa acumulação para desembocar em investimentos. 
Contudo, deveria posteriormente esse ritmo de acumulação se 
reduzir mediante a participação dos “excluídos” inicialmente 
nos lucros e no aumento da renda. Para tanto, seria necessário 
mudar os padrões de consumo (pois os existentes, em sua maio-
ria, são constituídos por uma alta propensão a importar, o que 
significa a remessa de divisas ao exterior) dessas sociedades, de 
forma compatível com os avanços tecnológicos desenvolvidos, 
os quais são necessários para dar sustento às mudanças e dinâ-
micas da demanda de um país (FURTADO, 2009b). 

Os problemas das economias subdesenvolvidas tratam-se, 
acima de tudo, de problemas estruturais inerentes a cada país. 
Torna-se necessário, assim, rever as estruturas sob as quais se 
fundamenta cada país para procurar um meio de aperfeiçoá-las. 
Elas necessitam desenvolver suas próprias tecnologias e fortale-
cer suas estruturas para não serem meros reflexos do progresso 
tecnológico desenvolvido nos países do Primeiro Mundo.

Em síntese, o que caracteriza uma economia dependente, é 

que nela o progresso tecnológico, é criado pelo desenvolvi-

mento, ou melhor, por modificações estruturais, que surgem 

inicialmente do lado da demanda, enquanto nas economias 

desenvolvidas o progresso tecnológico é, ele mesmo, a fonte do 

desenvolvimento. De uma perspectiva mais ampla, cabe reco-

nhecer que o desenvolvimento de uma economia dependente 

é reflexo do progresso tecnológico nos pólos dinâmicos da 

economia mundial. Contudo, convém assinalar que o elemento 

dinâmico não é a irradiação do progresso tecnológico, e sim o 

desenvolvimento da curva da demanda (FURTADO, 1968, p. 3).
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Essa dependência é sistematizada também dentro da 
perspectiva da reprodução das forças sociais em sincronia 
com as limitações à transformação aludida por Sampaio 
Júnior (1999, p. 179).

Na ausência de mecanismos de transferência dos aumentos na 

produtividade do trabalho para salário, há uma inversão na 

relação de causalidade entre expansão da capacidade produ-

tividade e formação dos mercados. Não é o desenvolvimento 

das forças produtivas que impulsiona as transformações nos 

padrões de consumo, mas o inverso: é a modernização dos 

padrões de consumo que condiciona o desenvolvimento das 

forças produtivas.

Nesse contexto, Furtado capta da realidade a deficiente 
situação para a economia, que é o fato de a renda estar concen-
trada nas mãos de poucas pessoas. Como a grande parcela da 
população possui renda mínima isso demanda, em termos 
monetários, muito pouco por pessoa.

Torna-se necessário que essa grande e “excluída” parcela 
de habitantes passe a auferir alguma renda ou então que essa 
mínima renda seja aumentada para que possa demandar mais 
produtos, o que fará com que se realizem mais contratações 
de trabalhadores nas indústrias para ampliar a produção que 
se busca. Esses novos trabalhadores contratados receberão 
salários e ainda mais produtos passarão a ser demandados e 
assim o círculo da economia se movimenta e se desloca para 
um patamar superior de renda. À medida que a renda aumenta, 
amplia-se o consumo dos produtos dos diversos setores; como 
que de forma gradativa, o consumo se eleva até atingir certos 
níveis passando a crescer em outros setores.
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É fato comprovado pela experiência que a procura tende a 

modificar-se, no sentido da diversificação, sempre que se 

eleva o salário real médio. Inquéritos realizados entre os mais 

variados grupos sociais confirmam essa tendência à diver-

sificação da procura. Assim, a procura de alimentos cresce 

sensivelmente nas primeiras fases do desenvolvimento, mas 

diminui seu ritmo de aumento uma vez atingidos certos 

níveis de renda real per capita. A procura de manufaturas 

de consumo cresce intensamente quando começa a diminuir 

o ritmo de crescimento do consumo de alimentos. Os bens 

duráveis de consumo, por seu lado, têm um comportamento 

específico (FURTADO, 2009b, p. 92).

Influência dos ideários cepalinos, Celso defendia como 
pré-requisito para a superação do subdesenvolvimento a rápi-
da industrialização da economia. Essa industrialização rápida 
não significaria, exclusivamente, a do setor industrial, mas a 
de todos os setores da economia, os quais tenderiam a crescer 
para atender a procura global que se diversifica a partir da 
expansão da renda (FURTADO, 2000).

Dessarte, essa industrialização deve ocorrer mediante 
a atuação do estado para intermediar conflitos e orientar a 
alocação dos recursos em setores estratégicos, nos quais os 
lucros ainda não cessaram. Com isso, busca-se levar toda a 
economia a uma situação de homogeneização das estruturas 
produtivas, sendo estas distribuídas entre todos os agentes, 
ainda que não sejam dispostos de forma igualitária os frutos 
decorrentes do aumento da produtividade que certamente 
acontecerá na economia.
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Nas atuais economias subdesenvolvidas [...] a industrializa-

ção em condições de laissez-faire não conduz ao desenvolvi-

mento, entendido este como homogeneização da estrutura 

produtiva e difusão crescente dos frutos do aumento da 

produtividade. Pelo contrário, a industrialização nessas 

condições tende a engendrar uma estrutura produtiva de 

múltiplos compartimentos, com grande disparidade na 

produtividade do trabalho entre estes, sem que os níveis de 

produtividade influenciem, de forma significativa, as taxas 

de salários (FURTADO, 2000, p. 294-295).

No que diz respeito à relação entre a produtividade 
marginal do trabalho, o gráfico a seguir mostra a taxa de salá-
rio e a mão de obra, onde:
P1 = indústrias de alto coeficiente de capitalização
P2 = indústrias de baixo coeficiente de capitalização
P3 = serviços, inclusive obras públicas
P4 = agricultura capitalista para os mercados interno e externo
P5 = setor pré-capitalista: agricultura e artesanato tradicionais

Gráfico 1 – Relação entre a produtividade marginal do trabalho e a taxa 
de salário e mão de obra.
Fonte: Furtado (2000).
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Observa-se, no gráfico, que o salário máximo pago ao 
trabalhador está em P1. Porém, em todos os setores, a taxa de 
salários está determinada como reflexo do nível de vida em P5, 
exercendo este último, na verdade, uma função de depósito de 
mão de obra barata.

Além disso, o impacto decorrente de um impulso de cres-
cimento depende, antes de mais nada, do setor onde se proces-
sa essa procura. Caso ele se origine em P1, em que a relação 
capital-trabalho é elevada, pouco impacto exercerá o efeito 
multiplicador na economia. Contudo, caso se realize em P4 ou 
P5, o efeito multiplicador será gigantesco. Vejamos:

Uma vez que a estrutura do sistema produtivo se configura 

da forma que vimos de expor, as possibilidades de absorção 

do excedente de mão-de-obra se farão cada vez mais remotas. 

Como o coeficiente de capital tende a elevar-se não apenas 

em P1 e P2, mas também em P3 e P4, a tendência à concentra-

ção da renda se acentua, o que significa que os investimen-

tos privados se voltarão cada vez mais para P1 aumentando 

concomitantemente a pressão sobre a balança de pagamentos 

(FURTADO, 2000, p. 298).

Há, na verdade, problemas estruturais para os países 
subdesenvolvidos, tais como infraestrutura precária, taxa de 
poupança insuficiente, elevada concentração de renda, estru-
tura fundiária concentrada, entre outros, que demandam as 
suas superações para o avançar dessas nações rumo a melhores 
patamares sociais e econômicos.

Para Furtado, um dos graves problemas das nações subde-
senvolvidas é o déficit habitacional. Grande parcela da popula-
ção desses países tem de arcar com as despesas de aluguel, que 
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absorvem significativa parcela de seus salários. Caso a habitação 
fosse própria, esse recurso empregado no pagamento de aluguel 
poderia ser utilizado para ampliar o consumo ou então seria 
poupado, ampliando o crédito à disposição no setor bancário. 
Além disso, a construção de tantas residências para servirem 
de moradia própria geraria vultosa quantidade empregos, tendo 
em vista que o setor da construção civil utiliza intensamente 
o insumo trabalho. Por conseguinte, os salários pagos a tais 
trabalhadores incrementariam ainda mais a economia do país. 
Referindo-se ao caso do Brasil, que também o autor insere na 
lista dos países do Terceiro Mundo, pode-se supor como é de 
extrema relevância o assunto para os países subdesenvolvidos. 

Com efeito, o déficit habitacional é o grande empecilho para 

superar-se o quadro de pobreza. Os 53 milhões de pobres e 

miseráveis brasileiros não têm como pagar um aluguel, muito 

menos como possuir uma moradia. Suprir esse déficit exige 

um investimento a longo prazo, uma massa de recursos que 

podemos estimar em 4% do produto nacional. [...] Daí a impor-

tância de aumentar a poupança. É espantoso que com uma 

renda média alta, de quase 5 mil dólares, o Brasil tenha uma 

taxa de poupança tão baixa. Se voltássemos aos patamares 

de 24, ou até 25%, haveria recursos suficientes – sem preci-

sar recorrer ao endividamento externo – para enfrentar o 

problema dos investimentos reprodutivos e o do atraso na 

construção civil (FURTADO, 2002, p. 18-19).

Outro grande problema comum às nações subdesenvolvi-
das, apontado por Celso Furtado, é o fato de suas elites tentarem 
reproduzir nesses países o padrão de vida dos países desen-
volvidos, com o importante detalhe de que suas rendas estão, 
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de maneira geral, abaixo da dos países do Primeiro Mundo. 
Existia, pois, um “efeito demonstração” por meio do qual as 
elites tentavam imitar os costumes de vida das classes altas dos 
países desenvolvidos e essa influência atingia a todas as clas-
ses da economia, as quais acreditavam ser esse padrão de vida 
um requisito para aquisição de status de riqueza na sociedade. 
A ostentação de todo esse consumo acarretava a fuga de vulto-
sa riqueza da nação em direção aos países do centro do globo. 
Eram, pois, apontadas pelo autor para se corrigir esse desequi-
líbrio duas possíveis soluções, quais sejam: a desvalorização 
substancial da moeda (o que faria com que se necessitasse maior 
quantidade de moeda nacional para adquirir uma mesma quan-
tidade de produtos estrangeiros); ou a introdução de uma série 
de controle seletivo sobre as importações (FURTADO, 2008).  

Diante dessa tentativa comum e errônea, segundo esse 
economista, as elites enviam vultosas quantias de recursos que 
deveriam ser invertidos dentro do país para os países já desen-
volvidos em troca de bens de luxo. 

No nosso caso, poderia se pensar também em alguma forma 

de imposto que incidisse sobre gastos supérfluos, carros 

importados, bens de luxo, certas viagens ao exterior, que 

levam o país a gastar os milhões de dólares que não tem 

(FURTADO, 2002, p. 22).

Diante disso, o problema que se apresenta – diante do 
intento de reproduzir, em todos os países, os padrões de vida do 
mundo desenvolvido – é que esse comportamento degrada rapi-
damente os recursos naturais do planeta. O modelo utilizado 
pelos países “avançados” é, portanto, insustentável em termos 
ambientais em longo prazo, sem contar com o fato de que uma 
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generalização desse modelo, para todas as nações do globo, 
levaria o mundo ao colapso, podendo, inclusive, pôr em risco a 
sobrevivência da espécie humana. Observa-se assim que a ideia 
que os povos pobres poderão algum dia desfrutar das formas de 
vida dos atuais povos ricos e que faz com que suas populações 
aceitem enormes sacrifícios almejando em troca alcançar esta 
condição é simplesmente algo irrealizável (FURTADO, 2001).

Tornava-se, para esse autor, necessária a busca pela 
identidade da nação, valorizando seus costumes e sua cultura, 
sem achar que o modelo correto é aquele utilizado pelos países 
desenvolvidos, mas sim, compreender que o seu também está 
correto, sendo apenas diferente. 

A primeira condição para libertar-se do subdesenvolvimento 

é escapar da obsessão de reproduzir o perfil daqueles que se 

autointitulam desenvolvidos. É assumir a própria identidade. 

Na crise de civilização em que vivemos, somente a confiança 

em nós mesmos poderá nos restituir a esperança de chegar a 

bom porto (FURTADO, 1998, p. 67). 

Uma das relevâncias na contribuição do autor é que ele via 
na intervenção estatal a maneira de condução ao melhoramento 
das estruturas dos países subdesenvolvidos. Para Furtado, a 
questão do desenvolvimento nos países subdesenvolvidos seria 
algo muito mais complexo, necessitando da atuação do estado, 
pois, somente este conseguiria utilizar a capacidade produtiva 
existente. Haveria também, como estímulo ao desenvolvimento, 
a procura extraordinária do setor externo por algum produto 
exportado por tal país, ou ainda, alguma tensão estrutural que 
venha abrir caminho à substituição de importações, forçando a 
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indústria nacional a produzir aquilo que se importa como meio 
de se atender à demanda interna. Assim:

Nos países subdesenvolvidos, o problema do desenvolvimento 

é muito mais complexo, pois não resulta, necessariamente, 

de uma política que vise a utilizar a capacidade existente. 

O desenvolvimento se realiza sob a ação de algum fator exóge-

no, tal como o impulso de uma procura externa em expansão, 

uma ação estatal deliberada ou simplesmente tensões estru-

turais que abram caminho à substituição de importações 

(FURTADO, 2000, p. 283-284).

Como vimos, ele compreendia o capitalismo como um 
sistema que parte da relação custo-benefício e que, a partir 
da autonomia decisória dos agentes, haveria desequilíbrios 
econômicos. Acreditava que seria função do estado agir para 
coordenar as ações desses agentes, planejando alternativas 
de crescimento de longo prazo, criando assim um ambiente 
para a realização de investimento de mais tempo de maturação 
(MENDES; TEIXEIRA, 2004).

Celso Furtado buscava, após a compreensão desses 
países de condições tão distintas das dos países desenvolvidos, 
observar como se davam essas distorções entre aquilo que 
efetivamente acontecia e o perfeito funcionamento das econo-
mias desenvolvidas. Após sanada essa falta de compreensão, 
Furtado atrevia-se a buscar orientar as atuações dos agentes 
públicos para a condução ao adequado funcionamento de suas 
estruturas, buscando sempre incorporar ao processo econômi-
co, aqueles que eram “excluídos”, almejando em verdade, um 
desenvolvimento que acontecesse de forma justa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Verificou-se, a partir do presente trabalho, que Celso 
Furtado, ao estudar as diversas variáveis econômicas (gastos 
do governo, consumo, investimento, entre outras) e os diver-
sos problemas presentes em maior ou menor grau em todos os 
países subdesenvolvidos (falta de moradia própria de seus habi-
tantes, disparidade de renda e outros mais), passou a ampliar o 
conhecimento acerca do funcionamento da economia de uma 
nação. Furtado estudou o processo de desenvolvimento econô-
mico segundo as principais correntes do pensamento econômi-
co para tentar compreendê-lo. Ele analisou a teoria clássica e 
passou a observar com mais atenção a remuneração dos fatores 
produtivos. Com a teoria marxista, principalmente, incorporou 
o método do materialismo histórico para o estudo dos proces-
sos de desenvolvimento ao longo do tempo. Dos neoclássicos, 
aprendeu a buscar o equilíbrio das variáveis econômicas, embo-
ra compreendesse que esse equilíbrio deveria ser buscado sem 
a plena utilização dos fatores produtivos. De Keynes, obteve a 
compreensão da importância da atuação do Estado na econo-
mia, como forma de se alcançar esse equilíbrio e o estudo da 
relevância do investimento para se alcançar o desenvolvimen-
to. Por fim, de Prebisch, veio a influência de estudar os países 
subdesenvolvidos e de buscar a industrialização como forma 
de superação de atraso econômico.

Observando elementos teóricos na construção de seu pensa-
mento, verificou-se que ele, observando esse funcionamento das 
economias subdesenvolvidas, passou a sugerir de que forma se 
poderia atuar para buscar um melhor funcionamento das estru-
turas de uma nação. Essa atuação claramente seria de competência 
dos agentes do estado formuladores de políticas públicas. 
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Furtado sempre se empenhou em evidenciar a solução 
para os pontos de estrangulamento que se apresentavam nas 
estruturas dos países, em especial, os subdesenvolvidos. Para 
tanto, ele deu mais ênfase em seus estudos aos países subde-
senvolvidos, países com estruturas diversas e distintas daqueles 
localizados no centro do sistema capitalista e possuidores de 
características próprias. Buscou sempre a concretização de suas 
ideias na certeza de que era preciso ir além para contribuir com 
um mundo mais justo, mais digno. Era relevante sim compreen-
der teoricamente como funcionavam as estruturas econômicas 
e quais os caminhos sugeridos pelos teóricos para aperfeiçoá-las 
ainda mais, contudo, era necessário trazer essa teoria para a 
manifestação na realidade na certeza de que uma nação sempre 
pode mais, sempre pode ir além de sua atual situação. 

Ele fundamentou seu conhecimento, sua teoria, mas 
sempre almejando a sua aplicação prática na economia. A esse 
respeito, afirmava: “É indispensável não esquecer que uma 
teoria só se justifica quando nos arma para conhecer a reali-
dade e atuar sobre ela” (FURTADO, 2009b, p. 100).
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2 NOTAS SOBRE O ESTADO INDUSTRIAL 
DESENVOLVIMENTISTA BRASILEIRO1

Valdênia Apolinário 

INTRODUÇÃO

As notas seguintes refletem a atuação do Estado na industria-
lização nacional, particularmente no Nordeste, por meio da 
Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE, em 
sua relação com o pensamento CEPALINO de diagnóstico e perspec-
tiva de reversão do subdesenvolvimento latino-americano. A opção 
pela análise a partir do pensamento da Comissão Econômica para a 
América Latina – CEPAL deve-se ao fato da sua problemática ser a 
da industrialização nacional a partir de uma situação “periférica”.

As reflexões apresentadas resultam de um esforço maior 
de compreensão do papel do Estado no processo de desenvolvi-
mento e crescimento industrial experimentado pelo Nordeste, 
e Rio Grande do Norte, entre as décadas de 1960 e 1990. Neste 
artigo, analisa-se o Estado industrial desenvolvimentista brasi-
leiro numa perspectiva crítica, à luz de seleta literatura que se 
debruça sobre aquele período.

1 Este artigo é uma versão do Capítulo 2 da dissertação de mestrado intitulada 
“INCENTIVOS DA SUDENE NO NORDESTE: sua articulação com a economia 
do Rio Grande do Norte no período 1964/1989”, defendida pela autora deste 
artigo junto ao Programa de Pós-graduação em Economia da UFPB, Campus 
II (atual UFCG), em 1996 e orientada pelo Prof. Dr. Robério Ferreira dos Santos 
(UFCG). O meu agradecimento ao professor orientador, a quem isento de qual-
quer responsabilidade quanto à publicação das ideias aqui contidas no ano de 
2016, bem como à banca examinadora: Prof. Dr. Aldenor Gomes da Silva (antes 
UFRN, hoje UFCG); Prof. Ms. João Otávio P. B. Júnior (UFCG); e, Prof. Dr. Jurandir 
Antônio Xavier (UFCG) – meus agradecimentos e isenção de responsabilidade. 
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Reconhecendo a importância e a atualidade do debate 
sobre o desenvolvimento regional, das desigualdades regionais 
e, resguardadas as especificidades recentes do Brasil, espe-
cialmente entre 2003-2010 (Governo Luiz Inácio Lula da Silva), 
acredita-se que essas notas mantêm-se adequadas, ao mesmo 
tempo que são um convite ao leitor para mergulhar na saga 
da industrialização e da “modernização” da região Nordeste, 
talvez a “maior” de todas as questões regionais do Brasil até 
o presente momento. 

Este artigo está estruturado em cinco seções, além desta 
introdução. A segunda seção resgata elementos teóricos quanto 
à controversa “dualidade” brasileira e sua reversão por meio de 
ações estatais. A terceira seção aprofunda o diagnóstico e recei-
tuário do Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste 
– GTDN e a gênese e desenvolvimento da Superintendência para 
o Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE. A quarta analisa os 
impactos econômicos e sociais da regulação estatal no Nordeste, 
com ênfase sobre o Rio Grande do Norte. Por fim, são apresen-
tadas as considerações finais. 

DA DUALIDADE À SUPERAÇÃO ESTATIZANTE

A transição da economia brasileira de uma base eminen-
temente agrária para a fase industrial tem, após 1930, com o 
Estado Novo getulista, seu maior ponto de inflexão. É, contudo, 
na década de 1950 que a intelectualidade brasileira dá mostras 
de sua polaridade teórica ao estabelecer uma “dualidade” acer-
ca do desenvolvimento econômico brasileiro. De um lado, defen-
sores da “vocação agrária” do Brasil e o liberalismo econômico, 
a partir dos princípios de regulação automática do mercado e 
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alocação ótima dos fatores, dando ênfase à Teoria das vanta-
gens Comparativas; por outro lado, existem os chamados desen-
volvimentistas, os quais pregavam a intervenção do estado na 
economia rumo à industrialização e planejamento. Tal ideologia 
articulava-se com a proposta da Comissão Econômica para a 
América latina – CEPAL (MANTEGA, 1985, p. 11-12).

Em verdade, essa controvérsia, entre um setor “atra-
sado” (agrário) e outro “moderno” (industrial), findou por se 
constituir na base sob a qual assenta a tese dual da economia 
brasileira. Porém, adverte Oliveira (1988a, p. 12), tal dualidade 
é “encontrável não apenas em quase todos os sistemas” e perío-
dos como também se constitui numa diferença apenas formal, 
visto que “o retrocesso real mostra uma simbiose, uma organi-
cidade, unidade de contrários”, entre, por exemplo: agricultu-
ra “versus” indústria (OLIVEIRA, 1988a, p. 12). Isto é, existem 
desenvolvimentos desiguais, porém, combinados. 

Dessa forma, admite-se que o subdesenvolvimento 
econômico de alguns países não se constitui numa fase prévia, 
anterior ou não capitalista e que, portanto, o desenvolvimen-
to dessas nações não as levarão, necessária e linearmente, ao 
capitalismo das nações desenvolvidas, dada a sua especificidade 
periférica-tardia2.

Um mérito, quanto à CEPAL, refere-se ao fato de ela 
se constituir na primeira e mais expressiva tentativa lati-
na de entender, metodológica e planejadamente, o desen-
volvimento, as vicissitudes, as peculiaridades do Continente 

2 Periférica segundo a sua posição na Divisão Internacional do Trabalho – 
DIT e tardia porque somente se urbaniza industrialmente, efetivamente, em 
meados do século XX.
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Latino-Americano e propor um conjunto de medidas para a 
reversão do subdesenvolvimento identificado3.

Para Xavier (1992, p. 5-20), a viabilidade e a nature-
za da reversão proposta também se constituem num mérito 
CEPALINO, colocando-os, inclusive à frente das interpretações 
cepalinas contemporâneas (aqueles que têm a indústria como 
redenção e que, em regra, não visualizam contraposição na 
acumulação privada), dependentistas (enfatizam as leis inter-
nas e externas determinando o todo), campineiros, cepalinos 
tardios. O mérito, sobretudo, diz o autor, está na tentativa de 
reversão do subdesenvolvimento por intermédio da industria-
lização “estatal-econômico-socialmente planejada” da econo-
mia nacional, significando dizer com isso que, subjacente a 
essa ideia, está posto que o enriquecimento privado-capitalista 
apenas se realiza por meio da “social-estatização” das funções 
capital-produtivas. Isto é, a acumulação não se viabilizaria 
efetivamente se deixada por conta e risco da “empreendedora” 
iniciativa privada4.

3 Segundo Lipietz, meados do século XX são marcados pelo movimento antico-
lonial onde teóricos do terceiro mundo passam a enfatizar o funcionamento 
concreto das formações sociais dominadas, elaborando uma crítica ao “centro-
-centrismo” e acenando para a possibilidade de uma autonomia relativa do 
regime de acumulação periférico. Na América latina, tal inquietação expres-
sa-se nos enunciados da CEPAL, a qual, segundo o autor, encontrava-se não 
apenas limitada por possuir uma visão “tecnologista”, caracterizada pela 
produção interna de bens de investimento rumo a substituição de importa-
ções, mas também e sobretudo por não pressupor a mutação social e ampliação 
do consumo das massas – faces necessárias do fordismo desenvolvido, resul-
tando assim em apenas uma “caricatura de fordismo” (LIPIETZ, 1988, p. 68-81).
4 Assim como o enriquecimento privado-capitalista, também as consequên-
cias do imperialismo, do subdesenvolvimento, das trocas desiguais, da distri-
buição desigual de renda, só se reverteriam em favor do trabalho sob ação 
econômico-social planejadas (XAVIER, 1992, p. 5-7).
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Dessa forma, ao não “confiar” à livre iniciativa dos agen-
tes privados a industrialização nacional – se não pela ação 
planejadora, orientadora e “corretiva” das inflexões cíclicas 
por parte do Estado – a CEPAL deu um passo à frente dos seus 
intérpretes contemporâneos (os liberais e neoliberais), conclui 
Xavier (1992). Porém, esclarece que, embora tal escola tenha 
formalmente admitido que as contradições do capitalismo 
sejam próprias do capitalismo, tal admissão, embora apenas 
formal, não reconheceu na propriedade privada capitalista 
(apropriação versus social produção), a “fonte geradora” das 
contradições do sistema, ou seja, a CEPAL não questionou ou 
criticou o capitalismo em si. 

Isso os leva, ato contínuo, a definirem como motivo e 
finalidade capitalista, os investimentos produtivos, os quais, 
quando não viabilizados pela livre iniciativa privada, seriam 
substituídos e garantidos pelo Estado (socialização formal das 
funções capital-produtivas) visando à superação “conserva-
dora” do subdesenvolvimento5. Portanto, é a presença e não 
ausência do Estado que garante a reconstituição do ciclo capi-
talista numa conjuntura expansiva (XAVIER, 1992, p. 9-20).

5 Superação conservadora por ser social-reformista e não social-revolucionária.
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GÊNESE E DESENVOLVIMENTO DA SUDENE, A PROPÓSITO: 
DA ORGANIZAÇÃO À DESORGANIZAÇÃO DA FANTASIA

Passados todos esses anos, da primeira edição do Docu-
mento concebido e redigido por Celso Furtado, mas publicado 
como de autoria do Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento 
do Nordeste – GTDN6, consensual marco na história do plane-
jamento regional no Brasil, que serviu de peça preliminar à 
concepção e à criação da Superintendência de Desenvolvimento 
do Nordeste – SUDENE (tratada a seguir), faz-se mister um exame 
e uma análise do respectivo “diagnóstico da pobreza nordes-
tina”, bem como do “receituário” proposto para minorar tais 
problemas. Esses estão contidos no Relatório do GTDN, sem dúvi-
da, reflexo do pensamento desenvolvimentista-cepalino que via 
no estímulo à industrialização impulsionada pelo Estado a única 
forma capaz e eficiente de abrir caminho ao desenvolvimento 
econômico do Nordeste.

6 O Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste – GTDN foi criado 
em 1956, no Governo do então Presidente da República Juscelino Kubitschek, 
e estava ligado à presidência da república através do Conselho de desenvol-
vimento Econômico. Segundo Furtado (1989, p. 37-56), um dos muitos grupos 
que instituíra o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico – BNDE, 
assessorado pelas Nações Unidas, mas que não contava com nenhuma pessoa 
conhecedora da região ou economistas especializados em planejamento, em 
suma, “[...] um grupo incolor que praticamente deixou de existir quando 
recebi a missão de preparar o referido documento [...] o qual, [...] mesmo 
desligado do nome de seu autor, pôde continuar a exercer a função de desven-
dar a realidade nordestina”. Por fim, esclarece-se que no presente trabalho, 
para fins didáticos, mesmo depois desta importante ressalva, será mantido 
o que se convencionou chamar de “o documento/relatório do GTDN”.
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DIAGNÓSTICO E PLANO DE AÇÃO PARA O NORDESTE: 
O GTDN E A CRIAÇÃO DA SUDENE

Segundo o GTDN, no Nordeste, região menos dinâmica do 
Brasil naquele momento, as políticas públicas deveriam refor-
mar e reordenar as velhas estruturas socioeconômicas, e não 
as consolidar. Tal reestruturação da base produtiva somente se 
efetivaria a partir da promoção de um intenso desenvolvimento 
industrial (BACELAR, 1994, p. 143). Logo, este documento, que 
se propõe a ser a compreensão mais adequada das disparidades 
regionais, sugere uma ação reformista e modernizadora, prota-
gonizada pelo Estado, frente às velhas estruturas predominantes 
no Nordeste. 

O Brasil, que já tardiamente iniciara seu ciclo de indus-
trialização efetiva (anos 1950), ainda se destacava pela expor-
tação de matérias-primas, as quais, dada a “baixa elasticidade 
renda da demanda; a concorrência e o protecionismo praticado 
pelos importadores” perpetuavam o quadro de deterioração dos 
termos de intercâmbio7 (FURTADO, 1989, p. 28).

A questão considerada central e mais grave aborda-
da pela “nova política de desenvolvimento econômico para o 
Nordeste” refere-se à disparidade dos níveis de crescimento 
da produção e da renda entre Nordeste e o Centro-Sul do país. 
A renda per capita do nordestino, que em 1948 alcançava 37,3% 
da do habitante do Centro-Sul, chega a apenas 32% dessa em 

7 Configura-se no período de uma expressiva queda dos preços internacionais 
das matérias-primas, a exceção do petróleo, e ainda, como afirma Lipietz 
(1988, p. 55-74), as “relações econômicas internacionais foram principalmen-
te, nos anos 1945-1965, relações  Norte/Norte”, concluindo em seguida que 
o “termostato” (países do terceiro Mundo e exportadores destas matérias), 
perde importância enquanto “mercado”, mesmo que cresça sua importância 
enquanto “fonte” (de petróleo, de mão de obra, matérias-primas)”.
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1956 (oito anos depois). Convertida, chegava a US$ 96,00 contra 
US$ 303,00 no Centro-Sul. Do lado da produção fazia-se presente 
também a disparidade, pois, no período compreendido entre 
1948 e 1956, a produção real do Nordeste cresceu 37,2%, enquan-
to que o crescimento dela no Centro-Sul durante o período foi 
de 51%. (ver Tabela 1 e 2)

Tabela 1 – Nordeste e Centro-sul, comparativo 
de renda per capita (1948 a 1956).

ANOS Nordeste 
Cr$US$

Centro-Sul
Cr$US$

NE / CS
%

1948
1956

1.627,00 
5.450,00

--
96,00

4.358,00
17.029,00

--
303,00

37,3
32,0

Fonte: BRASIL (1967). 

Tabela 2 – Nordeste e Centro-Sul, comparativo 
de índice da produção real (1948 a 1956).

ANOS Nordeste Centro-Sul

1948
1949
1956

100,0
102,1
137,2

100,0
104,8
151,0

Fonte: BRASIL (1967). 

Outros indicadores também comprovam a disparidade. Em 
1950, percebia-se que não apenas a População Economicamente 
Ativa – PEA do Nordeste mostrava-se inferior à do Centro-Sul, 
em todos os setores (agricultura, indústria, comércio e serviços) 
mas também que a renda por pessoa ocupada chegava a ser 2,9 
vezes maior no Centro-Sul do que no Nordeste (ver Tabela 3).



2 NOTAS SOBRE O ESTADO INDUSTRIAL DESENVOLVIMENTISTA BRASILEIRO

47

Tabela 3 – Comparativo entre nordeste e centro-sul, população 
economicamente ativa (a) e renda por pessoa ocupada (b) (1950).

Atividades 
Produtivas

Nordeste Centro-Sul VARIAÇÃO
(B)CS / (A)NE(A) (B) (A) (B)

Agricultura 664 3,7 5.617 10,6 2,9

Indústria 493 8,9 1.963 19,4 2,2
Comércio 244 25,4 778 30,3 1,2

Outros Serviços 699 12,7 2.548 24,4 1,9
TOTAL 5.100 6,6 10.906 16,5 2,5

a = mil habitantes/b = mil cruzeiros

Fonte: BRASIL (1967). 

Também segundo dados do GTDN, no caso específico da 
agricultura a relação capital investido por hectare no Nordeste 
em 1950 era de Cr$ 6.300,00 contra Cr$ 27.300,00 no Centro-Sul. 
Além do mais, comparando os índices da produção agropecuá-
ria e industrial no período 1948-1956, infere-se que a variação 
do Nordeste foi de 25% no Setor Agropecuário contra 32% no 
Centro-Sul. Na Indústria, o diferencial é ainda maior, pois o 
Nordeste apresentava uma variação de 50% na produção, ao 
passo que o Centro-Sul chega a 81% (ver Tabela 4).

Tabela 4 – Comparativo entre nordeste e centro-sul, índice da 
produção agropecuária e industrial (1948-1956) (1948 =100).

ANOS AGROPECUÁRIA INDÚSTRIA
NE CS NE CS

1949 102,3 104,1 101,1 v

1956 125,2 132,4 149,8 181,2

VARIAÇÃO DO 
PERÍODO 25% 32% 50% 81%

Fonte: BRASIL (1967). 
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As causas apontadas como responsáveis pelo atraso do 
Nordeste face à dinâmica do Centro-Sul são: menor abundância 
de terra aráveis; maior irregularidade pluviométrica; excessiva 
concentração fundiária e de renda; predominância do setor de 
subsistência na “hinterlândia” semiárida; predominância de rela-
ções comerciais com o exterior e Centro-Sul que, dada a política 
protecionista de abastecer-se no Centro-Sul, a preços que tripli-
caram quando comparados aos das importações do exterior no 
período, impunham ao Nordeste enorme gasto de divisas; exis-
tência de um “duplo fluxo de rendas” entre setor público, cujas 
transferências concentravam-se em época de seca, e o setor priva-
do que orientava-se para o Centro-Sul na fase de prosperidade.

Por último, a ausência e, ao mesmo tempo, a necessi-
dade de um “novo impulso dinâmico para a região”, que não 
o primário-exportador, agravaram a disparidade ao mesmo 
tempo que davam lugar a significativas transferências de renda 
em detrimento do Nordeste (FURTADO, 1989, p. 52-54).

Estando assim circunscritas as causas explicativas dos 
desníveis verificados, o GTDN propôs um Plano de Ação estru-
turado em torno de quatro diretrizes básicas:

a. intensificação dos investimentos industriais, visando criar no 
Nordeste um centro autônomo de expansão manufatureira;

b. transformação da economia agrícola com vistas a proporcionar 
uma oferta adequada de alimentos nos centros urbanos intensifi-
cados pela industrialização;

c. transformação progressiva do semiárido, no sentido de elevar sua 
produtividade e torná-lo resistente às secas; e

d. transformação da fronteira agrícola do Nordeste, visando desloca-
-la e incorporá-la às terras úmidas do hinterland maranhense em 
condições de receber excedentes populacionais, (BRASIL, 1967, p. 14).
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Convém esclarecer que o presente artigo, em razão dos 
objetivos a que se destina, que é em última instância investigar 
e analisar o papel do estado no processo de desenvolvimento e 
crescimento industrial experimentado pelo Nordeste em geral 
e Rio Grande do Norte em particular, limitar-se-á à reflexão da 
ação contida na letra a do referido Plano de Ação.

A citada política de industrialização visava ao “tríplice 
objetivo”: gerar emprego; criar uma classe dirigente nova e 
imbuída do espírito empreendedor e fixar na região os capitais 
que tendiam a emigrar. Cabe, contudo, ressaltar que apesar do 
reconhecimento de que a industrialização sozinha não seria 
capaz de reverter o quadro de disparidades regionais verifica-
das, via-se na ação compensatória do Estado rumo à industriali-
zação, a origem e a emergência dos novos surtos de crescimento, 
a partir de então, não mais resultantes do setor exportador 
tradicional, mas em decadência, e muito menos deixados ao 
livre arbítrio da iniciativa privada.

Tal ação compensatória sugere que a redefinição da 
atuação estatal, caracterizada até então por ser eminentemen-
te assistencialista e concentrada em anos de seca, para uma 
ação que buscasse contribuir efetivamente para a expansão 
da base produtiva e do emprego permanente. Assim sendo, o 
Nordeste, região ou 

[...] espaço onde se imbricam dialeticamente uma forma 

especial de reprodução do capital, e por conseguinte uma 

forma especial de luta de classes, onde o econômico e o 

político se fusionam e assumem uma forma especial de 

aparecer no produto social e nos pressupostos da reposição 

(OLIVEIRA, 1981, p. 29).
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Desse modo, passa a ser palco de uma das mais contun-
dentes e efetivas formas de ação planejada do Estado na América 
Latina, intervenção não neutra que age diretamente sobre as 
contradições entre reprodução do capital nacional e regional. 

Os fundamentos dessa “ação planejada e compensató-
ria”, os quais se encontram no ambicioso programa de desen-
volvimento regional e estratégia modernizadora proposto 
pelo GTDN, deram origem à necessidade de criação de uma 
Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste.

Assim sendo, a 15 de dezembro de 1959, era aprovada a Lei 
nº 3.692 instituindo a Superintendência de Desenvolvimento do 
Nordeste – SUDENE, cuja missão previa, grosso modo: formular, 
implantar e coordenar programas, projetos e, posteriormente, 
administrar uma política de incentivos financeiros e fiscais com 
vistas à realização de grandes investimentos privados na Região 
(BRASIL, 1992, p. 25)8.

AÇÃO ESTRATÉGICA DA SUDENE: PLANOS REGIONAIS DE 1960 A 1990

Constata-se a existência de importantes planos que, dire-
ta ou indiretamente, tratam da política e programação regio-
nal no período 1960-1990. O Quadro 1 resume dez documentos 
basilares dessa política. 

8 A SUDENE fora instituída depois de meses de encaminhamento ao Congresso 
Nacional, e em meio a ardilosas ingerências dos “adversários” que, ao longo 
do período (1959-64), criariam “novas armadilhas”, mutilando o projeto 
original, ainda que “ambicioso e reformista”, admite FURTADO (1989, p. 40 
e 58), respectivamente. A propósito, a reflexão desta contenda é ricamen-
te reconstituída por FURTADO em “A Fantasia desfeita”, Paz e Terra, 1989, 
sobretudo nos prolegômenos.
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1 I Plano Diretor 1961-1963*

2 II Plano Diretor 1963-1965*

3 III Plano Diretor 1966-1968*

4 IV Plano Diretor 1969-1973*

5 I Plano Nacional de 
Desenvolvimento 1972-1974

6 II PND 1975-1979

7 III PND 1980-1985

8 I PND/Nova República 1986-1991

9 Uma Política de Desenvolvimento 
para o Nordeste – PDN 1986

10 Plano trienal de Desenvolvimento 
do Nordeste – I PTDN 1988-1990

(*) Documentos Aprovados por Lei Federal. (BRASIL, 1990, p. 39)

Quadro 1 – Documentos basilares da política regional 1960-1990
Fonte: Autoria própria. 

Sob a presidência de Celso Furtado, de 15/12/1959 a 
04/04/1964, a Superintendência seria condutora dos investi-
mentos federais na região, segundo critérios de “essenciali-
dade” dispostos no plano Diretor e desde que aprovados pelo 
Congresso Nacional. 

O I Plano Diretor da SUDENE (1961-1963) era constituído 
por projetos ligados aos setores de eletrificação; transportes; 
aproveitamento dos recursos hídricos; reestruturação rural; 
melhoria das condições de abastecimento; levantamento e 
prospecção mineralógicos; levantamento cartográfico; servi-
ços de abastecimento de águas para cidades do interior; acesso 
das populações às condições mínimas de instrução; e incenti-
vos aos investimentos privados no setor industrial. Portanto, 
percebe-se que os esforços em infraestrutura e definição das 
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vantagens comparativas locais eram predominantes nesse 
primeiro Plano Diretor9.

O II Plano Diretor, abrangendo o período 1963-1965, foi 
aprovado em junho de 1963 e sua inovação devia-se à criação de 
um “Fundo de Emergência” destinado à formação de estoques 
estratégicos que abastecessem regularmente as zonas em cala-
midades (secas, enchentes), bem como à criação de um “Fundo 
de Inversões” pautado em quatro objetivos a ser cumpridos pelo 
governo, precisamente, que ele: 1) assumisse os riscos na pesqui-
sa de recursos naturais; 2) facilitasse a criação de indústrias 
básicas, de longa maturação e de tecnologia complexa; 3) crias-
se “mecanismos amortecedores” frente aos impactos cambiais 
sobre os investimentos beneficiados pelo financiamento externo; 
e, 4) mobilizasse recursos para financiar, em longo prazo, habi-
tações populares (FURTADO, 1989, p. 141-142). Logo, percebe-se 
que a partir desse segundo Plano, a ênfase em infraestrutura foi 
reduzindo-se em benefício dos setores diretamente produtivos.

O III e o IV Planos Diretores (1966-1968 e 1969-1973), 
respectivamente, tiveram como preocupação central o levan-
tamento e o aproveitamento dos recursos hídricos; minerais; 
florestais; pesqueiros e de solos da Região, com atenção espe-
cial à transformação da região semiárida e à modernização da 
agricultura, já que o referencial maior era a industrialização 
(BRASIL, 1994, p. 40).

Num plano geral, pode-se afirmar que as estratégias da 
Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste, por 
intermédio dos Planos Regionais, contemplavam progressiva-
mente seis temáticas centrais: o desenvolvimento industrial; 

9 Este primeiro Plano Diretor da SUDENE, embora tenha sido enviado ao 
Congresso Nacional em abril de 1960, passou um ano e sete meses para ser 
votado (FURTADO, 1989, p. 81-83).



2 NOTAS SOBRE O ESTADO INDUSTRIAL DESENVOLVIMENTISTA BRASILEIRO

53

a modernização das atividades agrícolas; o desenvolvimento 
social; a modernização do aparato administrativo do Nordeste; 
a atualização tecnológica e as vantagens locacionais dos investi-
mentos produtivos para as quais, cada um por si, foram criados 
diversos grupos de trabalho e arregimentados recursos finan-
ceiros e técnicos a fim de consolidar tais “intenções”, dentre as 
quais, destaca-se brevemente nessa seção, o setor agropecuário 
e o desenvolvimento industrial.

Para o setor agropecuário, previam-se estímulos à 
modernização agrícola; pecuária; colonização; irrigação; racio-
nalização do abastecimento e agroindustrialização, objetivos 
esses que deram lugar, sobretudo após os PNDs, à emergência 
de inúmeros Programas como o de Integração Nacional (PIN) e o 
de Distribuição de Terras no Norte e Nordeste (PROTERRA-1971).

Esses programas eram financiados com recursos do 
“Sistema 34-18/FINOR” e passaram a ser fonte de recursos 
de outros Programas especiais como o de Áreas Integradas 
do Nordeste – POLONORDESTE (Decreto nº 74.794/74); de 
Desenvolvimento da Região Semiárida – Projeto Sertanejo 
(Decreto nº 78.299/76); de Apoio ao Pequeno Produtor Rural – 
PPAP, esse na fase do I PTDN (1988-90), assim como o de Apoio 
às Organizações de Pequenos Produtores Rurais (Projeto São 
Vicente), dentre outros (BRASIL, 1990, p. 40-42).

No que se refere à industrialização e sendo essa a nova 
fonte de dinamismo da economia nordestina a partir de então, 
fez-se mister introduzir nos Planos Regionais a necessida-
de de instalação de indústrias básicas e indutoras de novos 
empreendimentos, o reequipamento das indústrias tradicionais 
e a assistência à pequena e média empresa, fundamentando 
assim a criação dos Distritos Industriais (I, II e III Plano Diretor, 
1961-1968). Assim, no IV Plano Diretor buscou-se, sobretudo, 
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integrar o parque industrial nordestino à dinâmica nacional, 
na tentativa de assentá-lo, por um lado, em indústrias dinâmi-
cas e complementares e, por outro, em indústrias tradicionais, 
modernas e com elevada produtividade. 

Como resultante desse processo tem-se a instalação de 
complexos como: Petroquímico (Camaçarí-BA); Cloroquímico 
(AL); Portuário (PE); agroindustrial do Médio São Francisco; Têxtil 
e Metalúrgico do Norte de Minas Gerais (BRASIL, 1990, p. 42-44).

Todavia, a despeito da emergência dessas e de algumas 
outras “ilhas nordestinas de modernidade” na região Nordeste, 
inúmeras contradições mantiveram-se e/ou acentuaram-se, 
como se verá na contribuição crítica a seguir. 

IMPACTOS ECONÔMICOS E SOCIAIS DA REGULAÇÃO ESTATAL: 
BREVE CONTRIBUIÇÃO CRÍTICA A PARTIR DOS INDICADORES 
ECONÔMICOS E SOCIAIS PARA O NORDESTE E RIO GRANDE DO NORTE

A interação entre o Estado e a economia, comum ao desen-
volvimento capitalista no mundo, tornou-se no Brasil, particu-
larmente no Nordeste, não apenas pressuposto do processo de 
acumulação, mas, mais que isso, potenciou a acumulação para 
além dos limites impostos pela taxa média de lucro, na medida 
em que, acessando os fundos públicos, cria novos parâmetros 
de lucratividade, agora, submetidos a esse “novo circuito” de 
valor (anti-D – D – M – D’)10, não como um desvio, mas como 
necessidade de expansão capitalista (OLIVEIRA, 1988b, p. 8-22).

Portanto, se a criação de um “mercado institucionalmen-
te regulado” via fundos públicos serviu para a transformação 

10 Circuito “anti-D ou anti-valor”, porque o fundo público não é capital strictu 
sensu.
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significativa da base produtiva do Nordeste e do Rio Grande do 
Norte, do ponto de vista dos indicadores sociais tal ação não se 
fez eficiente na mesma escala. Evidentemente, essa constatação 
não descarta a absoluta importância da ação estatal na Região, 
apenas questiona seu “ideário”, assim como a manutenção e 
até acentuação da pobreza em meio ao crescimento econômico. 

Observando-se a participação dos setores econômicos na 
formação do Produto Interno Bruto – PIB, percebe-se o declínio 
do Setor Agropecuário na formação do PIB no período 1960-
1990, sobretudo em se tratando do Rio Grande do Norte (18,8% 
em 1970 contra 5,9% em 1990). No entanto, a presença do Setor 
Industrial na formação do PIB se solidifica nestas décadas, 
chegando em 1990 a corresponder à 40,4% do PIB do Rio Grande 
do Norte; 28,2% do Nordeste; e, 34,2% do PIB brasileiro. 

Vale ressaltar que o Setor Agropecuário no Nordeste 
apresenta um peso relativo maior na formação do seu PIB 
do que na participação desse mesmo setor no Brasil e no Rio 
Grande do Norte, resultando, com isso, que o Setor Industrial 
tenha no Nordeste um peso relativo inferior na composição do 
PIB, quando comparado ao Brasil e ao Rio Grande do Norte no 
período 1960-1990 (ver Tabela 5).
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Tabela 5 – Brasil/Nordeste/Rio Grande do Norte, comparativo de 
participação dos setores econômicos no PIB 1960 - 1994 (%).  

SETORES ECONÔMICOS

ANOS AGROPECUÁRIA INDÚSTRIA SERVIÇOS

 BR NE RN* BR NE RN* BR NE RN*

1960 19,2 30,5 X 32,6 22,1 X 48,2 47,4 X

1970 11,6 21,0 18,8 35,8 27,4 26,3 52,6 51,6 54,8

1980 10,2 17,3 15,8 41,0 29,3 28,8 48,8 53,4 55,5

1990 9,3 14,4 5,9 34,2 28,2 40,4 56,5 57,4 53,7

1994** 14,2 12,1 X 34,2 28,3 X 55,7 59,6 X

(*) BARCELAR, Tânia de Araújo. Nordeste, Nordestes: que Nordeste? São Paulo, 
UNESP/FUNDAP, 1995, p. 298.
(**) Dados preliminares para o ano de 1994. (X) = Dados não disponíveis

Fonte: Boletim Conjuntural do Nordeste do Brasil (1995, p. 304).

Sabe-se ainda que o PIB do Nordeste e do Rio Grande 
do Norte, em particular, evoluiu durante a década de 1980 – a 
chamada “Década Perdida”, num ritmo superior ao do Brasil. 
Em 1982, por exemplo, auge da crise recessiva no Brasil, a varia-
ção anual do PIB do Brasil acusou 0,5% contra -4,5% em 1981, ao 
passo que o Nordeste apresentou uma variação de (10,5%) em 
1982 contra -0,7% em 1981. Mais peculiar ainda foi o desempe-
nho do Rio Grande do Norte, pois sua variação foi de 12,6% em 
1982 contra 0,8% em 1981. Destaca-se que, no período 1980-1990, 
o crescimento do PIB do Brasil foi de 1,6%, ao passo que o do 
Nordeste foi de 4,0% (ver Tabela 6).
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Tabela 6 – Brasil/Nordeste/Rio Grande Do Norte, taxas de crescimento 
do PIB (1960/1990), variação anual (1980-1992) (BASE 1980=100).

PERÍODOS BRASIL NORDESTE R. G. NORTE

1960-70
1970-80
1980-90

6,10
8,70
1,60

6,0
8,7
4,0

X
X
X

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991*
1992*

9,2
-4,5
0,50
-3,50
5,30
7,90
7,60
3,60
-0,10
3,30
-4,40
0,90
-0,80

2,90
-0,70
10,50
-3,80
8,60
8,00
14,50
-1,00
1,10
3,20
-5,90
2,40
-2,30

11,10
0,80

12,60
0,80
25,70
3,10

21,40
11,00
1,10
-2,60
4,30
6,70
-0,20

(*) = Dados preliminares.
(X) = Dados não disponíveis.

Fonte: BRASIL (1994). 

É também crescente a participação relativa do PIB da 
região Nordeste na formação do PIB do Brasil (13,2% em 1960 
contra 17,3% em 1990). Embora em menor grau, a mesma tendên-
cia verifica-se em se tratando do PIB do Rio Grande do Norte em 
relação ao PIB do Nordeste (4,6% em 1970 contra 5,9% em 1990). 
É pertinente frisar que o Rio Grande do Norte destaca-se, dentre 
todos os demais da região, pela variação positiva de sua parti-
cipação percentual no PIB do Nordeste nos seguintes períodos: 
1980/1970 com 19,6%; 1990/1980 e 1994/1990 com 7,3% e 10,2%, 
respectivamente. Quando, para os mesmos períodos, outros 
estados apresentaram variações inferiores e/ou decrescentes, 
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a exemplo da Bahia (6,0%; -7,1% e 2,1%); Pernambuco (-16,7%; 
-9,3% e -7,5%); e Ceará (9,0%; 8,3% e 6,9%) (ver Tabela 7).

Tabela 7 – Participação % do PIB da região Nordeste no PIB Brasil 
e do Rio Grande do Norte no PIB do Nordeste (1996-1994), variação 

da participação % por estado no PIB do Nordeste (1970-1994).

ANO NE/BR RN/NE

1960
1970
1980
1990
1994*

13,20
12,30
13,10
17,30
17,50

X
4,60
5,50
5,90
6,50

PERÍODOS 1980/70 1990/80 1994*/90

Maranhão
Piauí
Ceará

R. G. do Norte
Paraíba

Pernambuco
Alagoas
Sergipe
Bahia

7,90
9,40
9,00
19,60
-15,40
-16,70
0,00
7,70
6,00

23,50
22,90
8,30
7,30

14,50
-9,30
3,60

-14,30
-7,10

2,40
-11,60
6,90

10,20
-6,30
-7,5
-1,8
5,50
2,10

(*) = Dados preliminares.
(X) = Dados não disponíveis.

Fonte: Boletim Conjuntural do Nordeste do Brasil (1995). 

Essas significativas e complexas transformações econô-
micas do subespaço nordestino e potiguar como “opção viável” 
para os investimentos privados após 1959, capitaneados pelos 
incentivos públicos, sobretudo o “Sistema 34-18/FINOR”, e 
também por meio da isenção de impostos – ações estatais como 
PETROBRAS e Companhia Vale do Rio Doce, bancos oficiais, 
por capitais locais, nacionais e multinacionais – findaram 
por integrar o Nordeste à dinâmica de acumulação nacio-
nal, submetendo-o às vicissitudes das inflexões nacionais, ao 
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mesmo tempo que manteve conflitos e particularidades dentro 
da diversidade forjada. 

Constata-se, pois, que não se verifica mais a tese do 
GTDN quanto à existência de um Nordeste estagnado, atrasado, 
pois as “ilhas de desenvolvimento” como o Polo Petroquímico 
de Camaçarí (BA); o Polo de Confecções de Fortaleza (CE); o 
Complexo Metalúrgico do Maranhão; o Complexo Agroindustrial 
Petrolina/Juazeiro (BA/PE), as modernas áreas de cultivo de 
grãos do oeste baiano, sul do Maranhão e Piauí; e, o Polo de 
Fruticultura do Vale do Açu (RN) são a expressão maior da 
concentrada e oligopolizada modernização. 

Entretanto, também é possível afirmar que essa ação 
estatal anticíclica e bastante particular experimentada pelo 
Nordeste e pelo Rio Grande do Nordeste a partir da SUDENE, por 
não se contrapor à apropriação, propriedade e gestão privada 
capitalista, permitiu que esse mesmo Nordeste, do semiárido, 
da seca, do pequeno produtor, isto é, o Nordeste da reforma 
agrária, do acesso à água ou à energia elétrica permanecesse 
“quase” que intocado, mantendo-se assim a retórica. 

Ao contrário disso, os dados da exclusão social verifi-
cados no Nordeste e no Rio Grande do Norte são ainda mais 
perversos quando comparados aos do Brasil, os quais, por 
sua vez, figuram como um dos mais catastróficos do Terceiro 
Mundo. Tanto o Nordeste como o estado potiguar “superam” 
o Brasil em taxa de mortalidade infantil, subemprego e indi-
gência, assim como também possuem a menor esperança de 
vida (em anos); menor População Economicamente Ativa – PEA 
em relação à População Total quando se compara com a média 
nacional (ver Tabela 8 e Gráfico 1).
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Gráfico 1 – Índice de indigência da população, comparativo entre 
Nordeste, Sudeste e Brasil (%), (1990).
Fonte: FUNDAÇÃO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO RIO GRANDE DO NORTE - 
IDEC (1993, p. 12). 

Não se tem em mente que o desenvolvimento social stric-
tu sensu seja necessária e espontaneamente consequência das 
transformações econômicas. Apenas se aventa a possibilidade 
de se ter, ainda nos limites capitalistas, dadas a conjunção de 
condições políticas, históricas, culturais, ideológicas e econô-
micas hegemônicas, o desenvolvimento social como horizonte 
efetivo e associado ao desenvolvimento econômico.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Não se pode afirmar que a regulação estatal tenha se 
dado apenas em favor do capital, pois do lado do trabalho 
também se verifica sua ação direta e/ou indireta: educação; 
previdência social; seguro-desemprego; salário-família, entre 
outros. Porém, no caso brasileiro e especificamente nordestino, 
o processo de acumulação baseado e alimentado com recursos 
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públicos (sobretudo após 1964), levou à privatização do público, 
do que resultou não numa regulação estatal do salário ou na 
distribuição de renda ou no acesso aos bens e direitos públi-
cos mínimos, mas no empobrecimento social crescente, que 
no Nordeste e Rio Grande do Norte são ainda mais danosos e 
expressivos do que em outros estados ou regiões. 

Nesse contexto, conclui-se que a “questão nordestina” 
amplia-se e se restringe. Amplia-se, na medida em que não se 
verifica mais uma economia que, estagnada, convive com o 
forte dinamismo do Centro-Sul nos moldes apresentados pelo 
GTDN, visto que a integração econômica nacional, desencadea-
da nas últimas décadas, “solidariza” o Nordeste à dinâmica de 
acumulação nacional e a todas as suas vicissitudes, embora não 
homogeneíze as estruturas produtivas. 

De outra parte, restringe-se, porque vista sob o prisma da 
concentração fundiária e de renda; do acesso aos bens sociais 
básicos: educação, saúde, água, luz, entre outros, constitui-se 
ainda numa região-desafio. Contudo, acredita-se que ambos os 
aspectos circunscrevem na modernização, no desenvolvimento 
e na miséria produzidos e reproduzidos pela própria expansão 
capitalista recente. Assim sendo, embora seja limitado pelos 
condicionantes internos, de suas classes dirigentes, suas orga-
nizações sociais, sua burguesia, o Nordeste atual redesenha-se 
numa questão mais ampla que é a própria “questão brasileira”, 
agravada e dinamizada pela globalização.11

11 De acordo com Lipietz (1988), constata-se uma nova redivisão internacional 
do trabalho segundo o grau de flexibilidade na relação capital/trabalho. 
O Brasil se enquadraria não apenas dentre aqueles países que alcançariam 
tão somente um “pré ou caricatura de fordismo”, mas também, diante da 
“flexibilização” necessária à manutenção do capitalismo pós crise do fordis-
mo central, absorveu a mais rígida posição, não induzindo ou permitindo 
uma “implicação negociada” do trabalho frente às transformações das rela-
ções entre este, o capital e o Estado. (LIPIETZ, 1988, p. 68-81 e 1995, p. 53-56). 
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3 TENDÊNCIAS ESTRUTURAIS DA ECONOMIA POTIGUAR: 
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INTRODUÇÃO

Este trabalho busca, a partir da fotografia permitida por uma cole-
ção de dados disponibilizada nos últimos anos, explicitar os princi-
pais acontecimentos estruturais que condicionaram o desempenho 
da economia potiguar no período de 1970 a 2006. É indispensável 
evidenciar que parte considerável do período estudado é fragmen-
tada. Para o período de 1970 a 1998 foi analisada a evolução econô-
mica do Rio Grande do Norte/RN em suas tendências estruturais. 
O estudo é retomado para o ano de 2005, no tocante às relações 
econômicas intra-estaduais, e para o ano de 2006 no que concerne 
aos fluxos de comércio internacional do Estado.

O presente texto incorpora, entre outros: os estudos feitos 
por Garcia (2001, 2006, 2007); a nota técnica 04 do Rio Grande 
do Norte do projeto Análise do Mapeamento e das Políticas para 
Arranjos Produtivos Locais no Norte, Nordeste e Mato Grosso 

1 Artigo elaborado para o projeto de pesquisa Macroanálise da Economia 
Potiguar, Projeto de iniciação científica apoiado pelo Programa de 
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI).
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e dos Impactos dos Grandes Projetos Federais no Nordeste 
(APOLINÁRIO, 2011); a monografia de Cruz (2010); e o livro de 
Araújo (2010). Esses trabalhos foram complementados pela 
primeira Matriz Insumo-Produto desenvolvida para o RN (LEITE, 
2014). A intenção é explorar as causas de alguns dos achados 
empíricos dessa literatura, conectando-os com nosso conheci-
mento sobre a economia potiguar oriunda da sua própria lite-
ratura clássica (TAKEYA, 1985; CLEMENTINO, 1995; MONTEIRO, 
2007; SILVA; BEZERRA; AZEVEDO, 2009; SANTOS, 1994).

A estrutura inicial da economia norte-rio-grandense, 
desde o período colonial, fundamentou-se no latifúndio, na 
formação de oligarquias, na concentração de renda, no baixo 
grau de urbanização, na integração e diversificação entre as 
atividades econômicas (MONTEIRO, 2007). Tais fatores contri-
buíram para formação da economia potiguar proporcionando, 
como se verá, o desenvolvimento sob uma lógica de enclave. 
Apesar disso observa-se, durante o período em evidência, um 
crescimento acompanhado por modificações na estrutura 
produtiva. O setor industrial impulsionou a economia, acom-
panhado pelo setor de serviços, enquanto o setor agropecuário 
teve sua importância reduzida devido ao declínio das culturas 
tradicionais, dentre elas a algodoeira.

Sob o ponto de vista espacial houve concentração da 
produção potiguar, principalmente, na região metropolitana 
e no polo Assu-Mossoró, enquanto as áreas do semiárido, como 
nos demais estados nordestinos, permaneceram relativamen-
te estagnadas. Observa-se que houve concentração setorial da 
produção, principalmente, no setor serviços, indústria de trans-
formação e indústria extrativa, que apresentaram significativa 
participação no Valor Adicionado (VA) do Estado. A análise do 
fluxo comercial da economia potiguar revela déficit comercial 
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com relação às demais regiões do país. As atividades industriais 
têm superávit significativo em suas relações intra-estaduais, 
ficando concentrada nas atividades de comércio a maior parcela 
das entradas de mercadorias e, portanto, quase todo o déficit. 
Em 2006, a taxa de crescimento das exportações dos produtos 
do RN apresentou crescimento superior às importações, o que 
possibilitou uma redução do déficit em transações correntes 
com o resto do mundo.

Com relação à estrutura, este trabalho está dividido em 
7 seções. Na seção 2, apresenta-se uma breve análise sobre 
a evolução econômica do estado do Rio Grande do Norte. Na 
seção seguinte, aborda-se a concentração espacial da produção. 
Na seção 4 está exposta a distribuição setorial da produção. 
Posteriormente, na seção 5, são analisados os fluxos interesta-
duais de comércio por vias internas. Na seção 6 é apresentado o 
fluxo de comércio internacional, no tocante à pauta de expor-
tações no Rio Grande do Norte. E, por fim, a seção 7 apresenta 
a conclusão do trabalho.

A EVOLUÇÃO ECONÔMICA DO ESTADO DO RN

A estrutura econômica herdada pelo RN desde os tempos 
da colonização, baseada no latifúndio e na mão de obra escrava, 
rendeu ao estado várias carências e entraves ao seu desenvolvi-
mento econômico (MONTEIRO, 2007). Esta economia funcionou 
desde sua origem a partir de uma lógica de enclave, na qual as 
principais atividades econômicas que se desenvolveram ao longo 
do tempo possuíam baixa integração com o resto da economia 
local, impossibilitando a criação de uma dinâmica econômica 
intra-estadual significativa (CRUZ, 2010; CLEMENTINO, 1987). 
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Além disso, podem-se apontar outras características da 
economia e da sociedade norte-rio-grandense, como a baixa 
diversificação produtiva (LEITE, 2014; CRUZ, 2010), a preponde-
rância de uma estrutura de poder oligárquica como contrapar-
tida social às condições econômicas preexistentes (MONTEIRO, 
2007; TAKEYA, 1985), e a fragilidade do setor agropecuário. Esse 
último ponto pode ser explicado, principalmente, pelas curtas 
estiagens e secas prolongadas, pelo baixo nível de inversões do 
setor privado na área de sequeiro, pelo atraso tecnológico e pelo 
reduzido fluxo de crédito agrícola (SANTOS, 1994).

Apesar disso, entre os anos de 1970 e 1998, o estado do 
Rio Grande do Norte apresentou taxas de crescimento econô-
mico maiores que os demais estados da região Nordeste. Ao 
mesmo tempo, esta região superou as taxas de crescimento 
das demais regiões do Brasil (IBGE, 2014), fornecendo indícios 
de uma tendência à desconcentração espacial das atividades 
econômicas entre as regiões brasileiras.

Este crescimento econômico foi acompanhado por uma 
importante mudança na estrutura produtiva do estado, onde 
o setor industrial apresentou maiores taxas de crescimento, 
impulsionando o crescimento econômico, sendo seguido pelo 
setor de serviços e pelo agropecuário (IBGE, 2014). Cabe ressal-
tar que o declínio da participação da agropecuária no Produto 
Interno Bruto (PIB) deveu-se, principalmente, à queda da produ-
ção de atividades tradicionais, como o algodão. A introdução de 
novas atividades produtivas, como a fruticultura irrigada, não 
foi capaz de contrabalançar a redução das atividades tradicio-
nais (CRUZ, 2010). 

É importante notar que o crescimento econômico do 
Estado se deu de forma concentrada nas áreas metropolita-
nas e nas áreas de cultura irrigada, que formaram verdadeiras 
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“ilhas”, sem capacidade de desenvolver outras áreas do esta-
do, como o semiárido, que permaneceu atrasado e estagnado 
(ARAÚJO, 2010; CRUZ, 2010). Dessa forma, observa-se que o cres-
cimento econômico do Rio Grande do Norte aconteceu de forma 
heterogênea e irregular (CLEMENTINO, 1995; ARAÚJO, 2010).

O setor industrial passou por um processo de crescimento 
rápido seguido de lenta decadência relativa, fazendo com que o 
percentual de participação do setor no valor adicionado esta-
dual voltasse a seu ponto de partida (IBGE, 2014). Embora tenha 
apresentado um comportamento de ascensão e queda entre 1970 
e 1998, a indústria estimulou a obtenção de maior crescimento, 
contribuindo de maneira significativa no processo de evolução 
econômica (ARAÚJO, 2010). A indústria impulsionou a economia 
em uma velocidade maior do que o setor de serviços, mesmo este 
tendo apresentado crescimento contínuo (IBGE, 2014). 

Durante esse período evidencia-se a ocorrência de algu-
mas alterações na estrutura produtiva do setor industrial. No 
que diz respeito às atividades extrativas minerais, observa-se 
importante crescimento das atividades de exploração de petróleo 
e gás natural, e, em contrapartida, redução da importância das 
atividades mineradoras tradicionais do estado, como a extração 
de scheelita e a produção de sal. As atividades relacionadas à 
indústria de transformação continuaram embasadas em ativi-
dades tradicionais, basicamente o setor têxtil e o de alimentação 
(ARAÚJO, 2010). 

Verifica-se que ocorreu a instalação de novos empreen-
dimentos, através da política de incentivos fiscais e de inves-
timento, concedidos pelo Fundo de Investimentos do Nordeste 
(FINOR) à instalação de indústrias no Nordeste, conhecido como 
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34-182, bem como o surgimento de novas atividades ligadas ao 
processo de exploração de petróleo. Essa política de incentivos 
fiscais do governo federal estimulou o surgimento de surtos de 
industrialização no Nordeste como um todo, se refletindo no 
estado, de forma a promover, principalmente, o crescimento da 
indústria de transformação (ARAÚJO, 2010).

O crescimento da indústria, associado à redução relativa 
das atividades do setor primário, proporcionou ao setor secun-
dário aumentar sua participação na formação do PIB do estado, 
ultrapassando neste período inclusive a participação média do 
setor em relação ao PIB da região (IBGE, 2014). 

O setor de serviços apresentou crescimento durante 
todo o período. As taxas de crescimento desse setor na região 
Nordeste se firmaram acima da média nacional. O significativo 
desempenho do setor refletiu o comportamento das atividades 
de comércio. Estas apresentaram uma tendência de crescimento 
significativo no decorrer do tempo, alcançando considerável 
aumento de participação na formação da composição do PIB 
setorial (ARAÚJO, 2010).

O crescente desempenho das atividades de comércio, ao 
aumentar sua participação no setor serviços, proporcionou 
inevitável redução de espaço de outras atividades que compõem 
o setor. Dentre estas, incluem-se as de transportes, armazena-
gem e comunicação, juntamente com atividades financeiras, 
imobiliárias e de prestação de serviço às empresas. As únicas 
atividades que permaneceram com participações relativamente 
estáveis foram as de serviços comunitários, sociais e pessoais 
(IBGE, 2014). O crescimento do setor terciário se constituiu em 

2 Para uma explicação mais detalhada do funcionamento desse sistema, vide 
Araújo (2010).
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importante fenômeno da economia potiguar, funcionando como 
um elemento de absorção de mão de obra liberada pelo aumento 
da produtividade agrícola (ARAÚJO, 2010).

Em síntese, a evolução econômica da região Nordeste 
foi estimulada pelo setor serviços, seguido pelo setor indus-
trial, enquanto a agricultura permaneceu relativamente 
estagnada durante quase todo o período. Já para a evolução 
econômica do Rio Grande do Norte a ordem resultou inver-
tida, com o setor industrial em primeiro lugar, seguido pelo 
de serviços (IBGE, 2014).

Contudo, como colocado por Monteiro (2007), no que 
concerne ao RN, a base econômica foi historicamente funda-
mentada, quase exclusivamente, na produção para exportação 
de matérias-primas, em condições de latifúndio e escravidão. Por 
consequência, estabeleceram-se estruturalmente dois processos 
interligados, a concentração extrema de renda e a oferta virtual-
mente ilimitada de mão de obra (LEWIS, 1954). Disto resultou uma 
economia de salários reais próximos do nível de estrita subsistên-
cia, portanto com um mercado interno de reduzidas dimensões 
relativas, incapaz de apropriar-se de ganhos de escala signifi-
cativos. A estrutura econômica rudimentar decorrente desses 
vários processos ainda hoje se caracteriza pelos reduzidos enca-
deamentos para a frente e para trás (LEITE, 2014), e pela elevada 
propensão marginal a importar, que propicia significativos “vaza-
mentos” no circuito renda-gasto. Essa combinação de reduzidos 
encadeamentos e baixo multiplicador, característica de “econo-
mias de enclave”, torna o crescimento do RN determinado essen-
cialmente pela dinâmica das exportações (para outros países e/
ou outros Estados da Federação). Fragmenta ainda a economia 
estadual em pequenas “ilhas” ou “manchas” de prosperidade, 
com baixa capacidade de transmissão e compartilhamento desse 
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impulso econômico gerado alhures, cercadas por grandes áreas 
com baixos níveis de atividade produtiva3.  

Neste contexto, a história econômica do RN tem sido 
marcada pela ausência de um processo endógeno de desenvolvi-
mento. Fases de crescimento mais robusto do PIB potiguar sempre 
pareceram atreladas, de alguma forma, a surtos de exportação de 
matérias-primas, comumente associados a conjunturas particu-
larmente favoráveis de preços internacionais (CRUZ, 2010).

Uma possível exceção a esta regra pode ter sido o período 
de rápido aumento da participação da indústria no PIB potiguar, 
no início dos anos de 1970, em decorrência dos investimentos 
desencadeados pelo II PND – Plano Nacional de Desenvolvimento, 
facilitados pelos incentivos da Superintendência para o 
Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE (PAIVA, 1982).

INCENTIVOS FISCAIS E FINANCEIROS À INDUSTRIALIZAÇÃO  
DO RIO GRANDE DO NORTE

A Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste 
(SUDENE), criada a partir do trabalho do Grupo de Trabalho 
para o Desenvolvimento do Nordeste – GTDN (1960), surgiu 
para promover o desenvolvimento industrial nordestino, com 
o propósito de diminuir as disparidades econômicas entre tal 
região e o Centro-Sul. Antes da sua criação as modificações 
produtivas no Nordeste, em geral, e no Rio Grande do Norte, 
em particular, eram lentas e de relativamente pouca monta, 
quase em sua totalidade condicionadas por fatores exógenos 

3 Como demonstrado por Clementino (1987), mesmo o algodão, atividade 
individual de maior relevo na história econômica do RN até o início da indus-
trialização, partilhava dessas características.
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(MONTEIRO, 2007; ARAÚJO, 2010). Contudo, após a criação da 
SUDENE a integração produtiva ganha impulso e direção. 

A SUDENE exerceu importante papel no processo de 
desenvolvimento econômico do Nordeste, uma vez que promo-
veu o surgimento de algumas atividades econômicas e possi-
bilitou a modernização de outras já existentes (CLEMENTINO, 
1995; SANTOS, 1994). O desenvolvimento estrutural da economia 
do RN esteve condicionado pela instalação e funcionamento de 
indústrias consideradas tradicionais4. Dessa forma, os meca-
nismos de incentivos fiscais e financeiros da SUDENE, apesar de 
terem aprimorado basicamente o setor industrial tradicional, 
ao mesmo tempo impulsionaram a participação do Estado no 
processo de integração econômica nacional (ARAÚJO, 2010).

O principal instrumento consistiu em incentivos fiscais 
e financeiros, fornecidos seletivamente de modo a impulsio-
nar a industrialização, nos moldes do chamado sistema 34/18. 
A SUDENE passa então a atuar administrando os fundos/instru-
mentos de crédito para o NE, ficando sob sua responsabilida-
de analisar, definir prioridades, aprovar e fiscalizar os tipos 
de projetos, e autorizar a liberação de recursos. As fontes dos 
recursos dos incentivos fiscais e financeiros à industrializa-
ção eram as deduções do imposto de renda e de adicionais das 
pessoas físicas e jurídicas de todo o país que quisessem investir 
no NE. Vale ressaltar a participação fundamental do Banco do 
Nordeste do Brasil (BNB) como agente financiador.

Os incentivos em questão geraram dois efeitos. De um 
lado, houve realmente uma considerável entrada de recursos 
industriais no Nordeste e no RN. Por outro, porém, as novas 
instalações não eram de propriedade majoritariamente dos 

4 Indústria alimentícia, têxtil e de bebidas.
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residentes na região, o que impediu que a indústria recém-
-instalada conferisse o sonhado caráter autônomo à dinâmica 
econômica regional ou transformasse fundamentalmente a 
conformação social da sua elite.

Verifica-se ademais que houve uma concentração dos 
investimentos realizados pela SUDENE em poucos Estados do 
NE, mais precisamente em Pernambuco e na Bahia. Segundo 
Goodman e Albuquerque (1974 apud ARAÚJO, 2010, p. 175):

A distribuição espacial dos investimentos do 34/18 é 

caracterizada pela acentuada polarização nos estados de 

Pernambuco e Bahia, especialmente na vizinhança das 

respectivas capitais, Recife e Salvador [...]. Essa distribuição 

segue de perto o padrão de localização da atividade industrial 

gerado nos anos 60, quando aqueles dois estados geravam 

aproximadamente 60% do produto industrial da região. As 

tentativas da SUDENE de inverter esse padrão e alcançar 

uma dispersão regional mais ampla das novas empresas do 

34/18 não tiveram êxito. Apenas três outros estados – Paraíba, 

Ceará e Alagoas – receberam um influxo apreciável de inves-

timento em novos projetos totalizando aproximadamente 

US$ 77.000 em cada caso. 

Em relação aos projetos empresariais designados para 
a região por meio do sistema 34/18, observa-se para o RN que, 
dos 78 projetos considerados aptos para captar recursos dos 
mecanismos de incentivos, apenas 34 seguiam a classificação 
que a SUDENE demandava. De acordo com Araújo (2010):

Registre-se ainda que, até o último balanço do ano 

de 1973, quanto ao total de recursos do sistema 34/18 
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(US$ 53.309.868,48) previsto para implantação de proje-

tos industriais no Rio Grande do Norte, apenas […]  US$ 

13.140.278,26 foram efetivamente liberados, perfazendo 

menos de 1/3 do valor [...] previsto.

Os incentivos fiscais e financeiros geridos pela SUDENE 
sofreram importante modificação a partir do golpe militar 
de 1964. Os novos gestores da política econômica decidiram 
ampliar o leque de incentivos fiscais e financeiros até então, 
exclusivamente, destinados ao NE também às pessoas jurídicas 
que quisessem investir em outras regiões do país. Ocorreu então 
uma desconcentração dos recursos, que a partir de então passa-
ram a ser direcionados para novas instituições e programas 
de desenvolvimento específicos5, que se destinavam a outros 
setores e regiões da economia nacional (ARAÚJO, 2010).

Para atenuar a perda de recursos foram criados novos 
fundos de financiamento, dentre eles, o Fundo de Investimentos 
do Nordeste (FINOR), sendo operado pelo Banco do Nordeste do 
Brasil (BNB) sob a supervisão da SUDENE. 

O FINOR é um benefício fiscal concedido pelo Governo 
Federal, criado pelo Decreto-Lei nº 1.376, de 12.12.1974, desti-
nado a apoiar financeiramente empreendimentos instalados 
ou que venham a se instalar na área de atuação da SUDENE. 
Seus recursos são oriundos, principalmente, de opções feitas 
por pessoas jurídicas de todo o país, contribuintes do impos-
to de renda incidente sobre o lucro real, que podem deduzir 

5 Esses programas são, por exemplo: o Programa de Integração Nacional (PIN), 
o Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo a Agroindústria do Norte 
e Nordeste (PROTERRA), a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia 
(SUDAM), a Empresa Brasileira de Turismo (EMBRATUR), entre outros.
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parte desse imposto para aplicação em projetos aprovados pela 
SUDENE (BNB, 2014).

Apesar da crise nacional que se processava na década de 
1980, a região Nordeste obteve um significativo impulso indus-
trial, em decorrência dos incentivos concedidos pela SUDENE 
através do FINOR. Os recursos do FINOR foram destinados a todos 
os estados da região e aplicados em diversos setores produtivos.

Segundo Araújo (1981), o dinamismo industrial no 
Nordeste objetivado pela SUDENE de fato ocorreu, com o produ-
to industrial crescendo a taxas médias de cerca de 9% ao ano no 
seu auge, na década de 1970, no contexto do “milagre”.

Indústrias de bens intermediários como a química, 
metalúrgica, papel, material elétrico apresentaram um desem-
penho extraordinário, concentrando quase 60% dos investi-
mentos incentivados na região pelo 34/18 – FINOR. Enquanto 
isso, indústrias tradicionais como a têxtil, a de calçados e a 
de alimentos concentraram menos de 30% dos investimentos, 
fazendo com que a produção de bens de consumo não durá-
veis reduzisse consideravelmente sua participação relativa no 
produto da região. Como resultado, a estrutura de produção 
industrial do Nordeste se alterou, com o crescimento da região, 
sendo liderado principalmente pelos segmentos não tradicio-
nais da indústria nordestina (ARAÚJO, 1981).

As transformações políticas e econômicas ocorridas 
em nível mundial e nacional a partir do período final do regi-
me militar, contudo, acabariam dando ensejo ao progressivo 
desmantelamento das políticas de desconcentração regional da 
atividade econômica. A própria SUDENE foi, ainda no regime mili-
tar, primeiramente controlada pelas oligarquias regionais, com o 
consequente desgaste de seu potencial transformador. Depois, já 
ao tempo da Nova República, foi esvaziada, e finalmente, fechada.
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Sem o aporte de recursos de monta para ativar sua trans-
formação, as estruturas produtivas nordestina e potiguar 
entrariam em nova fase marcada por poucas modificações 
substantivas. Na ausência de políticas federais articuladas de 
estímulo às regiões mais atrasadas, cada Estado tratou de colo-
car em prática desarticuladamente as suas próprias políticas. 
Os resultados foram frequentemente adversos, com perdas de 
receitas fiscais derivadas do cenário de “guerra fiscal” (PRADO; 
CAVALCANTI, 2000).

No RN, em particular, o principal programa voltado a 
incentivar a atividade industrial tem sido o PROADI (Programa 
de Apoio à Industrialização do Rio Grande do Norte), desde 1985. 
Mais recentemente, o governo estadual tem perdido capacida-
de de manter critérios mínimos de seletividade e temporali-
dade. Assim, o programa tem sido utilizado pela maior parte 
dos novos investimentos no RN como instrumento de redução 
permanente da carga tributária, o que constitui sério desvir-
tuamento das suas finalidades originais. É difícil, porém, na 
ausência de coordenação federal, reverter tal situação. Estados 
vizinhos, com programas similares, poderiam atrair os inves-
timentos inicialmente direcionados ao RN, com consequências 
adversas sobre o estado.  

CONCENTRAÇÃO ESPACIAL DA PRODUÇÃO

Segundo Garcia (2007), é possível captar a dimensão da 
concentração espacial da produção no RN a partir do compor-
tamento do valor adicionado (VA) dos municípios. Em 2005, por 
exemplo, 158 municípios agregavam menos de 1/5 do VA esta-
dual. Esses são os que possuem menor participação no PIB do RN. 
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Por outra via, seis municípios concentraram mais de ¾ de 
toda a produção, no ano de 2005: Natal (cidade mais populosa 
e centro administrativo estadual), Mossoró (segundo municí-
pio mais populoso, polo de petróleo e fruticultura), Guamaré 
(petróleo), Parnamirim, Macaíba e São Gonçalo do Amarante 
(3 municípios mais populosos da Grande Natal, exceto a capi-
tal). O estudo mostra ainda que o nível de concentração não 
apresentou significativa modificação entre esses seis, mas sim 
entre os municípios menores, com maior crescimento rela-
tivo. Mesmo assim, o cenário de concentração existente não 
mudou significativamente.

Fazendo uma análise por Zonas Homogêneas (ZHs)6, 
observou-se o crescimento superior à média estadual do VA 
do Alto do Apodi, das Serras Centrais e do Agreste. Ainda 
assim, as ZHs do Litoral Oriental (que inclui a Grande Natal) e a 
Mossoroense, juntas, concentravam mais de 90% do VA estadual. 

DISTRIBUIÇÃO SETORIAL DA PRODUÇÃO

O objetivo desta seção é mostrar a evolução setorial das 
atividades econômicas no RN no período de 2001-2005, utili-
zando como parâmetro o VA. No estado do RN, os setores que 
apresentaram maior desempenho na participação do VA foram 
o setor de serviços, a indústria de transformação e a indústria 
extrativa, crescendo 74,52% acima da média do estado (IBGE, 

6 O Instituto do Desenvolvimento e Meio Ambiente (IDEMA) do RN classifica 
os municípios com características semelhantes em oito Zonas Homogêneas: 
Litoral Norte, Litoral Oriental, Mossoroense, Alto Apodi, Serras Centrais, 
Agreste, Caicó e Currais Novos (GARCIA, 2007).
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2014). Porém, vale salientar que a atividade pública não foi 
computada na análise.

A concentração nesses três setores é o resultado de um 
longo período de modificações na estrutura produtiva estadual, 
conforme anunciado no início deste trabalho. 

Desde a década de 1970 o setor agropecuário segue uma 
trajetória de declínio, abrindo espaço para as atividades da 
indústria e, sobretudo, de serviços. Mesmo a introdução de 
novas culturas, como a fruticultura irrigada, não foi suficien-
te para compensar a queda da produção das culturas tradi-
cionais, principalmente, a extinção da produção do algodão 
nos anos 1990. Na pecuária, a recuperação e a expansão dos 
rebanhos bovinos, junto com a introdução da carcinicultura, 
foram responsáveis por elevar a participação no PIB setorial, 
porém a partir de 2004, esse crescimento foi interrompido por 
problemas comerciais, sobretudo, a valorização do câmbio nesse 
período (CRUZ, 2010).

As oscilações do setor industrial são o reflexo da extinção 
da produção da scheelita e do declínio do valor da produção 
salineira. Porém, ocorreram mudanças significativas na indús-
tria extrativa, como o crescimento das atividades ligadas ao 
segmento de Exploração e Produção (P&E) de petróleo e gás 
natural, que mais do que compensaram a extinção da produ-
ção de tungstênio. A indústria de transformação, baseada na 
produção têxtil e de alimentos, perdeu dinamismo pela saída de 
algumas empresas locais importantes do estado. Por outro lado, 
incentivos fiscais possibilitam a instalação de novos empreen-
dimentos de grupos nacionais e regionais no RN. Ademais, o 
setor petrolífero induziu forças de atração de novas empre-
sas prestadoras de serviços industriais ligadas ao processo de 
produção e exploração de petróleo (CRUZ, 2010; ARAÚJO, 2010).
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No setor de serviços, a principal atividade desenvolvida 
foi o comércio, chegando à década de 1990 com cerca de 42% na 
participação do PIB setorial do estado (IBGE, 2014). No comér-
cio varejista de alimentos, quase todas as redes de distribui-
ção do RN foram extintas e substituídas pelas grandes redes 
de distribuição nacionais, apenas uma rede de supermercados 
local continua operando (Nordestão). 

Feita uma revisão histórica da evolução de cada setor, é 
preciso identificar o peso de cada atividade no VA do estado. 
Portanto, utilizando-se do informativo fiscal7 como fonte de 
dados, no ano de 2005, o comércio era a principal atividade 
econômica do RN, com (27,36%) do VA estadual, seguido pela 
indústria de transformação (22,61%), indústria extrativa (19,63%), 
transporte, comunicação e armazenagem (11,77%), produção e 
distribuição de energia elétrica, gás e água (11,11%), agropecuária 
(3,73%) e pesca (2,16%). Ressalte-se mais uma vez a ausência da 
administração pública, atividade de enorme importância para a 
economia do RN em geral, da sua capital em particular. 

Observa-se grande concentração dos VAs em três ativi-
dades econômicas, a indústria extrativa, indústria de trans-
formação e comércio, respondendo juntas por mais de 70% do 
VA do RN, no período de 2001 a 2005. Em termos de taxas de 
crescimento, o comércio cresceu 101,69%, a indústria de trans-
formação, 98,20%, e a indústria extrativa, 50,27% (IBGE, 2014), 
todas acima da taxa de crescimento da VA do RN. 

Portanto, apesar da introdução de novas atividades 
econômicas, como a carcinicultura e a extração de novos 

7 Documento obrigatório apresentado anualmente por todas as empresas 
para o cálculo do VA dos municípios.
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minerais, não houve redução significativa da concentração do 
VA do Estado no período analisado. 

FLUXO INTERESTADUAL DE COMÉRCIO POR VIAS INTERNAS8

Esta seção tem por objetivo analisar o fluxo comercial 
do RN com os demais estados brasileiros por vias internas, isto 
é, o quantum relativo às compras e vendas do RN de, e para, 
outros estados do país.

O RN, assim como os demais estados do Nordeste, apre-
senta características em suas relações comerciais ditadas por 
seu papel em um contexto nacional que pode ser entendido a 
partir de sua evolução econômica, balizada pela própria evolu-
ção das economias brasileira e nordestina.

Esse processo inseriu o RN como um Estado produtor, 
principalmente, de produtos intermediários, com uma indús-
tria especializada e de complementaridade em relação à matriz 
industrial brasileira. Outras características estruturais herda-
das de sua história o tornam, predominantemente, consumidor 
de bens finais, exportador de produtos primários e fornecedor 
de mão de obra barata e de baixa qualificação.    

8 Os dados aqui apresentados se referem ao relatório da Série de Estudos 
Econômico-tributários, da Secretaria Estadual de Tributação do RN, reali-
zado por Odair Lopes Garcia, para o ano de 2005, enquanto que para o ano 
de 2006 são utilizados dados da Nota técnica nº4 do Rio Grande do Norte do 
projeto “Análise do Mapeamento e das Políticas para Arranjos Produtivos 
Locais no Norte, Nordeste e Mato Grosso e dos Impactos dos Grandes Projetos 
Federais no Nordeste”. Cabe ressaltar que esses dados foram obtidos a partir 
do sistema DETNOT/DETSAID. Deve-se tomar cuidado ao analisá-los, pelo 
fato de que a metodologia utilizada na captura dos dados apresenta certas 
inconsistências e registra apenas o fluxo de comércio e serviços através das 
notas fiscais e por contabilizar somente vias terrestres, além de se referirem 
a apenas um ano.   
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O fluxo de importações de mercadorias por via rodoviá-
ria, em 2005, gerou saída de R$ 9,32 bilhões, enquanto as expor-
tações geraram entrada de R$ 3,89 bilhões, acarretando um 
déficit comercial de R$ 5,43 bilhões (140% das exportações). Em 
2006, as importações representaram R$ 10,402 bilhões, enquan-
to as exportações chegaram a R$ 4,111 bilhões, gerando um 
déficit de R$ 6,292 milhões, ou 153% das exportações. 

É importante salientar que a metodologia utilizada superdi-

mensiona o déficit efetivo, uma vez que não estão computadas 

as exportações de mercadorias relacionadas a gás e petró-

leo, normalmente feita por meio de oleodutos e gasodutos.  

Apolinário (2011) estimaram que a inclusão destas ativida-

des elevaria as importações em cerca de R$ 592 milhões, e as 

exportações em R$ 2,970 bilhões, reduzindo o déficit em 2006 

para R$ 3,914 bilhões, ou 55,32% das exportações. 

Nas relações interestaduais, o RN apresentou déficit com 
todas as regiões e com a maioria dos Estados quando computado 
somente o fluxo rodoviário. As regiões Sudeste e Nordeste são 
os principais destinos das exportações potiguares e, também, 
as principais fontes de importações potiguares de mercadorias 
e serviços. Em 2005, 37,68% das importações foram provenien-
tes do Sudeste e 46,61% do Nordeste. Das exportações, 51,12% 
destinaram-se ao Nordeste, e 38,11% para o Sudeste. Em 2006, 
contabilizou-se 46,01% de importações originárias do NE e 38,42% 
do SE, enquanto as exportações para o NE representaram 53,07% 
do total, e as com destino ao SE constituíram 36,55%. Frise-se 
a estabilidade das participações de exportações e importações 
entre os dois anos.
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No âmbito estadual, os principais parceiros comerciais 
foram, por ordem, Pernambuco, São Paulo, Ceará, Paraíba, 
Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro, sendo esta também a 
ordem dos maiores déficits. 

No tocante à divisão por setores, tanto em 2005 quanto 
em 2006, a agropecuária representou parcela ínfima do fluxo 
comercial. Os serviços foram os maiores responsáveis pelas 
importações, seguidos pelos produtos industriais. Nas expor-
tações esses papéis se invertem, isto é, a indústria é responsável 
pela maior parte delas. 

As atividades industriais tiveram superávit significati-
vo em suas relações intra-estaduais, ficando concentrada nas 
atividades de comércio a maior parcela das importações e quase 
todo déficit comercial. A indústria de transformação, por outra 
via, foi a grande responsável pelo incremento das exportações. 
Para Apolinário (2011), as atividades relacionadas ao comércio 
figuram como principais causadoras do déficit, em boa medi-
da, pela grande quantidade de renda transferida pelo governo 
federal ao Estado, gerando uma fonte de demanda que, frente a 
uma oferta deficiente, é suprida pelo comércio, que se abastece 
nos centros produtores ou distribuidores na região Nordeste 
ou em outros estados. Em certo sentido, pois, o registro das 
importações como decorrente da atividade comercial obscurece 
a compreensão do seu uso.

O resultado positivo do setor industrial, baseado em 
indústrias mais tradicionais, como as têxteis, alimentícias e 
de bebidas, corroboram o fato de que a produção do Estado é 
baseada em produtos intermediários, tornando-o um forne-
cedor de matéria-prima e importador de produtos com maior 
valor agregado. 
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FLUXO DE COMÉRCIO INTERNACIONAL

A pauta de exportações internacionais do RN é caracte-
rizada pela predominância de commodities agrícolas de baixo 
valor agregado e pela pequena participação do Estado nas 
exportações brasileiras. As características climáticas presen-
tes no RN garantiram um grande potencial para a produção de 
frutas tropicais. Em contrapartida, o fluxo de importações é 
constituído, principalmente, por insumos para a indústria de 
alimentos, bem como máquinas e equipamentos.

Os dados dos fluxos comerciais do RN com o resto do 
mundo, em 2006, mostraram um resultado positivo. Quando 
comparados os valores das importações e exportações, foi possí-
vel verificar que enquanto as vendas para o exterior cresceram 
20,36%, as importações subiram 3,11%, o que reduziu em 9,38% 
o saldo negativo do Estado no período.

As exportações da agropecuária, especialmente as rela-
cionadas à fruticultura, apresentaram um bom desempenho 
e garantiram um superávit que compensou o saldo negativo 
gerado pela pecuária. A indústria também apresentou um saldo 
positivo, fato esse justificado pelo acréscimo da indústria extra-
tiva mineral ao saldo total, que se concentraram nas exporta-
ções de óleos brutos de petróleo. 

Ademais, em 2006, é notável que a taxa de crescimen-
to das exportações foi superior à das importações, implican-
do redução do déficit em transações correntes com o resto do 
mundo. O maior responsável pelo déficit foi o setor terciário, 
entretanto, o desempenho favorável das exportações agrícolas 
e as da indústria extrativa mineral acabou por reduzir esse 
saldo negativo.
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CONCLUSÃO

O presente trabalho procurou contribuir para identifi-
car elementos presentes nos dados da economia potiguar que 
permitissem captar aspectos de sua estrutura. Os entraves e 
carências que nela se desenvolveram, desde a colonização, fize-
ram com que seu funcionamento pudesse ser melhor descrito a 
partir de uma concepção de enclave. Os setores que impulsiona-
ram a evolução econômica do Estado foram, respectivamente, o 
setor industrial, serviços e agropecuário. Desses, o crescimento 
foi maior no setor de serviços, seguido pelo industrial, enquanto 
a agropecuária seguiu perdendo participação relativa.

Foi evidenciada a existência de concentração espacial da 
produção, em decorrência do comportamento do valor adicio-
nado (VA) dos municípios do RN. No tocante à distribuição seto-
rial da produção, percebe-se que os setores que apresentaram 
maior participação no VA foram o setor de serviços, a indústria 
de transformação e a indústria extrativa, valendo ressaltar que 
a atividade pública não foi computada na análise. 

No concernente ao fluxo interestadual de comércio por 
vias internas, percebe-se que o estado apresentou déficits 
significativos em suas transações com todas as regiões e com 
a maioria dos estados. No que diz respeito ao fluxo de comér-
cio internacional, foi evidenciado que o nível de exportações 
foi superior ao de importações, o que levou a uma redução do 
déficit com o resto do mundo.

Portanto, apesar de a economia potiguar em certos 
períodos ter apresentado trajetórias similares às das regiões 
mais desenvolvidas (altas taxas de crescimento dos setores 
de serviços e industrial), ela permaneceu em um patamar de 
crescimento do PIB per capita relativamente baixo. A economia 
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norte-rio-grandense cresceu, modificou sua estrutura produ-
tiva, obteve investimentos que impulsionaram o setor indus-
trial, registrou ampliação contínua do setor de serviços, mas 
não conseguiu alterar sua posição no ranking do PIB per capita 
dos estados brasileiros (17a), tendo na verdade perdido posição 
relativa em relação ao período áureo do algodão (14a).

A compreensão desse fenômeno parece repousar em 
algumas importantes invariâncias estruturais, de origem 
histórica, que seguem profundamente enraizadas no modus 
operandi da economia potiguar. O Estado segue sendo produtor 
e exportador de produtos de baixo valor agregado, enquanto 
suas importações são compostas, majoritariamente, por produ-
tos industrializados. A lógica de enclave, com a concentração da 
produção em poucas “ilhas” com baixo grau de encadeamento 
e alta propensão a importar, parece ter sido determinante para 
impossibilitar o desenvolvimento das áreas no seu entorno. 
Assim, embora indubitavelmente o RN tenha evoluído de forma 
considerável em relação ao seu precário cenário inicial, não 
parece ter sido possível romper os pesados grilhões do círculo 
vicioso do subdesenvolvimento. 

Embora não seja a intenção do presente trabalho apre-
sentar conclusões de caráter normativo, alguns caminhos de 
investigação sobre políticas mais adequadas ao desenvolvi-
mento ficaram bastante claramente delineados. Partindo do 
pressuposto de que uma ampla política nacional de desenvol-
vimento regional continuará a não ser prioridade, pode ser 
interessante fazer apontamentos sobre o que é possível fazer 
no âmbito do RN.

Primeiramente, parece que as políticas de subsídios de 
baixa seletividade, há tempos mantidas por sucessivos governos 
estaduais, não parecem constituir forma efetiva de ruptura do 
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status quo. Ademais, comprometem sistematicamente a susten-
tabilidade fiscal e, portanto, as possibilidades de ampliação 
quantitativa e qualitativa dos serviços públicos estaduais.

Em segundo lugar, a ampliação da seletividade implica a 
necessária recuperação da capacidade do aparelho de Estado 
impor perdas a setores não considerados estratégicos, tare-
fa nada trivial no contexto atual de dominação oligárquica e 
baixa preponderância de valores republicanos. Imaginando 
que a superação desse entrave esteja ao alcance da engenharia 
das forças políticas locais, porém, coloca-se imediatamente a 
questão de quais setores deveriam ser privilegiados em uma 
estratégia de “esforço mínimo crítico”, capaz de compatibilizar 
melhorias dos indicadores fiscais com a minoração do subem-
prego estrutural que ainda assola o Estado.

A melhor estratégia para tanto não parece, à luz do 
estudo aqui desenvolvido, concentrar os esforços nos setores 
e produtos nos quais o Estado possui vantagens comparativas 
reveladas. Pelo contrário, consiste em descobrir potencialidades 
em setores e produtos que possam ampliar os encadeamentos 
para a frente e para trás e reduzir a elevada propensão marginal 
a importar dos setores atualmente instalados. Sob tais critérios, 
seria potencializada a capacidade da economia potiguar em 
reter maior parcela do impulso dinâmico em suas plagas, pela 
interligação das suas diversas “ilhas” de prosperidade.

Ressaltam-se, nesse esforço de localizar os setores-cha-
ve a serem incentivados, as possibilidades abertas pela Matriz 
Insumo Produto potiguar, desenvolvida por Leite (2014). Sua 
atualização para dados da Matriz Insumo Produto nacional 
de 2010, a ser em breve disponibilizada pelo IBGE, permi-
tirá ainda maior precisão na localização desses setores e, 
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portanto, maior capacidade de ação pública na promoção do 
desenvolvimento potiguar. 

A mudança da estratégia envolveria, indubitavelmente, 
alteração nos critérios de realização dos investimentos públi-
cos estaduais em infraestrutura e, na medida do alcance das 
forças políticas locais, também dos federais. Esse deslocamento 
de prioridades, contudo, tampouco constitui tarefa política de 
simples execução.
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4 A INFLUÊNCIA DOS GOVERNOS MUNICIPAIS 
POTIGUARES SOBRE O CRESCIMENTO ECONÔMICO

Rodolfo Ferreira Ribeiro da Costa

INTRODUÇÃO

As primeiras contribuições teóricas e empíricas sobre o cres-
cimento econômico trouxeram consigo uma forma de expli-
car o crescimento de países sem considerar a possibilidade de 
mobilidade de capitais entre eles. Isso seria justificado pelo alto 
custo com a alocação de recursos de uma nação para outra. 
Dessa forma, essas abordagens não poderiam ser utilizadas para 
explicar o crescimento econômico de estados e municípios, já 
que em espaços como esses, verificar-se-ia facilmente a possibi-
lidade de mobilidades de recursos a custos bastante reduzidos 
em comparação aos enfrentados nas transferências de recur-
sos entre países. Isso levou à construção de uma nova corren-
te, denominada Nova Geografia Econômica (NGE), a partir do 
trabalho do Krugman (1991a), para suprir a simplificação da 
hipótese de não mobilidade de recursos dos modelos e, assim, 
encontrar uma forma de aplicar modelos de crescimento econô-
mico para regiões e municípios.

Nesse processo, tanto os modelos tradicionais como os 
desenvolvidos pela NGE tinham em mente um único problema: 
explicar o crescimento econômico de uma economia, de forma 
a garantir para os formuladores de política econômica estraté-
gias de ação a partir da implementação de suas políticas (fiscal, 
monetária etc.) sobre os principais fenômenos responsáveis pela 
formação do PIB per capita de sua economia. Nessa perspectiva, 
o objetivo deste trabalho é apresentar como a política fiscal, 
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realizada pelas prefeituras dos municípios do Rio Grande do 
Norte, afeta o crescimento econômico dos municípios, ofere-
cendo uma proposta de atuação para as prefeituras sobre os 
principais fenômenos de construção do PIB per capita. 

O Rio Grande do Norte, durante o período de 2001 a 2003, 
apresentou uma variação para o PIB per capita de 2001 para 
2002 de 5,88%, o que levou o estado a obter uma boa colocação 
frente ao cenário nacional, sendo a sétima economia que mais 
cresceu de 2001 para 2002. O mesmo resultado não foi encontra-
do no ano seguinte, de 2002 para 2003, o crescimento do estado 
caiu muito, situando-se num patamar de 0,95%, fazendo com 
que o estado caísse para a décima terceira posição no ranking 
nacional. Esses resultados mostraram uma atuação não muito 
favorável dos municípios na construção do PIB per capita do 
estado, visto que apesar de obterem um bom desempenho de 
2001 para 2002, houve uma queda significativa do crescimen-
to no ano seguinte. Enquanto isso, outros estados da região 
Nordeste tiveram um crescimento superior, com cerca de 3 a 5 
pontos percentuais de 2002 para 2003. Dessa forma, verifica-se 
uma ascendência dos estados nordestinos no que diz respeito 
à taxa de crescimento do PIB per capita, enquanto que houve 
uma retração da taxa de crescimento potiguar. 

Fica claro, a partir dessa análise comparativa entre as 
taxas de crescimento do PIB per capita, que a economia norte-
-rio-grandense enfrentou uma severa retração na sua taxa de 
crescimento, e como os seus municípios são os responsáveis pela 
formação dessa taxa, estes tiveram uma perda significativa com 
as políticas então implementadas no período em questão. Dessa 
forma, nota-se a importância das decisões de cada prefeitura 
na hora de formular suas estratégias de ação para elevação ou 
pelo menos para manutenção das suas taxas de crescimento. 
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Para tanto, é fundamental conhecer a influências das variáveis 
que atuam sobre tal fenômeno, pois isso garante ao formulador 
de política econômica verificar o poder da prefeitura na atra-
ção de atividades – como, por exemplo, os gastos em educação 
e cultura, saúde e saneamento – que podem afetar o nível de 
crescimento econômico, entre outras informações sobre outras 
variáveis, que podem ajudar o gestor no momento de planeja-
mento de suas ações.

Nessa direção, há uma forte corrente de pensamento 
baseada na Teoria do Crescimento Endógeno que procura desta-
car o papel do governo na economia. A esse respeito, estudiosos 
como Lledo (1996); Assis e Dias (2004); Rocha e Giuberti (2005); 
Chumvichitra e Teles (2000), buscaram apresentar os fatores 
que influenciavam o crescimento econômico, numa tentativa 
de apresentar ao governo propostas de investimentos e tribu-
tações específicas que produzissem um melhor desempenho 
para a economia, ou seja, buscou-se apresentar como a política 
fiscal elaborada pelo governo era capaz de afetar o crescimento 
econômico de uma região. 

Recentemente, a literatura apresentou trabalhos que 
mostravam a ação dos governos municipais na promoção do 
crescimento econômico de suas cidades. Trabalhos como o de 
Oliveira (2004); Ruiz (2006); Oliveira, Jacinto e Marques (2006); 
Oliveira (2006), trouxeram uma contribuição teórica bastante 
significativa, pois conseguiram verificar a alocação das ativi-
dades, devido à captação dos efeitos provocados pela mobi-
lidade de capital de uma cidade para outra na formação de 
aglomerados industriais. 

Para tratar dessa temática, além desta seção introdutó-
ria, o trabalho está dividido em mais cinco seções, divididas da 
seguinte maneira: a seção dois destaca a fundamentação da Nova 
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Teoria do Crescimento e as contribuições da Nova Geografia 
Econômica, além de tratar da política fiscal; a seção três apresen-
ta o modelo teórico proposto; a seção quatro traz os resultados 
e discussões; e por último, vêm as conclusões e recomendações. 

CRESCIMENTO ECONÔMICO 

Mesmo sendo definido de diversas formas, o termo cres-
cimento econômico reporta sempre à ideia geral de crescimento 
da produção de uma economia, medida por meio do seu Produto 
Interno Bruto – PIB.

Os trabalhos produzidos sobre tal tema apresentam o 
Produto Interno Bruto por habitante – PIB per capita em vez 
do Produto Interno Bruto – PIB, por este último termo não 
apresentar de forma realística o desempenho de uma econo-
mia. Isso de fato ocorre, pois como o PIB é uma medida que 
apresenta o resultado do somatório dos fatores da economia, 
às vezes encontramos economias que possuem o mesmo PIB, 
mas necessitaram de um maior número de recursos para sua 
realização. Assim, ao medirmos o produto interno bruto em 
termos de habitantes, ponderamos o PIB de tal forma que ele 
destaca um valor mais acurado do desempenho dos fatores 
de uma economia.

A expressão “crescimento econômico” ocupa uma posição 
de destaque no pensamento de muitos economistas responsáveis 
pela economia de diversos países, estados e municípios. O inte-
resse pelo termo gerou uma série de encontros e debates que 
produziram contribuições teóricas bastantes significativas.
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Entre as teorias que levantaram esforços na busca de 
uma explicação plausível sobre os determinantes do cresci-
mento, duas delas mereceram destaque devido a sua descrição 
minuciosa dos fatores promotores do crescimento econômico, 
a saber: a Teoria do Crescimento Endógeno e a Nova Geografia 
Econômica (NGE).  

Esta parte apresenta uma descrição dos principais argu-
mentos levantados pela Teoria do Crescimento Endógeno, a 
partir dos principais modelos desenvolvidos ao longo das déca-
das de 1980 e 1990. Deixaremos a argumentação sobre a Nova 
Geografia Econômica para o capítulo seguinte.

A TEORIA DO CRESCIMENTO ENDÓGENO OU NOVA TEORIA DO CRESCIMENTO

A partir da década de 1980, e mais fortemente na década de 
1990, o crescimento econômico, enquanto área de conhecimen-
to, teve seu interesse revigorado na pesquisa científica. Nesses 
anos, surgiram vários trabalhos preocupados com a descrição 
dos fatores responsáveis pelo crescimento de uma economia.

Entre os trabalhos propostos nessas duas últimas déca-
das, destacou-se uma ideia comum entre os pesquisadores: 
os recursos alocados para o desenvolvimento em ciência e 
tecnologia – C & T são um fator com alto grau de importância 
para o crescimento econômico da ciências e tecnologia. Esses 
trabalhos deram origem à Teoria do Crescimento Endógeno, 
que buscava mensurar a importância do progresso tecnológico 
em seus modelos. Nesse sentido, destacaram-se os trabalhos de 
Romer (1986) e Lucas (1988).
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O MODELO DE ROMER (1986)

O modelo de crescimento endógeno proposto por Romer 
(1986 apud JONES, 2000) buscou tratar o progresso tecnológi-
co como algo que poderia ser determinado dentro do próprio 
modelo, ao contrário do que as teorias do crescimento faziam 
anteriormente, as quais tratavam exogenamente do progresso 
tecnológico em seus modelos. Não cabe aqui fazer uma compa-
ração entre Nova Teoria do Crescimento e a Teoria Neoclássica, 
mas somente apresentar o motivo do termo “endógeno”. Assim, 
para a Nova Teoria do Crescimento, os esforços voltados para 
C & T poderiam ser estimados de tal maneira que mensuraria 
a influência de cada um de seus componentes.

Segundo Romer (1986 apud JONES, 2000), a função de 
acumulação de capital pode ser definida por:

Ќ = SKY – dK (1)

Onde: Ќ é a taxa de acumulação de capital; SKY é o inves-
timento realizado; dK é o valor de depreciação do capital. 

Essa função é idêntica à desenvolvida nos modelos 
neoclássicos que, por hipótese, definem a taxa de acumulação 
de capital como a diferença entre o investimento realizado e a 
depreciação sofrida pelo capital.

A função de produção é dada por: 

Y = Kα (ALy)1-α (2)

Onde: Y é o nível de produto; K é o estoque de capital; A é 
o progresso tecnológico ou o estoque de ideias; Ly é a mão de 
obra utilizada; α é um parâmetro entre 0 e 1.
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Essa função segue o preceito neoclássico de que o nível de 
produto é gerado pelo somatório dos fatores de uma economia 
(máquinas, mão de obra, insumos etc.), os quais são divididos 
em dois grandes grupos, a saber: capital e trabalho. Além disso, 
a função de produção (2) recebe o acréscimo da Nova Teoria do 
Crescimento, que incorpora os benefícios do progresso técnico.  
Assim, ela é utilizada como uma forma de mensurar o compor-
tamento do nível produto de uma economia, dado o seu nível 
de estoque de capital (representado pela função de acumulação 
de capital), quantidade de trabalho absorvida e da tecnologia 
como fonte de elevação da produtividade do trabalho.

Essa função de produção exibe retornos constantes de 
escala para os insumos capital (K) e trabalho (Ly) e retornos 
crescentes para o estoque de ideias (A). Isso fica evidente à 
medida que as ideias são não rivais e que podem ser comparti-
lhadas por todos, ou seja, as descobertas de uma determinada 
área produtiva podem levar a outras atividades, ao conhecimen-
to de técnicas que antes não se conheciam ou então que levaria 
muito tempo para desenvolvê-las. Assim, ocorre uma troca de 
benefícios entre diversos setores, que se iniciou a partir da ideia 
desenvolvida num ramo de conhecimento específico.  Muitas 
vezes, esse último fato é chamado de efeito de transbordamento 
das ideias. Nesse caso, se tivéssemos uma função de produção 
somente com K e Ly, obter-se-iam retornos constantes de esca-
la. Enquanto que na função de produção, descrita em (2), são 
considerados retornos crescentes de escala. Isso é comprovado 
facilmente multiplicando-se os insumos da função de produção 
por uma constante qualquer, x (para todo x>0), o produto obtido 
aumentaria em mais de x vezes, já que todos se beneficiariam 
com o número de ideias que surgiria. 
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Como destacado, o progresso tecnológico é visto como 
fator de extrema importância na análise do crescimento do 
PIB per capita de uma economia. Assumindo tal posição, Romer 
(1986 apud JONES, 2000), na descrição de tal fator, propõe a divi-
são da população em dois grupos, a saber: um que se dedica 
ao desenvolvimento de novas ideias; e outro, ao setor produ-
tivo. Seguindo essa divisão, somente uma parte da população 
é responsável pelo desenvolvimento de novos conhecimentos. 
Nessa perspectiva, é razoável supor que o número de novas 
ideias é uma função do número de pesquisadores que se empe-
nha em tal propósito.

Dessa forma, o estoque de ideias (A) é determinado da 
seguinte maneira:

Á = ̅δLA (03)

Onde: Á é o número de ideias inventadas num ponto do 
tempo; é a taxa de geração de novas ideias pelos pesquisado-
res; LA é a parte da população dedicada à geração de novas 
ideias (pesquisadores).

Nessa função, a taxa de geração de novas ideias é deter-
minada da seguinte forma:

 ̅δ = δAΦ (4)

Onde: A é o estoque de ideias existentes; δ é a taxa de 
geração em relação ao estoque de ideias existentes; Φ é uma 
constante que indica a produtividade das pesquisas.

Segundo Romer (1986 apud JONES, 2000, p. 83): 
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[...] também é possível que a produtividade média da pesquisa 

seja dependente do número de pesquisadores em qualquer 

tempo. Por exemplo, talvez a duplicação do esforço seja mais 

provável quando há mais pessoas envolvidas na pesquisa. 

Uma maneira de modelar essa possibilidade é supor que ela 

é de fato LA
λ, onde λ é um parâmetro entre 0 e 1.

Com isso, sugere-se a seguinte equação: 

Á = δ LA
λAΦ (5)

Como hipótese, Romer (1986 apud JONES, 2001) assumiu 
que λ = 1 e Φ = 0, levando-o à seguinte determinação para o 
progresso tecnológico:

Á = δ LA (6)

que diz que a criação de novas ideias é uma função do 
número de pesquisadores presentes em uma economia.

Nesse sentido, Romer (1986 apud JONES, 2000) atribui o 
crescimento do PIB per capita à taxa de crescimento do nível 
tecnológico e destaca ainda que a ação do governo tenha caráter 
decisivo na determinação deste nível tecnológico. Para ele, a 
ação governamental – com base em suas despesas em educa-
ção e cultura, saúde, ciência e tecnologia, entre outros – leva à 
geração de benefícios que se generalizam por toda a economia, 
melhorando assim o seu desempenho econômico. Resultado este 
também encontrado por Silva e Marinho (2005), Chumvichitra 
e Teles (2000), Grosman e Helpman (1991) e Oreiro (1999). 
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O MODELO DE LUCAS (1988)

Seguindo a mesma linha de pensamento de Romer (1986 
apud JONES, 2000), Lucas (1988 apud JONES, 2000) elabora 
um modelo de crescimento que tinha como proposta apre-
sentar a influência do capital humano para o aumento do 
nível de produto.

Em seu modelo, ele buscou demonstrar que o PIB per capi-
ta poderia seguir uma trajetória proporcional ao dispêndio da 
população para construir novos conhecimentos. Nessa direção, 
quanto maior o tempo destinado ao desenvolvimento de novas 
qualificações, maior seria o nível de produto por trabalhador 
de uma economia. 

Para descrever tal fato, Lucas (1988) partiu do mesmo 
preceito neoclássico seguido por Romer (1986), que tratava o 
nível de produto da economia como função dos fatores existen-
tes nessa economia, através de uma função de produção com 
o formato Cobb – Douglas. Além disso, acrescentou na função 
um termo para destacar o papel do capital humano sobre o 
PIB per capita.

Apesar dos termos retratados pelos dois autores (capital 
humano e progresso técnico, respectivamente), ambos busca-
vam demonstrar que o crescimento econômico era função 
dos esforços voltados para o desenvolvimento em Ciência e 
Tecnologia – C & T e que isso seria fruto de fatores existen-
tes na economia.  

Dessa forma, a função de produção é dada por:

Y = Kα (hL)1-α (7)
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Onde: Y é o produto; K é o estoque de capital; h é o capital 
humano per capita; L é o trabalho.

Os termos dessa função são apresentados da seguinte 
forma: o estoque de capital (K) segue a equação de acumula-
ção de capital apresentada na seção anterior; o trabalho (L) 
é a quantidade de mão de obra absorvida, que corresponde a 
uma fração da população total; o capital humano per capita (h), 
conforme o raciocínio de Lucas (1988), é dado em função de 
parte da população que dedica parte do seu tempo adquirindo 
novas qualificações.

Ainda seguindo o autor, o capital humano per capita pode-
ria ser modelado partindo-se do seguinte argumento: o indi-
víduo utiliza o seu tempo de duas maneiras, ou ele trabalha 
ou está adquirindo novas qualificações. Com isso, é assumido 
que o capital humano, que é responsável pelo crescimento do 
progresso tecnológico, evolui da seguinte maneira:

ḣ = (1 – u)h (8)

Onde: u é o tempo gasto pelos trabalhos no seu trabalho; 
(1 – u) é o tempo que as pessoas gastam se qualificando. 

Rearmando a equação temos:

ḣ / h = (1 – u) (9)

que nos diz que a taxa de crescimento do capital huma-
no aumenta na proporção do aumento do tempo gasto adqui- 
rindo qualificações.

A partir disso, Lucas (1988) chega à conclusão de que um 
aumento do nível de capital humano eleva o nível de produ-
to da economia e que, portanto, políticas governamentais que 
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promovam um acréscimo nas qualificações da mão de obra 
existente são fatores indispensáveis para o crescimento econô-
mico. Resultado descrito também em Silva e Marinho (2005) e 
Chumvichitra e Teles (2000).

POLÍTICA FISCAL E CRESCIMENTO ENDÓGENO 

Ambos os modelos citados deram os fundamentos neces-
sários para a evolução da teoria do crescimento endógeno. 
Fundamentos estes que foram utilizados por diversos auto-
res na última década, os quais produziram bons acréscimos 
a essa evolução.

Como se pode ver, Romer (1986 apud JONES, 2000) e Lucas 
(1988 apud JONES, 2000) indicaram como explicar as influências 
existentes do progresso tecnológico sobre o crescimento. Além 
disso, mostraram que a política do governo na determinação 
desse progresso era de grande relevância e que, consequente-
mente, afetaria o crescimento de uma economia.

Partindo desses dois pilares, Barro (1990 apud ASSIS e 
DIAS, 2004) escreveu um artigo intitulado Government Spending 
in a Simple Model of Endogenous Growth, que apresentava o impacto 
da política fiscal sobre o crescimento econômico. Esse trabalho 
apresenta uma visão muito clara do que o governo pode fazer 
para agir sobre o progresso tecnológico e, consequentemente, 
sobre o crescimento. 

Barro (1996) parte da seguinte função de produção para 
mostrar que o crescimento econômico é resultado da ação da 
acumulação de capital e da política fiscal:

Y = ƒ(K,g) = AK1-α gα (10)
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Onde: Y é o produto; K é o estoque de capital; g são os 
gastos do governo.

É fácil notar que caso o governo não estivesse presente 
na função descrita acima, os retornos provenientes do 
capital seriam decrescentes. Portanto, o governo surge para 
transformar os retornos decrescentes do capital privado 
em constantes. 

Os gastos realizados pelo governo, via de regra, são finan-
ciados pela arrecadação de tributos, que é representado pela 
seguinte equação:

g = T = τY = τAK1-α gα (11)

Onde: T são as receitas do governo; g é o gasto do governo; 
τ é a taxa média sobre o imposto de renda.

O agente representativo dessa economia maximiza sua 
utilidade e enfrenta a seguinte restrição, respectivamente:
           ∞
U = ∫0 (C(1 – σ) – 1/ 1 – σ)𝑒-ρt dt (12)

e

Ќ = (1 – τ)AK1-α gα – C (13)

Onde: U é a função utilidade do agente; C é o consumo; 
ρ > 0 é uma taxa constante de preferência intertemporal.

A taxa de crescimento da economia é definida resolvendo 
o problema de maximização da equação 12 e seguindo a restri-
ção da equação 13.

A solução é obtida pela maximização do hamiltoniano de 
valor corrente, assumindo que m = λ℮ρt:
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HO = (C1 – σ – 1/ 1 – σ) + m[Ќ – (1 – τ)AK1-α gα – C] (14)

Tirando as condições de primeira ordem: 

Hc = 0

∂H/ ∂C = C – σ – m

C – σ = m (15)

ṁ = mρ - ∂H/ ∂K (16)

ṁ = mρ – (1 – α)(1 – τ)AK-α gα (17)

Dividindo por m, temos:

ṁ / m = ρ – (1 – α)(1 – τ)AK-α gα (18)

Derivando C – σ (15) em relação ao tempo, temos:

∂C – σ/∂t = ṁ

Ċ/C = (-1/σ)(ṁ/m) (19)

Substituindo (ṁ/m) por (18), temos:

Ċ/C = - σ -1 [(1 – α)( 1 – τ)A(g/K)α – ρ] (20)

que é a taxa de crescimento econômico.
Essa última equação apresenta a proposta de Barro (1996) 

para determinação do crescimento econômico: o crescimento é 
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função da política fiscal (vista nos termos 1 – τ e g) do nível de 
tecnologia (A) e do nível de capital (K). Para ele, a política fiscal 
exerce um efeito ambíguo sobre o crescimento, já que para um 
aumento nos gastos é necessário um aumento dos impostos, ou 
seja, se por um lado os gastos do governo elevam o produto, por 
outro, os impostos podem ser distorcivos e causarem uma redu-
ção do nível de produto. Portanto, o efeito líquido da política 
fiscal descreverá a contribuição do governo para o crescimento.

Recentemente, vários trabalhos trataram do efeito da 
política fiscal sobre o crescimento econômico de municípios 
e cidades. Esses trabalhos procuravam identificar o papel 
do governo como promotor do crescimento. A esse respeito, 
Oliveira (2006) destaca que os gastos dos governos municipais 
do Rio Grande do Sul, principalmente os gastos em investimen-
tos e educação, tiveram efeitos positivos sobre o crescimento, 
enquanto os impostos agiram de maneira redutora sobre o cres-
cimento econômico. 

Já Assis e Dias (2004) mostram que a ação fiscal do gover-
no e o nível de tecnologia promoviam efeitos cíclicos sobre o 
crescimento econômico e quando os impostos ascendiam a uma 
taxa superior a 25% do valor do produto, seu efeito superava 
o efeito dos gastos gerando uma redução do crescimento. Por 
sua vez, Lledó (1996) menciona que o crescimento dos estados 
brasileiros estava associado à política fiscal impactada. Oliveira, 
Jacinto e Marques (2006) também destacam o governo local 
como promotor do crescimento dos municípios brasileiros na 
década de 1990. Por fim, Rocha e Giuberti (2005) apresentam 
uma relação positiva entre gasto do governo com educação, 
transportes, comunicação e defesa e o crescimento econômico.
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NOVA GEOGRAFIA ECONÔMICA (NGE)

Durante a década de 1990, surgiu outra contribuição, além 
da teoria do Crescimento Endógeno, para Teoria do Crescimento. 
Essa contribuição é mérito do trabalho de Krugman (1991b) e 
ficou conhecida como Nova Geografia Econômica (NGE).

A NGE trata o crescimento de uma região como resulta-
do da modalidade de capitais existentes em cidades, estados, 
regiões etc. Ela busca mostrar que as atividades econômicas se 
alocavam de um local para outro, de acordo com o efeito líquido 
de forças contrárias, que eram formadas pelas características 
de cada espaço. Essas forças, promotoras da concentração ou 
da dispersão das atividades, ficaram conhecidas como: forças 
centrífugas, responsáveis pela dispersão das atividades; e forças 
centrípetas, responsáveis pela concentração.

Nesse sentido, Krugman (1998) destaca que os fatores 
responsáveis pela formação de forças centrípetas e forças 
centrífugas geram um resultado que promove a diferença de 
crescimento em espaços diferentes.

FORÇAS CENTRÍPETAS

São formadas por fatores que promovem a aglomeração 
das atividades econômicas em um determinado espaço. A lite-
ratura destaca como fatores responsáveis pela formação dessas 
forças, principalmente, os custos de transportes, as externali-
dades positivas e os retornos crescentes. 
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CUSTOS DE TRANSPORTE

Custos de transportes é uma das variáveis mais apresen-
tadas em trabalhos empíricos como responsável pela concen-
tração das atividades. Isso é fortemente justificável, pois todos 
os ramos de produção, de bens ou serviços, levam em conside-
ração os custos de transportes na determinação da localização 
de suas instalações.

No que diz respeito às atividades, elas devem se loca-
lizar mais próximas umas das outras de modo a diminuir os 
custos com transporte de insumos, matéria-prima etc., bem 
como o custo de transporte devido ao contato entre a empre-
sa e o consumidor final. Esse cenário é altamente coerente, 
pois cada firma busca maximizar seus lucros e isso é alcan-
çado quando a firma minimiza seus custos. Portanto, como 
toda firma tem relacionamentos com fornecedores e clientes, 
os elos de transações entre eles promovem uma aproximação, 
gerando aglomerações. Nesse caso, os custos de transportes 
atuam como uma forte força centrípeta, ou seja, ele favorece a 
aglomeração das atividades.

Krugman (1998) destaca esse resultado, afirmando que 
existe uma relação inversa entre os custos de transportes e 
a aproximação das atividades. Corroborando essa afirmação, 
Oliveira (2004) verificou uma relação negativa entre os custos 
de transportes e o crescimento econômico das cidades nordes-
tinas na década de 1990. Por sua vez, Ruiz (2006) destaca o efeito 
positivo de um baixo custo de transporte como estímulo ao 
crescimento de uma região. Já Oliveira, Jacinto e Marques (2006) 
destacam que as cidades brasileiras mais distantes dos polos 
econômicos cresceram menos do que as cidades mais próximas, 
por enfrentarem maiores custos de transportes.
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EXTERNALIDADES POSITIVAS E RETORNOS CRESCENTES

Outro fator que age como força centrípeta é a concentra-
ção de indústrias numa região, responsável pela formação de 
economias de localização. A concentração industrial promove 
atração de mais indústrias para uma região devido ao surgi-
mento de externalidades positivas, que contribuem para o 
melhor desempenho econômico dessas indústrias.

Quando uma economia é detentora de um dado polo 
industrial, o nível de mão de obra especializada se eleva, geran-
do para as firmas trabalhadores capacitados a um baixo custo. 
Isso ocorre, pois muitas firmas treinam seus funcionários, 
capacitando-os a realizar as tarefas às quais serão submetidos. 

Ademais, a migração de mão de obra de uma empresa 
para outra, fato rotineiro por haver várias firmas trabalhando 
muito próximas, gera para os atuais contratantes um profissio-
nal qualificado que não necessita receber novo treinamento e 
que também traz informações significativas das concorrentes.

Essa capacitação profissional e as informações que levam 
e trazem um acúmulo de conhecimento promovem uma exter-
nalidade positiva para a região e, consequentemente, retor-
nos crescentes de escala. Esse efeito do nível de conhecimento, 
responsável pelo efeito transbordamento do conhecimento, 
como descrito pelos modelos de crescimento endógeno, são 
fatores importantes para o crescimento econômico de uma 
economia. Portanto, regiões com um grande potencial insta-
lado geram forças de atração que elevam o crescimento econô-
mico, por atraírem mais firmas, que formam uma aglomeração 
industrial cada vez maior.

Krugman (1998) apresenta a concentração industrial 
como uma força centrípeta criadora de externalidades, que 
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promovem o efeito transbordamento de informações. Nessa 
direção, Oliveira (2006) verificou que as aglomerações indus-
triais aumentaram e que os municípios gaúchos que mais cres-
ceram foram os mais industrializados. Já Ruiz (2006) destaca que 
os estados com grandes centros industriais apresentam uma 
taxa de crescimento econômico mais elevado. Por fim, Oliveira 
(2004) descreve que as externalidades positivas proporcionaram 
crescimento para as cidades nordestinas na década 1990.

FORÇAS CENTRÍFUGAS

São formadas pelas características pertencentes a uma 
região e promovem a fuga das atividades econômicas dessa para 
outras regiões. A literatura apresenta como destaque a aglo-
meração da população em uma determinada localidade como 
fator de dispersão das atividades. A concentração populacio-
nal promove, na maioria dos casos, aumento da criminalidade; 
redução do nível salários, que diminui o bem-estar; congestio-
namentos; poluição; pobreza etc. Todas essas características, 
quando concentradas numa região, promovem a dispersão dos 
investimentos privados e normalmente provocam uma menor 
taxa de crescimento econômico.

A esse respeito, Oliveira (2004) destaca que as cidades 
com maior densidade demográfica e mais pobres foram as 
nordestinas que menos cresceram na década de 1990. Ademais, 
Oliveira, Jacinto e Marques (2006) mostram que as cidades brasi-
leiras que menos cresceram em 1991 foram as com maiores 
densidades demográficas.
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POLÍTICA FISCAL

Um dos principais instrumentos de política econômica é 
a política fiscal, que é composta por duas práticas distintas: a 
tributação e os gastos do governo.

A tributação é utilizada pelo governo com o objeti-
vo de auferir receitas necessárias para a realização de seus 
empreendimentos na economia. Normalmente, é feita por meio 
da cobrança de uma taxa sobre a renda ou sobre a quantida-
de produtos vendida. Esse tipo de ação fiscal normalmente é 
visto como inibidor da renda per capita, pois retira recursos 
do setor privado da economia que poderiam gerar um maior 
nível de produto. Contudo, a arrecadação de impostos pode não 
levar à redução do nível de produto, desde que essas receitas 
sejam reinvestidas na forma de bens públicos, aumentando a 
produtividade do setor privado. Esse fato segue o princípio do 
multiplicador do orçamento equilibrado, o qual indica que se 
um aumento das receitas tributárias for revertido em gastos 
governamentais sobre a economia o resultado da tributação 
seria um aumento do nível de renda.

Nessa perspectiva, os gastos do governo são os investi-
mentos gerados por ele em favor da economia. Desse modo, há 
o propósito de criar uma oferta de bens e serviços indispensá-
veis à sociedade, os quais, muitas das vezes, não são oferecidos 
pelo setor privado.

Esses investimentos são distribuídos em cotas específicas 
geralmente destinadas à educação e cultura, saúde, habitação, 
infraestrutura, previdência, ao saneamento etc. Esses recur-
sos, quando alocados de maneira eficiente, promovem bene-
fícios como aumento da qualidade de vida, desenvolvimento 
de novas tecnologias, infraestrutura para criação e atração de 
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novos investidores, aumento do nível de emprego, entre outros, 
que normalmente são destacados pela teoria como fatores que 
influenciam o nível de produto per capita de uma economia. 

Destacados os tipos de política fiscal, apresentaremos, na 
seção a seguir, o comportamento do governo sobre a economia 
conforme a visão de duas principais escolas econômicas. 

ESCOLA CLÁSSICA E ESCOLA KEYNESIANA

Durante muito tempo, a ação do governo era simplesmente 
a de promotor da defesa nacional, criação de legislação, defesa 
da soberania do país etc., ou seja, sua participação na economia 
era bastante reduzida. Isso foi fruto do pensamento idealizado 
pela escola clássica, que via o governo como um perturbador 
da harmonia dos mercados.

Além disso, essa escola também destacava que os investi-
mentos realizados em uma economia pelo governo não teriam 
resultado sobre o crescimento econômico. Para os clássicos, 
todo investimento gerado pelo governo era fruto de uma arre-
cadação de impostos, assim, se por um lado o governo  gasta-
va, realizando investimentos, por outro, ele tomava na mesma 
proporção, por meio da arrecadação de impostos futuros, 
deixando o nível do produto inalterado. Essa visão ficou conhe-
cida como equivalência ricardiana.

Além disso, as afirmações da escola clássica sobre a rela-
ção entre o governo e a economia foram duramente combati-
das pela escola keynesiana. Diferentemente da escola clássica, 
os keynesianos defendiam a forte ação  do governo sobre a 
economia. Para eles, o governo deveria agir fortemente sobre 
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a economia como um controlador, de modo a evitar possíveis 
crises no mundo capitalista.

A escola keynesiana também destaca o fator positivo da 
política fiscal da economia. Sob esse viés, gastos do governo 
promovem o crescimento da demanda agregada que, conse-
quentemente, afetará o nível de produto, desde que os impostos 
cobrados sejam inferiores ao nível de gastos realizados. Desse 
modo, apresentam o governo como promotor do crescimento.

Claramente, verifica-se na economia moderna a grande 
influência do governo como um dos atores responsáveis pelo 
crescimento econômico, assim como destacado pela escola 
keynesiana. Fortes exemplos como os EUA, Inglaterra, Japão 
etc. conseguiram expressivos resultados durante os últimos 
anos, dos quais uma parcela considerável foi graças à ação 
de seus governos. 

MODELO DE CRESCIMENTO 

Para calcular o impacto da política fiscal local sobre o 
crescimento econômico dos municípios potiguares, elaborou-se 
um modelo baseado no proposto por Oliveira (2006), que unia 
as contribuições da Teoria do Crescimento Endógeno a da Nova 
Geografia Econômica. O modelo é descrito da seguinte forma: 

Yi;t = γEdui;t + λSaui;t + ζHabi;t + τIssi;t + ΩIptui;t + αPopi;t + 

ΦIndi;t + βCti;t + εi;t

onde: Y é a taxa de crescimento do PIB per capita do muni-
cípio i no período t; Edu é o gasto per capita do governo em 
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educação e cultura no município i no período t; Sau é o gasto 
per capita do governo em saúde e saneamento no município i 
no período t; Hab é o gasto per capita do governo em habitação 
no município i no período t; Iptu é a arrecadação per capita do 
governo do IPTU no município i no período t; Iss é a arreca-
dação per capita do governo do ISS no município i no período 
t; Pop é população do município i no período t; Ind é o PIB per 
capita da indústria do município i no período t; Ct é o custo de 
transporte enfrentado pelo município i no período t. γ, λ, ζ, α, 
Ω, τ, Φ e β são os parâmetros a ser estimados; ε representa o 
erro do modelo que por hipótese seguem N(0,1).

Para a realização da estimação, foi utilizado o método 
dos Mínimos Quadrados Ordinários, associado ao estimador de 
White para variância e covariância de modo a se obter resulta-
dos mais acurados. O software utilizado foi o E-Views 4.1. 

Para tanto, foram realizadas três estimações. Cada uma 
representava um corte no tempo, de acordo com os anos deter-
minados, sendo que cada corte é dado pelo mesmo modelo apre-
sentado acima. Assim, obtivemos três resultados, um para cada 
ano, sendo todos eles encontrados por um modelo idêntico.

Os dados utilizados são crossection referentes a 114 muni-
cípios do Rio Grande do Norte, correspondentes aos anos de 2001 
a 2003 e foram extraídos do Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (IPEA). Esse período escolhido justifica-se pela dispo-
nibilidade de dados necessários à pesquisa.

Além da variável dependente, a taxa de crescimento do 
PIB per capita utilizou como variáveis explicativas: os gastos 
em educação e cultura, buscando canalizar os efeitos da gera-
ção de novas ideias (tecnologias) para o crescimento por meio 
do acúmulo de conhecimento, como descreviam os modelos 
de crescimento endógeno; os gastos em saúde e saneamento, 
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habitação e urbanismo, visando captar os efeitos da construção 
de uma infraestrutura necessária para o desenvolvimento de 
novas tecnologias como defendiam os modelos de crescimento 
endógeno, além de promover a atração de um maior número de 
atividades para a região como propunha a NGE; a arrecadação 
do Imposto sobre Serviço (ISS) e do Imposto Territorial Urbano 
(IPTU), visando capturar a ação distorciva desses impostos 
sobre o crescimento econômico dos municípios, como desta-
cado pela Teoria do Crescimento Endógeno; a população, para 
destacar os efeitos das externalidades, criadas pelas aglome-
rações sobre o crescimento; o PIB per capita da indústria, para 
capturar o efeito de atração das atividades pela formação de 
polos industriais e as externalidades positivas provenientes do 
efeito transbordamento de conhecimentos; o custo de trans-
porte, para capturar a concentração das atividades em muni-
cípios diferentes, de acordo com os custos das conexões entre 
os formadores da cadeia produtiva (fornecedores, empresários 
e clientes). Nesse processo, essas três últimas variáveis, seguin-
do o proposto pela Nova Geografia Econômica, na tentativa de 
descrever o crescimento a partir das características, formam 
forças centrípetas e centrifugas.    

Apresentadas as variáveis que serão utilizadas, espe-
rar-se-á que elas se comportem conforme destacado pela 
tabela a seguir:
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Tabela 1 – Variáveis utilizadas no modelo.

Variável Dependente: PIB per capita

Variável Explicativa Efeito sobre PIB per capita

População - ou +

Educação e Cultura +

Habitação e Urbanismo -

ISS -

IPTU -

PIB Industrial +

Custo de Transporte -

Fonte: Autoria própria.

Conforme apresentado pela NGE, locais que apresentam 
um grande número de habitantes são propícios para o surgi-
mento de criminalidade, favelas ou poluição, formando forças 
inibidoras para o crescimento. Apesar disso, uma maior popu-
lação pode levar a um maior número de indivíduos que se dedi-
cam ao desenvolvimento de novas tecnologias e contribuem 
para a sua proliferação dentro da sociedade, provocando um 
efeito positivo para o crescimento econômico. 

Sob esse viés, o esperado é que as arrecadações do ISS e 
do IPTU tragam efeitos negativos para o crescimento, já que 
reduzem o nível de investimentos por parte do setor privado. 

Os gastos em educação e cultura, destacados pela 
Nova Teoria do Crescimento como financiadores de Ciência e 
Tecnologia – C & T, promovem o surgimento de externalida-
des positivas sobre o progresso técnico, o qual é visto como o 
motor do crescimento. Esse efeito, criado pela ação de política 
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fiscal do governo em prol da economia, aumenta o nível de 
produtividade da economia, reduz custos, cria novas técnicas 
de produção, novos produtos etc., além de estimular a economia 
e gerar um efeito positivo sobre a renda per capita.

Quanto ao nível de industrialização da economia, repre-
sentado pela variável PIB industrial, é visto pela NGE como uma 
força centrípeta que afeta positivamente o nível de produto. Isso 
é justificado uma vez que uma maior concentração industrial 
em um determinado local forçará a atração de novos investi-
dores para a região, conseguindo, dessa forma, a redução dos 
custos entre as negociações corriqueiras com suas conexões 
para trás e para frente (fornecedores e clientes). 

Ainda de acordo com a NGE, prevê-se que os custos de 
transportes tenham efeitos negativos sobre o crescimento 
econômico, pois locais com altos custos de transportes normal-
mente afetam a formação de blocos comerciais, que emergiram 
em locais onde estes custos foram minimizados.

Prevê-se uma relação inversamente proporcional entre 
os gastos em habitação e urbanismo e PIB per capita. Esse tipo de 
gasto é visto como fonte de financiamento de produtos públicos 
que rivalizam com o setor privado, gerando um maior nível de 
competição nesse setor e reduzindo, por sua vez, seus lucros 
potenciais. Dessa forma, prevê-se um efeito negativo dos gastos 
em habitação e urbanismo sobre o PIB per capita.

Por último, espera-se um efeito positivo dos gastos em 
saúde e saneamento para o crescimento econômico, visto que 
este garante a criação de infraestrutura essencial para a melho-
ria de vida da população. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES

Assim, por meio do modelo utilizado, estimou-se o impac-
to da política fiscal local para os municípios do Rio Grande do 
Norte nos anos de 2001, 2002 e 2003. Os resultados seguem 
conforme as tabulações apresentadas a seguir:

Tabela 2 – Impacto da política fiscal local para os municípios 
do Rio Grande do Norte nos anos de 2001, 2002 e 2003.

Modelo de 2001 Modelo de 2002 Modelo de 2003

ln PIB per capita PIB per capita PIB per capita

Variável Coeficiente Variável Coeficiente Variável Coeficiente
LNPOP -0.051081** LNPOP 0.193866* LNPOP 0.101196*

(-1.744854) (2.502931) (6.091835)
LNSAU 0.041259** LNSAU 0.216634* LNSAU 0.085189*

(1.639786) (1.951497) (2.285424)
IPTUPER 0.013873* LNIPTU -0.010175 IPTUPER -0.025463*

(2.542792) (-0.220959) (-2.188324)
LNIND 0.440778* INDPER 1.005337* LNIND 0.424247*

(11.40400) (26.16378) (16.20661)
HABPER 0.000333 HABPER 0.001197* HABPER 0.056592*

(0.754337) (2.726832) (3.004841)
LNEDU 0.116385* LNEDU 0.432169* LNEDU 0.203342*

(2.584441) (2.433892) (4.358658)
LNCT -0.041016* CT -0.000720* LNCT -0.000265*

(-2.747333) (-2.093245) (-2.880177)
LNISS 0.066476* ISSPER 0.008242* LNISS 0.002243*

(2.620032) (4.750822) (2.409279)
C 0.762833* C -3.696508* C -1.667172*

(1.921337) (-2.257570) (-4.150171)
R2 0.826085 R2 0.953389 R2 0.943389

F-statistic 61.74923 F-statistic 260.7885 F-statistic 208.3062

Obs.: * Significativo a 5% de confiança e ** significativo a 10% de confiança.
Fonte: Baseado no E-Views 4.1.
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No modelo estimado para o ano de 2001, verificou-se que 
somente o coeficiente estimado para variável que representa os 
gastos em habitação e urbanismo não se apresentou significati-
vo aos níveis usuais de 5% e 10%. Os coeficientes estimados para 
a variável população e para os gastos em saúde e saneamento 
foram significativos ao nível de 10%, enquanto os demais coefi-
cientes mostraram significativos ao nível de 5%. 

A estatística F confirma que os coeficientes são conjunta-
mente diferentes de zero ao nível de 5% de significância. Entre os 
coeficientes estimados para 2001, merecem destaque os valores 
correspondentes às variáveis gastos em educação e PIB industrial 
(0,11 e 0,44, respectivamente), sendo estes os maiores influencia-
dores do PIB per capita no período. Além disso, destaca-se o poder 
de explicação da variável dependente pelo modelo, a partir do 
valor obtido para o coeficiente de determinação de 0,826, que 
nos mostra que 82,6% da variação no PIB per capita em 2001 é 
explicada por variações nas variáveis apresentadas pelo modelo.

Os coeficientes estimados para o modelo de 2002 apresen-
taram-se significativos ao nível de 5%, com exceção do coeficien-
te estimado para a cobrança de IPTU. A estatística F apresentou 
um valor significativo ao nível de 5% de confiança. Esses testes 
confirmam que as estimativas são individual e conjuntamen-
te diferentes de zero do ponto de vista estatístico, rejeitando 
assim a hipótese nula e aceitando, portanto, que os coeficientes 
assumem os valores apresentados pelas estimativas. 

Esse modelo também contempla, assim como o modelo 
para o ano de 2001, a importância das variáveis gastos em educa-
ção e PIB per capita industrial para formação do PIB per capita dos 
municípios, dado pelos valores expressivos de seus coeficientes, 
0,43 e 1,00, respectivamente. Além disso, destaca-se a contribui-
ção dos gastos em saúde e saneamento e da variável população, 
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que também apresentaram coeficientes com valores bastante 
expressivos, 0,21 e 0,19, respectivamente. O modelo também 
apresentou um ótimo nível de ajustamento, com base em um 
valor de 0,95 para R2, que nos retrata que 95% das variações no 
PIB per capita são explicadas pelo modelo.

O modelo estimado para 2003 foi o que apresentou o 
resultado mais expressivo de acordo com os testes estatísti-
co para verificação individual ou conjunta da hipótese nula 
para os coeficientes, já que todos os coeficientes se mostraram 
significativos ao nível de 5% no teste T de student e também no 
teste global F. O modelo retrata a importância das variáveis de 
gastos em educação e PIB per capita industrial que, mais uma 
vez, obtiveram coeficientes bem superiores aos demais (0,20 e 
0,42, respectivamente). Por fim, verificou-se um R2 de 0,94 que 
reafirma o potencial do modelo na explicação do PIB per capita 
dos municípios potiguares.

Em todos os modelos estimados, verificam-se as proprie-
dades estatísticas desejadas, as quais são necessárias para vali-
dade do método utilizado para estimação dos coeficientes. Isso 
é garantido pela correção de WHITE que foi realizada, por níveis 
de colinearidade aceitáveis e pela utilização de dados em cros-
section, o que inviabiliza a possibilidade de contaminação dos 
resultados pelos problemas de heterocidasticidade, multicoli-
nearidade e autocorrelação, respectivamente.

Assim, os resultados apresentados possuem os alicer-
ces necessários para garantir a consistência que necessitam 
as propriedades estatísticas desejáveis e também garantem a 
possibilidade de formular inferências a partir deles. 

Vista a relevância estatística dos resultados, passaremos a 
tratar os resultados do ponto de vista econômico. Inicialmente, 
trataremos dos resultados relacionados às variáveis controladas 
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pelo governo, quais sejam: gastos em saúde e saneamento; em 
educação e cultura; em habitação e urbanismo; arrecadação 
de IPTU e ISS. Após tratar das variáveis relacionadas à políti-
ca fiscal, analisaremos as variáveis adicionadas ao modelo por 
meio da proposta da NGE.

Encontramos para gastos em saúde e saneamento coefi-
cientes positivos, que destacam o seu acréscimo correspondente 
para o crescimento econômico. Isso vai de encontro à teoria 
destacada, que apresenta os efeitos significativos dos gastos 
em saúde e saneamento a partir do melhoramento fornecido 
para o nível de vida das pessoas e, consequentemente, uma 
elevação da produtividade da população. Além disso, também 
se destaca o aumento da expectativa de vida proveniente de tais 
gastos realizados pelo governo, que garantem um aumento do 
tempo dos pesquisadores para trabalharem em suas ideias. Essa 
elevação do dispêndio em adquirir qualificações é fator prepon-
derante para o aumento do nível de tecnologia, que garante 
externalidades positivas para a economia como destacam os 
trabalhos de Romer (1986), Lucas (1988), Silva e Marinho (2005), 
Chumvichitra e Teles (2000) e Oreiro (1999).        

Em todos os modelos estimados, os gastos em educação 
corroboram a teoria, pois apresentam um efeito positivo sobre 
ela. Fica clara a importância desses tipos de gastos governamen-
tais na economia quando analisamos os princípios da Teoria do 
Crescimento Endógeno que, como visto em Romer (1986), Lucas 
(1988), conseguem transformar a trajetória do crescimento por 
proporcionarem retornos crescentes de escala. 

Essa ação de política fiscal procura financiar a desco-
berta de novas tecnologias que, consequentemente, geram 
externalidades positivas, criando benefícios para toda a socie-
dade. Nesse cenário, novas ideias se espalham pela economia, 
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trazendo frutos para seus diversos setores, tais como: aumento 
da produtividade, redução de custos, geração de novos produtos 
e novos métodos de produção etc., proporcionando um maior 
nível de eficiência aos modelos. Esse efeito é conhecido na lite-
ratura como transbordamento das ideias. 

Diante disso, as receitas governamentais, provenientes 
da arrecadação do IPTU, apresentaram coeficientes negativos 
para os modelos de 2002 e 2003, sendo que somente esse últi-
mo se mostrou significativo. Isso vai de encontro ao modelo 
teórico proposto, que destaca a ação distorcida da tributação 
sobre o crescimento econômico, como também foi destacado 
por Oliveira (2006) e Assis e Dias (2004). No modelo estimado 
para 2001, verificou-se um coeficiente positivo e significativo 
para o IPTU. Esse fator, apesar de contrário à teoria, pode ser 
explicado provavelmente pela baixa eficiência na arrecadação 
desse imposto. Além disso, outra possibilidade mais plausível 
seria que as isenções fiscais no que diz respeito ao IPTU, promo-
vidas pelas prefeituras nos seus projetos de atração de novas 
empresas para o município, tenham proporcionado um aumen-
to do nível de emprego que, por sua vez, aumentaria a renda 
dos trabalhadores, e através do efeito multiplicador geraria um 
aumente da renda per capita do município.

No que diz respeito à arrecadação do ISS, os resultados se 
mostraram contrários à teoria, pois apresentaram sinais positi-
vos, indicando que esse imposto contribuiu para o crescimento 
econômico. Uma resposta para tal fato poderia ser encontra-
da na proposta do multiplicador do orçamento equilibrado, a 
qual retrata que toda variação na arrecadação deve ser igual à 
variação dos gastos, portanto, igual à variação da renda. Dessa 
forma, seria razoável supor que a arrecadação efetiva do ISS 
teria sido devolvida à sociedade, por meio da geração de bens 
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públicos, que eliminariam os efeitos distorcivos desse imposto 
sobre o crescimento econômico.

Já os gastos em habitação e urbanismo apresentaram 
coeficientes positivos somente em 2002 e 2003. Esses resultados 
não corroboram a teoria pois, como propôs Barro (1990 apud 
ASSIS; DIAS, 2004), esse tipo de política fiscal é vista como gastos 
improdutivos por rivalizarem com o setor privado, sendo fonte 
de redução do crescimento. Uma justificativa para tal resultado 
seria que a estrutura urbana criada evitaria a criação de fave-
las e ambientes poluídos que são fontes de expulsão de inves-
timentos. Além disso, a demanda por habitação encontra-se 
num patamar tal que o setor privado não teria condições de 
atendê-la, dedicando-se apenas a uma parcela da demanda, 
enquanto o governo se encarregaria do restante, não ocorrendo 
uma concorrência entre eles, como destacava Barro (1990 apud 
ASSIS; DIAS, 2004). Assim, essa política fiscal poderia, como 
mostram os modelos, atuar em prol do crescimento econômico. 

Em relação à variável população, esta obteve um coefi-
ciente negativo no modelo estimado para 2001. Isso caracteriza 
os efeitos negativos, destacados pela NGE, que as aglomera-
ções populacionais promovem. Locais bastante populosos são 
responsáveis pela geração de poluição, favelas e alta criminali-
dade, o que afasta os investimentos realizados pelo setor priva-
do. Nesse caso, grandes aglomerações populacionais agiriam 
como força centrífuga, que afetariam o nível de crescimento 
de forma negativa. 

Para os modelos estimados para 2002 e 2003, os coeficien-
tes estimados mostraram-se positivos. Esses resultados mostra-
ram que grandes aglomerações podem trazer externalidades 
positivas, como, por exemplo, as transferências de conhecimen-
tos entre os indivíduos, que promoveriam o aumento de sua 
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produtividade. Outro fator que poderia explicar tal fato seria 
o baixo nível dos salários encontrados em regiões com uma 
grande concentração de mão de obra que, como é vista em todo 
mundo, recebem projetos privados que procuram reduzir seus 
custos com base na contratação de mão de obra barata. Assim, a 
concentração da população teria agido como uma força centrí-
peta promotora do crescimento econômico.

No que diz respeito aos efeitos das concentrações indus-
triais capitados pelo PIB da indústria, estes apresentaram coefi-
cientes positivos para todos os modelos. Esse resultado retrata o 
efeito positivo das economias de localização sobre o crescimento, 
pois blocos industriais atraem novas indústrias que se beneficiam 
de uma série de fatores encontrados nesses espaços, tais como: 
mão de obra qualificada, tecnologia desenvolvida, ótimas cone-
xões para trás e para frente etc. Esse resultado é destacado por 
Oliveira (2006), que apresenta os efeitos positivos das economias 
de localização sobre os municípios gaúchos. Nessa perspectiva, 
Ruiz (2006) e Oliveira (2004) também destacam que os maiores 
PIB per capita se encontravam nas regiões mais industrializadas. 

Por fim, os custos de transportes, destacados pela NGE 
como uma forte força centrípeta, apresentaram coeficientes 
negativos para todos os anos. Esses resultados corroboram o 
fato do alto custo de transporte ser maléfico para o crescimento 
econômico, pois pioram o nível de desempenho de uma econo-
mia. Inclusive, Krugman (1998) e Oliveira (2004) apresentam uma 
relação negativa entre o crescimento econômico e os custos de 
transporte. Ruiz (2006), por sua vez, destaca que um menor custo 
de transporte pode levar uma economia a um nível de desem-
penho mais elevado. Já Oliveira, Jacinto e Marques (2006) verifi-
caram que as cidades brasileiras que mais cresceram na década 
de 1990 foram as que possuíam um menor custo de transportes. 
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CONCLUSÕES

Com o propósito de descrever os efeitos da ação de política 
fiscal elaborada pelas prefeituras dos municípios do Rio Grande 
do Norte entre 2001 e 2003, utilizou-se o modelo econométrico 
que evidencia tais efeitos. Nesse sentido, verificou-se de maneira 
consistente que a ação do governo sobre o crescimento econô-
mico dos 114 municípios estudados era de grande importância. 

Os gastos realizados pelas prefeituras mostraram-se 
como fatores positivos, principalmente os gastos realizados 
em educação e cultura, saúde e saneamento, que apresentaram 
um acréscimo bastante significativo para o nível de renda per 
capita. Esses gastos servem como fontes geração de uma melhor 
qualidade de vida, que possibilita um padrão mais elevado da 
produtividade dos diversos setores econômicos encontrados 
no estado. Além disso, apresenta aos planejadores econômi-
cos encarregados das decisões de investimento dos recursos 
de suas prefeituras que esses tipos de gastos agem de maneira 
mais forte sobre o crescimento econômico de seus municípios. 
Assim, a destinação de recursos que aumente a qualificação e 
o nível de vida dos indivíduos merece destaque na pauta das 
discussões sobre o desempenho econômico, pois possibilitam 
um melhor desempenho para suas economias.   

Cabe ainda destacar a política fiscal tributária que vem 
sendo implantada no estado, pois as prefeituras conseguiram 
evitar os efeitos distorcivos que o ISS promove sobre o crescimen-
to. Esses fatos, associados aos gastos realizados pelas prefeituras, 
promovem um efeito líquido ainda maior sobre o crescimento pois, 
como destacado por Barro (1990 apud ASSIS e DIAS, 2004), é justa-
mente o efeito líquido da política fiscal do governo que confirmará 
o resultado dessa política sobre o nível de produto per capita. 
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No que diz respeito à formação de economias de localização 
e à concentração populacional, notou-se a grande importância da 
formação de blocos industriais e da elevada oferta de mão de obra 
para o crescimento econômico. Essas duas características locais 
proporcionaram uma fonte de atração de investimentos que promo-
veram uma grande parte do nível de produto per capita conseguido 
pelos municípios potiguares nos três anos que o estudo destacou. 
Dessas duas variáveis, merece mais destaque o PIB per capita da 
indústria, pois foi o maior propulsor do crescimento do período.

Dessa forma, este trabalho apresenta que esforços volta-
dos para o desenvolvimento do nível de educação e da formação 
de blocos industriais criam um conjunto de investimento que 
propicia uma significativa evolução para o desempenho econô-
mico dos municípios estudados, merecendo, assim, mais atenção 
nas mesas de reuniões sobre as alocações de recursos públicos.

Este trabalho possui algumas limitações no que diz 
respeito à obtenção de um banco de dados que permita englo-
bar um maior número de municípios e um maior período de 
análise. Ademais, a inexistência de uma fundamentação teóri-
ca consolidada para as relações entre as variáveis em questão 
promove uma séria dificuldade para justificação das formas 
como as variáveis são apresentadas. Mesmo assim, conseguiu-se 
obter resultados expressivos que apresentam o papel do gover-
no como promotor do crescimento econômico.  

Recomenda-se, assim, a elaboração de um banco de dados 
que possibilite uma maior amostra, além da inclusão de outras 
variáveis ao modelo. Propõe-se ainda o desenvolvimento de 
metodologias mais acuradas para descrição do crescimen-
to econômico, bem como novas pesquisas que apresentem o 
comportamento das variáveis em questão, contribuindo para 
formação de um modelo teórico com uma aceitação consolidada. 
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5 ESTRUTURA DE PRODUÇÃO DO 
RIO GRANDE DO NORTE: 

ESTIMATIVAS A PARTIR DE MATRIZES INSUMO-PRODUTO

Fabrício Pitombo Leite

INTRODUÇÃO

Este artigo caracteriza a estrutura produtiva do estado 
do Rio Grande do Norte por meio da estimativa de algumas 
matrizes típicas da abordagem insumo-produto, apesar de 
enquadradas no contexto estadual a partir do acompanhamen-
to dos insumos produzidos nacionalmente (inclusive no RN) e 
destinados exclusivamente à produção estadual. 

Desse modo, estima-se a matriz de consumo intermediá-
rio e, a partir disso, a posse do valor bruto de produção estadual 
por atividade, as matrizes de coeficientes técnicos e a inversa 
de Leontief. Dessas matrizes, são derivados alguns indicadores 
acerca dos pesos de cada atividade no cenário estadual, a exem-
plo dos multiplicadores de produção e da participação de cada 
atividade obtida por meio de extração hipotética.

Apesar de esforços isolados de diversos pesquisadores 
na estimação das matrizes insumo-produto para diferentes 
unidades da federação, dos trabalhos de sistematização e atua-
lização anual das matrizes nacionais e de cálculo das matrizes 
inter-regionais por estado realizados pelo Núcleo de Economia 
Regional e Urbana da Universidade de São Paulo (Nereus), 
inclusive com foco para a região Nordeste (GUILHOTO et al., 
2010), não há um estudo específico para o Rio Grande do Norte 
baseado nesse arcabouço. 
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O presente artigo propõe-se a suprir, pois, essa lacuna, 
identificando a estrutura de produção desse estado e gerando 
informações sistematizadas a partir de diferentes indicadores 
relacionados à análise insumo-produto.

A nossa estratégia de estimação é composta por três 
passos, quais sejam: (i) um esquema insumo-produto contem-
plando 16 atividades para o ano de 2005, que certamente 
apresenta as estimativas mais precisas, apesar de menos deta-
lhadas e mais desatualizadas; (ii) um esquema de passagem, 
ainda com 16 atividades, para o ano de 2009; e (iii) um esque-
ma mais desagregado para o ano de 2009 contemplando 38 
atividades econômicas.

A apresentação dessas estimativas, após esta primeira 
seção introdutória e um breve panorama do comportamento 
recente da economia potiguar na próxima seção, ocorre na 
seguinte ordem: a seção 3 descreve o tratamento dos dados e a 
metodologia geral de estimação; a seção 4 expõe os quocientes 
locacionais e participação da produção potiguar no cenário 
nacional, por atividade, etapa preparatória para o cálculo dos 
multiplicadores de produção e indicadores de Rasmussen- 
-Hirschman estaduais, explicitados na seção seguinte; a seção 
6 trata da autossuficiência da produção estadual com relação 
ao consumo intermediário de insumos produzidos nacional-
mente e demandados por cada atividade; a seção 7 utiliza o 
método da extração hipotética para uma mensuração alterna-
tiva do peso de cada atividade na economia potiguar, conside-
rando todos os encadeamentos por atividade; são realizadas 
ainda algumas considerações finais. As fontes de dados, inclu-
sive para o que se segue na próxima seção, serão detalhadas 
na terceira seção já referida.



5 ESTRUTURA DE PRODUÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE

133

BREVE PANORAMA DA ECONOMIA POTIGUAR ENTRE 2005 E 2009

O Rio Grande do Norte apresentava, em 2005, um Valor 
Bruto de Produção (VBP) total de, aproximadamente, 27,5 
bilhões de reais, correspondentes a 0,73% do VBP nacional e um 
Valor Adicionado Bruto (VAB) de 15,7 bilhões de reais, respon-
dendo por uma participação similar no VAB nacional. Em 2009, 
tais participações estaduais elevaram-se para a casa dos 0,76%. 

Do ponto de vista da participação das atividades no 
Valor Bruto de Produção nesse período, enquanto para o Brasil 
pudemos acompanhar uma redução na participação relativa 
da indústria extrativa como um todo, passando de 2,82% do 
VBP total em 2005 para 2,38% em 2009. Essa atividade decli-
nou de uma participação de 13,87% do VBP potiguar em 2005 
para 7,64% em 2009. Nesse mesmo período, a participação da 
indústria de transformação, como um todo, caiu nacionalmente 
de 34,72% para 30,90% do VBP, enquanto subiu de 14,22% para 
14,76% no caso do VBP potiguar, porém, mantendo uma parcela 
da produção industrial total muito abaixo da média nacional. 
Todavia, enquanto a administração pública aumentou sua parti-
cipação no VBP nacional de 11,43% para 12,51% nesse período, 
vimos a participação dessa atividade na economia potiguar 
passar de 21,31% em 2005 para 23,15% do VBP estadual em 2009. 
Chamam a atenção ainda os aumentos de participação no VBP 
estadual das atividades de construção civil (de 6,36% em 2005 
para 7,84% em 2009) e de comércio e serviços de manutenção 
e reparação (de 9,81% em 2005 para 13,15% em 2009), as quais 
seguem uma tendência de alta nacional, mas de maneira mais 
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acentuada e respondendo por participações relativas maiores 
no caso do RN.

Tais atividades (e as devidas desagregações no caso das 
industriais) serão fundamentais para explicar o comporta-
mento recente da economia potiguar, posteriormente, quando 
explicitaremos informações mais detalhadas e inéditas basea-
das em nossas estimativas. Por ora, apresentemos a divisão por 
16 atividades e suas participações na Tabela 1, a seguir.

Tabela 1 – Participações das atividades no VBP –  
Brasil e RN para 2005 e 2009.

Fonte: Autoria própria.
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TRATAMENTO DOS DADOS E METODOLOGIA

Os dados utilizados são provenientes de resultados de 
diferentes pesquisas realizadas pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) nas diversas etapas que precedem 
as estimações propriamente ditas, como se segue.

Para a confecção das matrizes nacionais de referência 
para 2005, que constam em IBGE (2008), as Tabelas de Recursos 
e Usos (TRU) a preços básicos são utilizadas. Os dados das pesqui-
sas para o VBP nacional em 2009 também são necessários para 
comparações posteriores. As TRU são divulgadas para 56 ativida-
des econômicas e 110 produtos, e 2009 é o último ano disponível 
até a confecção deste artigo. São utilizados diretamente também 
os dados das Matrizes Insumo-Produto (MIP) Nacionais, que 
também são parte integrante do Sistema de Contas Nacionais e 
são tipicamente divulgadas em bases quinquenais e com defa-
sagem de dois anos para o ano tomado como referência (2005 é a 
estimativa mais recente disponível, pois o IBGE está realizando 
mudanças metodológicas no SCN atualmente). 

Essas são divulgadas para 55 atividades econômicas e 110 
produtos (a diferença entre as 56 atividades divulgadas na TRU 
está na agregação dos serviços domésticos aos demais serviços 
prestados às famílias).

Para uma primeira aproximação à realidade potiguar, são 
utilizadas as Contas Regionais do Brasil (IBGE, 2011b), divulgadas 
anualmente com defasagem de dois anos e com uma abertura 
para 17 atividades econômicas. O ano de 2009 foi tomado, pois, 
apesar de disponíveis, os dados para 2010 contemplam somente 
12 atividades (em virtude do processo de revisão metodológica 
supracitado); afora essa especificidade, há também a mencio-
nada ausência de dados nacionais por meio das TRU pós-2009. 
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Adequando nossa análise ao procedimento utilizado pelo 
IBGE para a estimativa das matrizes nacionais, somamos os 
serviços domésticos aos demais serviços prestados às famílias. 
O procedimento é perfeitamente justificável sob a ótica da 
abordagem insumo-produto, uma vez que não há consumo 
intermediário registrado para a atividade denominada serviços 
domésticos. Assim, nossa primeira aproximação consta de 16 
atividades, com dados das Contas Regionais para Consumo 
Intermediário e Valor Bruto da Produção para o estado do Rio 
Grande do Norte. Não obstante, registramos que a proporção 
estadual do VBP da atividade serviços domésticos nesse 
agregado de todos os serviços prestados às famílias (inclusive 
os próprios serviços domésticos) era de 22,00% em 2005 e de 
26,66% em 2009.

Para uma segunda aproximação à realidade do RN, 
utilizamos os dados da Pesquisa Industrial Anual (PIA) – IBGE 
(2012), para uma amostra de empresas com 5 ou mais pessoas 
ocupadas. Apesar de disponíveis para 2005, há atividades 
em que houve o processo de desidentificação dos dados pelo 
IBGE e, portanto, estes não foram divulgados, o que ocorre 
quando há somente uma ou duas empresas respondentes para 
determinada atividade. 

Nesse caso, os dados de Consumo Intermediário e Valor 
Bruto da Produção não são liberados, que foi o ocorrido em 2005 
para a atividade extração de petróleo e gás natural, com um 
elevado peso relativo para o estado do RN, o que demanda esta-
tísticas com o máximo de precisão possível. Para o ano de 2009, 
não ocorre esse problema (o que significa que houve entrada 
de mais uma empresa nessa atividade). Assim, foi-nos possível 
realizar a abertura da indústria extrativa (considerada um todo 
nas Contas Regionais) em 3 atividades e a abertura da indústria 
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de transformação (também considerada um todo nas Contas 
Regionais) em 21 atividades. Visto que a PIA é uma pesquisa 
por amostragem, o máximo que podemos fazer a partir disso 
é tomar os pesos de cada atividade (ou conjunto de atividades, 
conforme a desagregação mostrada no apêndice B) industrial 
– separadamente pelos ramos da indústria extrativa e da indús-
tria de transformação – e realizar a abertura do Valor Bruto 
de Produção e do Consumo Intermediário conforme valores 
divulgados nas Contas Regionais.

A estimação de uma Matriz Insumo-Produto para o Rio 
Grande do Norte passa, portanto, pela integração entre os dados 
nacionais para as MIP e as Contas Regionais para o estado, essas 
últimas acrescidas da abertura propiciada pela PIA.

Dentre os grupos de pesquisa em atuação no Brasil que 
trabalham com esse tipo de estimativa, destacamos o Nereus – 
Núcleo de Economia Regional e Urbana da Universidade de São 
Paulo, cuja síntese metodológica mais didática pode ser encon-
trada em Guilhoto (2011), e o Grupo de Estudos de Relações 
Intersetoriais (GERI), sediado na Universidade Federal da Bahia 
e com metodologia representativamente sintetizada por Leite 
e Pereira (2010). A metodologia utilizada seguirá mais de perto 
a proposta por este último grupo.

Do ponto de vista da organização das matrizes nacio-
nais, seguiremos a prática do IBGE e cabe fazermos algumas 
pequenas observações a título de padronização acerca do que 
abordaremos a seguir. Utilizaremos subscritos BR para destacar 
as matrizes nacionais em contraposição às estaduais, as quais 
levarão subscritos RN mais à frente. Vale ressaltar ainda que 
trabalharemos com todos os dados a preços básicos, ou seja, 
excluídos margens de comércio e transportes e impostos líqui-
dos de subsídios.
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A partir de uma matriz de produção nacional , ativi-
dade por produto, podemos obter um vetor1 de produção total 
(ou seja, do VBP por atividade), , simplesmente a partir da 
operação , com  sendo definido como um vetor-soma 
(cujos todos os elementos são iguais à unidade) das dimensões 
apropriadas para que a operação seja possível (a mesma observa-
ção acerca das dimensões é válida para as matrizes identidade, 
, utilizadas adiante). Similarmente, fazendo , temos 

um vetor de produção total por produto. Obtemos, então, uma 
matriz de parcela de mercado (market share), que expressa as 
proporções dos produtos gerados no âmbito de cada atividade 
( ). A partir de uma matriz de consumo interme-
diário nacional, , produto por atividade, é possível calcular a 
matriz de coeficientes técnicos: . De posse da 
matriz de coeficientes técnicos e definindo um vetor de deman-
da final nacional , por atividade, (tomando o vetor fornecido 
por produto e pós-multiplicando-o pela matriz de parcela de 
mercado:  ), chegamos à inversa de Leontief:

Da matriz de coeficientes técnicos, atividade por ativida-
de, podemos obter uma matriz , a qual possui as seguintes 
características: (i) é uma matriz quadrada, também ativida-
de por atividade, com o número de atividades a ser definido 
em cada etapa de nossa estimação (16 ou 38) de acordo com a 

1 Todos os vetores serão aqui definidos como vetores-coluna, de modo que 
acrescentaremos o símbolo de transposição (‘) caso queiramos representar 
um vetor-linha. Utilizaremos ainda circunflexos para expressar vetores 
diagonalizados.
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estrutura de agregação estabelecida; (ii) expressa os insumos 
produzidos por uma atividade i e demandados por uma ativi-
dade j para consumo intermediário, que pode ser obtida por:

 (1)

É dessa matriz de consumo intermediário nacional 
que partem nossas estimativas para uma matriz  potiguar. 
Conforme metodologia proposta pelo GERI, resumida em Leite 
e Pereira (2010), a qual deriva da proposta de Silveira (1993), 
apresentaremos uma aplicação alternativa do método RAS para 
situações em que não se dispõe do vetor de produção por ativida-
de (pela origem) destinada ao consumo intermediário (ou vetor 
de produção intermediária, para uma expressão resumida)2.

Uma primeira estimativa para a matriz  potiguar é obti-
da a partir da suposição de que a estrutura de produção estadual 
é semelhante à nacional; mas esse é somente o primeiro passo, 
ou seja, parte-se da matriz nacional para estimar-se uma matriz 
estadual. Esse primeiro passo pode ser representado por3:

 (2)

2 Tal metodologia tem sido utilizada por este grupo de pesquisa (GERI-UFBA), 
gerando, além de relatórios técnicos e dissertações (PEREIRA, 2007; FREITAS, 
2007; LEITE, 2009; RIBEIRO, 2010; todas orientadas por João Damásio de 
Oliveira Filho, coordenador deste grupo), alguns resultados expressos em 
formato de artigo (FREITAS; OLIVEIRA FILHO, 2009; LEITE; PEREIRA, 2010; 
RIBEIRO; LEITE, 2011). Uma descrição do método RAS tradicional pode ser 
encontrada em Miller e Blair (2009, cap. 7) ou em Bêrni e Lautert (2011, cap. 
4B). Para uma apresentação mais completa das origens e aplicações do méto-
do, ver Lahr e De Mesnard (2004).
3 Introduziremos, após o RN no subscrito, o passo correspondente à estima-
tiva via método RAS (utilizaremos 0 para essa estimativa anterior ao início 
do processo iterativo).
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O vetor de produção total para o Rio Grande do Norte,  , 
é o fornecido nas Contas Regionais (na versão mais agregada), 
acrescido da abertura propiciada pela PIA (para a versão menos 
agregada) após a obtenção dos pesos das diferentes atividades 
industriais. Similarmente, um vetor para o consumo interme-
diário estadual (pelo destino), , pode ser obtido diretamente. 
Todavia, a produção (pela origem) destinada ao consumo inter-
mediário, , tem que ser estimada indiretamente. Assim:

 (3)

Ou seja, ajustamos o vetor de produção intermediária, 
obtido preliminarmente a partir da estrutura de produção 
nacional, por meio da ponderação pela soma do vetor de consu-
mo intermediário estadual, disponível diretamente (os termos 
resultantes expressos na fração são escalares, naturalmente), 
uma vez que a soma dos elementos de ambos os vetores tem de 
ser a mesma. A partir de então o ajustamento via método RAS 
tem início, para obtermos iterativamente sucessivas estimativas 
para a matriz Q para o Rio Grande do Norte:

  (4)

Feito o primeiro passo do balanceamento (o “r” do RAS 
– ajustando as somas de cada linha da matriz Q), obtemos uma 
nova estimativa a partir do ajuste das colunas (o “s” do RAS):

  (5)
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Dando mais um passo, temos:

 (6)

 (7)

Esse processo iterativo se segue indefinidamente até ajus-
tarmos as somas das linhas e das colunas da matriz Q, ou seja, 
até assegurarmos que . Alternativamente, até fazer-
mos com que a matriz Q convirja, assim teremos . 
Na prática, naturalmente, o que fazemos é garantir que a dife-
rença entre esses vetores ou matrizes seja muito pequena4.

Desse modo, estimamos uma matriz de consumo inter-
mediário tomada como definitiva, , o que nos habilita a 
chegar à matriz de coeficientes técnicos e à inversa de Leontief, 
agora numa versão estadual. Tal matriz de coeficientes técni-
cos será expressa diretamente em termos de atividade por 
atividade e carregará consigo a matriz de parcelas de mercado 
originalmente utilizada para obtermos a estrutura produtiva 
nacional. A análise estadual herda os elementos da estrutura 
produtiva nacional, mas não se confunde com esta. 

A interpretação de cada elemento da matriz  
é a seguinte: quanto tem que ser produzido nacionalmente 
(incluindo o RN) pela atividade i para suprir a demanda de 

4 Na programação aqui efetuada, utilizamos a cláusula de que a convergência 
estaria satisfeita caso a soma dos quadrados dos desvios entre duas matrizes 
Q sucessivamente estimadas fosse menor que. Todos os cálculos expressos 
nesse artigo foram realizados no Mathematica 5.1.
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consumo intermediário da atividade j caso a produção esteja 
situada no estado do Rio Grande do Norte?

Similarmente, uma vez que obtenhamos a inversa de 
Leontief a partir dos coeficientes técnicos estaduais – fazendo

, estamos habilitados a responder a seguinte questão: 
quanto tem que ser produzido nacionalmente, direta e indireta-
mente, para atender à demanda final nacional, caso a produção 
ocorra exclusivamente no âmbito estadual?

Podemos perceber que algumas mediações são neces-
sárias para responder a outras questões específicas para uma 
unidade da federação tomada isoladamente. É a essa tarefa que 
dedicaremos as próximas seções, sempre tendo em mente uma 
versão com 16 atividades para 2005, uma transição da mesma 
dimensão para 2009 e as estimativas mais desagregadas, em 
38 atividades, também para 2009. Na estimativa via RAS para 
a matriz de 2005 se dá unicamente um processo de regiona-
lização da matriz nacional para o mesmo ano; ou seja, é uma 
adaptação no espaço. Para as estimativas de 2009, dois proces-
sos simultâneos estão em jogo: a regionalização e a atualização 
da matriz nacional de 2005; assim, temos adaptações tanto no 
espaço quanto no tempo.

QUOCIENTES LOCACIONAIS

Técnicas de estimação das chamadas matrizes inter-
-regionais, na ausência de dados censitários, usualmente 
recorrem ao uso dos chamados quocientes locacionais simples 
(MILLER; BLAIR, 2009, p. 349-352). Para o Brasil, aplicações 
que partem desses quocientes têm sido feitas pelo Nereus-USP 
desde Haddad e Domingues (2003).



5 ESTRUTURA DE PRODUÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE

143

A ideia de partida é simples: observar em quais atividades 
o estado apresenta mais concentração da produção, relativa-
mente à média nacional, e, assim, inferir que não são neces-
sárias importações inter-regionais por parte desse estado; no 
caso das atividades em que a produção é menos concentrada 
que a média nacional, adota-se uma estrutura de ponderação 
para a importação desse estado relativamente ao resto do país.

Na Tabela 1 foram apresentadas as proporções da produ-
ção para o Rio Grande do Norte e para o Brasil, de modo que os 
quocientes locacionais simples (QL) correspondentes poderiam 
ser dados simplesmente dividindo a segunda (RN) pela primeira 
coluna (BR) para cada ano, nessa apresentação para 16 ativida-
des. Apesar de não utilizarmos os quocientes diretamente neste 
artigo, são uma forma (ponderada pelo peso total do estado) de 
apresentação das proporções (h) que o estado do Rio Grande 
do Norte produz de cada atividade, com relação ao total da 
produção nacional por atividade. 

Assim, apresentamos na Tabela 2, a seguir, esses indica-
dores, lado a lado, para os anos de 2005 e 2009. Serão os vetores 
h que nos permitirão passar dos requerimentos nacionais direta 
e indiretamente necessários para suprir determinada demanda 
final para os requerimentos em termos estaduais. Não obstante, 
devemos ter em mente que os indicadores nesta seção tratam 
apenas de proporções diretas de produção, ficando para a seções 
seguintes a consideração das cadeias produtivas envolvidas.
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Tabela 2 – Participações do RN na produção nacional para 2005 e 2009 – 
quocientes locacionais (QL) e proporções (h).

Fonte: Autoria própria.

Podemos destacar o elevado peso, embora decrescente, 
da produção potiguar na indústria extrativa nacional. Entre as 
atividades com produção local relativa acima da média nacio-
nal (QL>1) estão, além da indústria extrativa: pecuária e pesca; 
produção e distribuição de eletricidade, gás, água, esgoto 
e limpeza urbana; construção civil; comércio e serviços de 
manutenção e reparação; transportes armazenagem e correio; 
atividades imobiliárias e aluguéis; serviços de alojamento e 
alimentação e, com o segundo maior peso do estado, adminis-
tração, saúde e educação públicas e seguridade social.

A única alteração de status entre 2005 e 2009 foi na 
atividade serviços prestados às famílias (somados aos serviços 
domésticos), que apresentou um QL inferior à unidade em 2005 
e superior à unidade em 2009. Dentre as três atividades com 
maior peso potiguar na produção nacional (respectivamente, 
do maior para a menor), destacam-se a queda na participação 
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da indústria extrativa (de 3,57% da produção nacional em 2005 
para 2,44% em 2009), e aumentos mais moderados da admi-
nistração pública (de 1,35% para 1,41%) e da construção civil 
(1,04% para 1,15%).

Considerando 38 atividades para 2009, podemos qualificar 
um pouco nossas observações anteriores5: A atividade com maior 
quociente locacional é o agregado outros da indústria extrativa 
(5,0463, com peso de 3,84% na produção nacional), a qual inclui 
minerais não metálicos e atividades de apoio à extração. 

Pelos dados da PIA, a extração de minerais não metálicos 
responde por 62,94% desse agregado, o que nos leva a crer que a 
produção de sal é a atividade de maior peso relativo em termos 
da produção direta potiguar. Por sua vez, extração de petró-
leo e gás natural é a atividade com o segundo maior quociente 
locacional (3,9015, com peso de 2,97% na produção nacional), 
compondo o quadro para a indústria extrativa.

Com a desagregação da indústria de transformação, é 
realçada a importância da produção de têxteis, terceira ativi-
dade em termos de quociente locacional (3,0214, com peso de 
2,30% na produção nacional), que é seguida pela atividade arti-
gos do vestuário e acessórios (QL de 2,6358, com peso de 2,01% 
na produção nacional). A quinta colocação atual seria a posição 
ocupada pela administração pública, já referida acima. 

Mais uma atividade (e somente mais uma – todas as 
outras 18 atividades da indústria de transformação estão abaixo 
da média de participação nacional) da indústria de transforma-
ção surgiria com um quociente locacional superior à unidade: 
a de alimentos e bebidas (QL de 1,1403, décimo maior, com peso 

5 Por motivos de espaço, manteremos essas informações no apêndice B, ao 
final do texto. As matrizes Q estimadas constam do apêndice A.
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de 0,87% na produção nacional). Sintomática ainda é a consta-
tação de que a atividade de metalurgia responde pelo último 
quociente locacional entre todas as atividades do RN.

MULTIPLICADORES DE PRODUÇÃO E INDICADORES DE 
RASMUSSEN-HIRSCHMAN

Na seção anterior explicitamos a proporção da produção 
de cada atividade a ser levada a cabo no estado do Rio Grande do 
Norte. Essas proporções podem ser entendidas como os coefi-
cientes diretos da produção potiguar. Se quisermos, contudo, 
entender a interligação entre as diferentes atividades dentro 
do estado, devemos recorrer a alguma espécie de indicador que 
capte os efeitos diretos e indiretos de produção, dada a matriz 
de coeficientes técnicos estadual. 

Como apontado na seção que trata da metodologia de 
estimação, o que obtemos nesse trabalho é uma matriz de 
coeficientes técnicos, , que explicita os requerimentos 
em termos de consumo intermediário nacional caso a produção 
ocorra no estado do RN. Representa, portanto, a estrutura tecno-
lógica estadual em termos de utilização de insumos nacionais. 

Uma medida sintética de produtividade possível a partir 
das matrizes de coeficientes técnicos, que indica, grosso modo, 
a capacidade de geração de excedente daquela estrutura de 
produção específica, pode ser obtida a partir dos autovalores 
máximos, ou dominantes, dessas matrizes (PASINETTI, 1984, 
p. 125-130). Para uma matriz produtiva, ou seja, uma economi-
camente viável (capaz de gerar excedente), o autovalor domi-
nante tem de ser menor que a unidade, de modo que quão 
menor seja tal autovalor mais excedente é gerado a partir de 
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uma dada produção (ou, alternativamente, menos consumo 
intermediário é requerido). 

As matrizes para 2005, respectivamente a nacional e a 
potiguar (versões com 16 atividades), apresentam autovalores 
dominantes de 0,4759 e 0,5320, indicando que a produção poti-
guar é menos produtiva (requer mais insumos) que a média 
nacional. Para as estimativas de 2009, a matriz potiguar apre-
senta autovalores dominantes de 0,5494 e 0,5321 nas versões 
com 16 e 38 atividades, respectivamente. Na versão com 38 
atividades para a matriz nacional em 2005, o autovalor domi-
nante é de 0,4691.

Desse modo, qualquer estimativa em termos de reque-
rimentos diretos e indiretos necessários à produção potiguar 
(e demandados nacionalmente) gera um montante maior de 
insumos requeridos (não necessariamente em todas as ativida-
des, mas para a produção como um todo) do que a média nacio-
nal. Para o Brasil, uma maneira de analisar os requerimentos 
diretos e indiretos de produção necessários para satisfazer uma 
unidade (tipicamente um milhão de reais) de demanda final 
por cada atividade é por meio dos multiplicadores simples de 
produção, que podem ser obtidos a partir de: (MILLER; BLAIR, 
2009, p. 245-250).

 (8)

Para o estado do Rio Grande do Norte devemos, portanto, 
utilizando a matriz de coeficientes técnicos estadual, ponderar 
esses multiplicadores simples de produção pelas proporções 
da produção referidas na seção anterior. Assim, respondería-
mos quanto teria que ser produzido, direta e indiretamente no 
estado do RN, respeitando as proporções da produção em cada 
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atividade, para satisfazer uma demanda final nacional de uma 
unidade. Tomando essas proporções num vetor h, atingiríamos 
multiplicadores de produção exclusivos para o estado do RN:

 (9)

Para fins de comparação, utilizemos também os indicado-
res de Rasmussen-Hirschman para os encadeamentos a montan-
te (ou índices de ligações para trás – backward linkages, BL)6.  De 
fato, esses indicadores (também conhecidos na literatura como 
poder de dispersão) são perfeitamente correlacionados com os 
multiplicadores simples de produção (YOTOPOULOS; NUGENT, 
1976, p. 340), constituindo-se em multiplicadores normalizados, 
o que nos permite comparações entre os resultados obtidos a 
partir de (8) e (9). Tais indicadores resultam em vetores que 
podem ser assim obtidos:

 (10)

Ao considerarmos os multiplicadores simples de produ-
ção nacional e

 (11)

Ao tomarmos os multiplicadores ponderados de produção 
estadual.

6 Em geral, num modelo de Leontief pelo lado da demanda como o trabalhado 
aqui, esses indicadores de encadeamentos a montante expressam a direção 
de causalidade pretendida (MILLER; BLAIR, 2009, p. 555), além de serem mais 
confiáveis do que os indicadores para frente (a partir da oferta de determi-
nada atividade) e, por isso mesmo, apresentarem maior visibilidade histo-
ricamente (YOTOPOULOS; NUGENT, 1976, p. 335; HIRSCHMAN, 1975, p. 116). 
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Os resultados sumarizados na Tabela 3 para 16 ativida-
des permitem-nos as seguintes considerações: (i) a indústria 
extrativa constitui-se na atividade-chave7 atualmente para a 
economia potiguar, apesar de apresentar uma queda expressiva 
entre 2005 e 2009 – a interpretação a partir dos multiplicadores 
de produção é que para cada milhão de reais de demanda final 
nacional por essa atividade, o RN atingiria uma produção total, 
direta e indiretamente, de 45,4 mil reais em 2005 e de 34,4 mil 
reais em 2009. Os indicadores normalizados também nos permi-
tem captar a magnitude da concentração da produção potiguar 
na indústria extrativa (bem como a magnitude da queda), visto 
que as atividades que apresentam produção acima da média (as 
quais são consideradas importantes em termos de encadeamen-
tos) apresentam indicadores (BL) maiores que a unidade; (ii) em 
comparação com os indicadores nacionais, segundo os quais é 
(com ampla folga) a indústria de transformação a atividade-
-chave de nossa economia, percebe-se o evidente contraste em 
termos de falta de encadeamentos da indústria de transforma-
ção potiguar; (iii) as demais atividades, por ordem de importân-
cia em termos de encadeamentos a montante, a constituírem 
atividades-chave para o estado são: construção civil; produção e 
distribuição de eletricidade, gás, água, esgoto e limpeza urbana 
(atividade conhecida também como serviços de utilidade públi-
ca); e, na quarta colocação, a administração pública (que sequer 
apresenta BL > 1 para a média nacional, situando-se na décima 
terceira colocação entre dezesseis atividades).

7 A menção de Hirschman (1975, p. 108) ao poder de dispersão de Rasmussen 
se refere a um meio de identificar “indústrias-chave” numa economia. A 
expressão setores-chave foi a popularizada dentro da literatura sobre insu-
mo-produto, mas, seguindo a definição atual do IBGE e visando não haver 
confusão com os setores institucionais (famílias, empresas, etc.) também 
utilizados em outras pesquisas, adotemos a expressão atividades-chave.
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Ao abrirmos os setores industriais, adotando o esque-
ma com 38 atividades para 2009 (manteremos os resultados no 
apêndice B), percebemos que a atividade-chave na economia 
potiguar (a exemplo da leitura a partir dos quocientes loca-
cionais) é o agregado outros da indústria extrativa, seguido de 
artigos do vestuário e acessórios e dos têxteis (ambas atividades 
da indústria de transformação). 

Nas quarta e quinta colocações, por esse critério, estão 
as indústrias extrativas de petróleo e gás natural e de miné-
rio de ferro. A atividade alimentos e bebidas encontra-se na 
sexta posição e as próximas (e últimas com BL>1) atividades 
da indústria de transformação (na décima primeira e décima 
segunda colocações) são: coque, produtos derivados do petró-
leo e biocombustíveis; e produtos de minerais não metálicos, 
ambas com evidentes conexões com a indústria extrativa, como 
destacaremos adiante.

Novamente a administração pública figura entre as 
atividades-chave da economia potiguar, ocupando a décima 
colocação, contra a trigésima quinta na comparação nacional 
para 2005. Na classificação nacional, as cinco atividades com 
maior nível de encadeamentos a montante são: alimentos e 
bebidas; veículos automotores reboques e carrocerias; produ-
tos do fumo; artefatos do couro e calçados; coque, produtos 
derivados do petróleo e biocombustíveis (as quatorze primei-
ras colocações estão no âmbito da indústria de transformação).

É justamente a atividade veículos automotores reboques 
e carrocerias a última colocada em termos de encadeamentos 
a montante na economia potiguar, com produtos do fumo 
ocupando a penúltima posição, o que não deixa de ser, mais 
uma vez, sintomático da falta de ligações intersetoriais para a 
indústria de transformação no estado do Rio Grande do Norte. 
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Para esse esquema com 38 atividades, tal atividade relacionada 
à produção de veículos já se constitui num agregado de três 
atividades da classificação com 55 atividades (códigos CNAE 
330, 331 e 332), sendo que a correspondente a automóveis, 
camionetas e utilitários (código 330) é a atividade-chave, i.e., a 
que possui o maior potencial de encadeamentos para trás, da 
economia brasileira em 2005.

Retomando uma discussão mais teórica dos indicadores 
apresentados nessa seção, cabe ressaltar que a identidade entre 
a produção realizada no estado do Rio Grande do Norte e a 
demanda final nacional somente se mantém quando se consi-
dera uma matriz com os coeficientes técnicos médios nacionais, 
ou seja, quando se faz

 (12)

Contrariamente, quando tomamos a matriz nessa 
operação, a produção total é superior à de fato observada. Uma 
vez que a produtividade é menor para o RN, isto é, o consu-
mo intermediário requerido por unidade de produto é maior, 
conclui-se que menos excedente é gerado pela produção nesse 
estado, o que, em outros termos, significa que a demanda final 
teria de ser contabilizada em proporções inferiores às utilizadas 
para a produção total por atividade, no vetor h. É justamente 
para a discrepância entre a produção nacional efetuada por 
atividade para o consumo intermediário do RN (informação 
presente em ) e a produção total potiguar ( ) que 
voltaremos nossa atenção na próxima seção.
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Antes de encerrarmos a presente seção, façamos uma 
análise gráfica8, discriminando por atividade como os multi-
plicadores de produção expostos em (8) e (9) são formados. 
Consideremos as matrizes para o RN em 2009 e

 para o Brasil em 2005, ambas para 38 atividades.

Gráfico 1 – Multiplicadores para o RN.
Fonte: Autoria própria.

8 De inspiração topológica, algo comum nas recentes tentativas de análise 
insumo-produto, dada a óbvia inviabilidade de observarmos cada elemento 
de uma matriz separadamente (1444 elementos no nosso caso).
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Gráfico 2 – Multiplicadores para o Brasil.
Fonte: Autoria própria.

Afora a cordilheira formada pelas diagonais principais 
das matrizes, chama a atenção o extenso vale observado no caso 
do RN, que está ladeado por duas grandes serras: (i) à direita, 
dado o peso da indústria extrativa no estado, torna-se explícita 
a ligação para trás de praticamente todas as atividades com a 
indústria extrativa, mormente petróleo e gás natural (atividade 
3) e outros da indústria extrativa (atividade 5), a primeira mais 
dispersamente distribuída (destaque para a forte ligação indu-
zida pela atividade 14 – coque, produtos derivados do petróleo 
e biocombustíveis), com picos na segunda provenientes das 
atividades 18 (produtos de minerais não metálicos) e 19 (meta-
lurgia), além de uma maior concentração dentro da própria 
atividade (na diagonal principal); (ii) à esquerda, após a ativi-
dade 26 (entre 6 e 26 estão as atividades referentes à indústria 
de transformação), a constatação de que há fortes ligações para 
trás emanando de todas as outras atividades para os serviços 
em geral, principiando dos serviços de utilidade pública (ativi-
dade 27), construção civil (atividade 28), comércio (atividade 29) 
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e transportes (atividade 30), levando à consolidação de algu-
mas chapadas relativas às atividades de comércio e transpor-
tes, dada a natureza claramente regionalizada desse conjunto 
de atividades.

Ressaltamos que a exposição topográfica é considera-
da para altitudes relativas, não absolutas, possibilitando-nos 
comparações com o Brasil – cujas interligações mostram-se em 
geral mais balanceadas e menos dependentes desses extremos 
à esquerda e à direita. Onde se encontram vales e, no máximo, 
pequenos morros para o RN, uma cadeia de montanhas 
sobreleva-se no caso nacional, explicitando justamente as 
interligações entre as atividades da indústria de transformação. 

Alguns picos destacados para o RN, após essa região de 
um conjunto de morros, explicitam as ligações a montante entre 
as atividades 28 (construção civil) e 18 (produtos de minerais 
não metálicos) e, do outro lado da cordilheira, entre os pares de 
atividades 4 (minério de ferro) e 5 (outros da indústria extra-
tiva) e 14 (coque, produtos derivados do petróleo e biocombus-
tíveis) e 17 (artigos de borracha e plástico). Algum destaque 
também para a ligação entre essa atividade 4 (minério de ferro) 
e a atividade 20 (produtos de metal, exclusive máquinas e equi-
pamentos). Contudo, devemos notar que se tratam de ligações 
para trás que partem da construção civil ou de atividades da 
indústria extrativa e atingem atividades ligadas à indústria de 
transformação, não de interligações entre as próprias ativi-
dades da indústria de transformação. Mesmo no caso de um 
impulso de fora dessa indústria, algumas deformidades são 
notadas nacionalmente, contrastando com as grandes planí-
cies observadas no caso potiguar.

Uma análise mais minuciosa das atividades da indústria 
de transformação que apresentam elevados multiplicadores 
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estaduais leva-nos ao seguinte: a atividade artigos do vestuário 
e acessórios (atividade 9) apresenta uma elevadíssima ligação 
para trás com os têxteis (atividade 8), como seria de se esperar, 
reafirmando a interligação de uma cadeia produtiva formada. 
Contrariamente, alimentos e bebidas (atividade 6) não apresen-
ta forte ligações com outros da indústria extrativa9 (atividade 
5), o que poderia sugerir uma cadeia de derivados a partir da 
extração de sal; essa indústria de alimentos e bebidas apresen-
ta, contudo, ligações moderadamente fortes com a atividade 2 
(pecuária e pesca) e, em menor grau, com a atividade 1 (agri-
cultura, silvicultura e exploração vegetal).

DIAGRAMA DE AUTOSSUFICIÊNCIA

A questão da autossuficiência produtiva de um estado, 
como o nome sugere, diz respeito à possibilidade de este produ-
zir todos os insumos requeridos pelo processo produtivo em 
determinado período. No nosso caso, podemos mensurar isso 
a partir da observação da produção nacional utilizada como 
consumo intermediário pelas atividades produtivas do RN, 
frente a produção estadual total por atividade. Uma vez que 
definimos uma proxy para o vetor  como etapa prévia ao 
processo de estimação via RAS, não há grandes obstáculos à 
nossa tarefa. Antes de enfrentarmos a questão da autossufi-
ciência produtiva propriamente dita, vale relembrar uma iden-
tidade inerente à nossa construção:

9 Como proporção do multiplicador de produção, a ligação é 2,2 vezes mais 
forte no RN do que para a média nacional. Em comparação com a supracitada 
ligação estadual entre as atividades 9 e 8, todavia, essa ligação é 100 vezes 
mais fraca.
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 (13)

O diagrama de autossuficiência produtiva, utilizado 
recentemente em Leite e Pereira (2010) e Ribeiro e Leite (2011), 
consiste em verificar a diferença entre  e , constatan-
do se há superávit ou déficit entre a produção total estadual 
por atividade e a utilização da produção nacional por atividade 
destinada ao consumo intermediário estadual de todas as ativi-
dades. A Tabela 4, a seguir, sintetiza os resultados, com áreas 
hachuradas para o caso de não haver autossuficiência produtiva.

Tabela 4 – Produção total estadual (g), produção nacional para 
consumo intermediário no RN (m) e autossuficiência produtiva (AS)por 

atividade econômica, 2005 e 2009 em milhões de reais.

Fonte: Autoria própria.

Não deve causar espécie constatarmos que a indústria 
extrativa é autossuficiente para o estado do RN, enquanto a 
indústria de transformação apresenta déficit em sua produção. 
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Tampouco deve surpreender o fato de alguns serviços como 
construção civil e administração pública, por exemplo, apre-
sentarem elevados superávit, dadas as suas peculiaridades. 
Todavia, serviços de informação, intermediação financeira e 
serviços prestados às empresas não se mostram autossuficien-
tes para o estado do RN. 

Analisando as 38 atividades (ver apêndice B), o maior 
superávit no âmbito da indústria extrativa ocorre na ativida-
de de petróleo e gás natural, seguida de outros da indústria 
extrativa. Dentre as atividades da indústria de transformação, 
o maior superávit dá-se em alimentos e bebidas, sendo que arti-
gos do vestuário e acessórios, ao lado dos têxteis, apresentam 
elevados superávit. De resto, 14 das 21 subdivisões da indústria 
de transformação não apresentam autossuficiência produtiva, 
sendo que o maior dos déficits se dá justamente na atividade 
coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis.

Dadas as características de nossa matriz de coeficien-
tes técnicos, , esta representa o consumo intermediário 
potiguar da produção nacional. Outra definição para esse tipo 
de autossuficiência, por analogia, poderia ser feita por inter-
médio de um pseudovetor de demanda final para o estado. No 
caso de considerarmos , somos levados a 
concluir que , bem como temos de admi-
tir que , justamente outra expressão para 
nossa definição de autossuficiência produtiva. Uma estimativa 
para o vetor de demanda final norte-rio-grandense poderia 
ser feita com mais propriedade, mas, dadas as diferenças de 
produtividade já destacadas, as proporções da demanda final e 
da produção total, relativamente ao Brasil, seriam necessaria-
mente diferentes, inviabilizando a análise de encadeamentos 
via inversa de Leontief.
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EXTRAÇÃO HIPOTÉTICA

Uma forma alternativa de análise da importância de cada 
atividade no total da produção ocorre por meio do artifício 
da extração hipotética de cada atividade econômica, ao que se 
segue a avaliação de quanto a produção total cairia em virtude 
de tal hipótese. A princípio, a ideia é a de que tal medida reflita 
os encadeamentos totais (tanto para trás quanto para frente) 
inerentes a cada atividade (CELLA, 1984, p. 78; CLEMENTS, 1990, 
p. 337; DIETZENBACHER; VAN DER LINDEN, 1997, p. 236; MILLER; 
BLAIR, 2009, p. 563), o que torna o método complementar no 
caso do presente estudo10.

Recuperando o final da seção anterior, podemos obter um 
pseudovetor de demanda final para o RN, , da mesma forma 
que expressamos uma medida de autossuficiência produtiva. 
Assim, teríamos:

  (14)

Proceder à extração hipotética de uma atividade signi-
fica suprimir a linha e a coluna relativas à atividade de nossa 
matriz de coeficientes técnicos ou, alternativamente, fazer 
com que as linhas e as colunas fossem formadas somente por 
zeros. Definamos uma matriz de extração  como uma matriz 
diagonal (com as mesmas dimensões da matriz de coeficientes 
técnicos) na qual todos os elementos da diagonal principal são 

10 Utilizamos neste estudo o método da extração hipotética somente no 
intuito de mensurar os encadeamentos totais de uma atividade, não tratan-
do da controvérsia acerca da decomposição destes encadeamentos totais 
em encadeamentos para trás e para frente (CELLA, 1984; CLEMENTS, 1990; 
DIETZENBACHER; VAN DER LINDEN, 1997), tampouco utilizando quaisquer 
das decomposições propostas.
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iguais à unidade, com a exceção do elemento i relativo à ativi-
dade que se deseje extrair, que deve ser zero. Assim, fazendo:

 (15)

Estamos computando o produto que obteríamos caso a 
atividade i fosse extraída hipoteticamente. Por meio de

 (16)

Obtemos, para cada atividade i, a perda proporcional em 
termos de produção total caso a atividade em questão fosse 
excluída do nosso sistema econômico (e com ela, todos os elos 
da cadeia da qual faz parte).

Na Tabela 5, adiante, relatamos diretamente as perdas 
percentuais envolvidas com a extração de cada uma das 16 ativi-
dades, para os anos de 2005 e 2009 no caso do RN, e para o ano 
de 2005 no caso do Brasil, exibido como referência. Salta aos 
olhos a constatação de que, por esse critério, a atividade-chave 
para o RN é a administração pública. 

Essa atividade tem papel proeminente para o Brasil, 
cuja produção total seria reduzida em 17,33% ao ser excluí-
da, muito distante dos 33,23% da exclusão hipotética para 
o RN. A atividade-chave para a economia nacional seria 
a indústria de transformação, com perda percentual da 
produção de 48,58%, longe da encontrada no RN conside-
rando o mesmo ano (20,99%). Para o Brasil, por ordem de 
importância, então, teríamos: indústrias de transformação; 
administração pública; comércio e serviços de manutenção 
e reparação. 
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Nessa perspectiva, para o Rio Grande do Norte em 2005, 
teríamos: administração pública; indústria extrativa; indústrias 
de transformação. Para 2009: administração pública; indústrias 
de transformação; comércio e serviços de manutenção e repa-
ração. Nessa análise também é constatada a grande perda de 
importância relativa da indústria extrativa entre os anos de 
2005 e 2009.

Considerando as 38 atividades para 2009 (também na 
Tabela constante do apêndice B), permanece o peso relativo 
desproporcional da administração pública como atividade-
-chave para o RN (34,54% de perda de produção com a extração 
hipotética), seguida de comércio e serviços de manutenção 
e reparação (17,49%), construção civil (15,34%), alimentos e 
bebidas (15,12%), petróleo e gás natural (9,47%), transportes, 
armazenagem e correio (7,16%) e outros da indústria extrativa 
(7,06%). No outro extremo, das atividades menos importantes 
para o RN, temos atividades que tipicamente apresentariam 
muitos encadeamentos, como veículos automotores, reboques 
e carrocerias (0,06%), metalurgia (0,03%) e outros equipamen-
tos de transporte (0,01%).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A produção no Rio Grande do Norte é altamente concen-
trada na indústria extrativa, a qual compõe um bloco com 
elevados encadeamentos a montante e peso relativo no total da 
produção potiguar. Considerando as 38 atividades para 2009, os 
maiores quocientes locacionais e indicadores de encadeamento 
para trás entre todas as atividades econômicas são os referentes 
à atividade outros da indústria extrativa, seguida de petróleo e 
gás natural, nesse ramo de atividades e em termos de encadea-
mentos a montante (essa apresenta também o segundo maior 
quociente locacional entre todas as atividades); para o peso total 
apurado por meio de extração hipotética, a ordem inverte-se na 
indústria extrativa, com petróleo e gás natural respondendo por 
9,47% e outros da indústria extrativa por 7,06%. 

Para o ano de 2009, estimamos que uma alteração de um 
milhão de reais na demanda final nacional pela atividade outros 
da indústria extrativa resulta numa alteração de 62,8 mil reais 
na produção total potiguar. Considerando a indústria extrativa 
como um todo, no esquema com 16 atividades, faz-se necessário 
realçar a queda pronunciada ocorrida entre 2005 e 2009: de 
3,57% para 2,44% do VBP nacional na atividade; de 3,0983 para 
2,3297 em termos de medida normalizada de encadeamentos a 
montante; de 28,22% para 16,81% em termos da perda propor-
cional de produção advinda de extração hipotética.

Todavia, atividades da indústria de transformação que 
apresentam grande importância nacionalmente não têm desta-
que no nível estadual. Novamente considerando as 38 ativida-
des para 2009, exceções na indústria de transformação são, 
por ordem de encadeamentos para trás: artigos do vestuário e 
acessórios; têxteis; e alimentos e bebidas. 



5 ESTRUTURA DE PRODUÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE

164

Via extração hipotética, a atividade alimentos e bebidas 
toma a dianteira entre as atividades da indústria de transfor-
mação. Ainda a partir dos multiplicadores de produção para 
2009, estimamos que uma alteração de um milhão de reais na 
demanda final nacional pela atividade artigos do vestuário e 
acessórios resulta numa alteração de 35,1 mil reais na produção 
total potiguar.

Uma especificidade da estrutura produtiva potiguar 
destacada ao longo do artigo diz respeito ao peso desproporcio-
nal (por qualquer critério que se tome) da administração públi-
ca: 23,15% da produção direta total em 2009 (contra 12,51% do 
Brasil no mesmo ano), quinto maior quociente locacional entre 
38 atividades, décima posição em termos de encadeamentos a 
montante (trigésima quinta é a posição da atividade para o Brasil 
em 2005) e atividade-chave pelo critério da perda proporcional 
oriunda de extração hipotética (34,54% da produção total).

Com uma indústria extrativa em franca desaceleração no 
cenário nacional, uma indústria de transformação incipiente e 
uma elevada dependência da administração pública, o quadro 
geral no que concerne à inserção produtiva potiguar é preocu-
pante. No contexto nacional, do qual o estado do Rio Grande do 
Norte é parte constituinte, as 14 atividades com maior potencial 
de encadeamentos a montante estão na indústria de transfor-
mação; entre essas atividades, somente 3 poderiam constar da 
lista de atividades-chave para o estado, a saber: alimentos e 
bebidas; coque, produtos derivados do petróleo e biocombustí-
veis; e produtos de minerais não metálicos. 

A atividade alimentos e bebidas não apresenta fortes 
ligações com a indústria extrativa; coque, produtos deri-
vados do petróleo e biocombustíveis carrega os elevados 
encadeamentos típicos da atividade, mas não apresenta 
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autossuficiência produtiva no território potiguar, além da 
maior parte de seus encadeamentos estaduais estar concentra-
da na indústria extrativa de petróleo e gás natural; produtos 
de minerais não metálicos também deve porção significativa 
de seus encadeamentos à indústria extrativa (petróleo e gás 
natural e outros da indústria extrativa). 

Dessarte, os potenciais efeitos de transbordamento para 
o estado, provenientes de aumentos na demanda final nacional 
pelas atividades com elevadas ligações para trás parcamente 
afetariam a produção norte-rio-grandense.
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6 ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE O RIO GRANDE DO 
NORTE E OS PRINCIPAIS ESTADOS EXPORTADORES 

DE FRUTAS DO NORDESTE ENTRE 1999 E 2010

Thales Augusto Medeiros Penha
João Matos Filho

INTRODUÇÃO

A massificação do consumo dos produtos FLV (frutas, 
legumes e verduras) tem origem no processo de globalização 
dos mercados, mas também aconteceu muito devido aos avan-
ços tecnológicos nas técnicas de colheita e especialmente de 
pós-colheita, como armazenamento, packing, resfriamento. 
Isso ocorre porque grande parte desses produtos é destinada 
para o consumo in natura. Além disso, a alteração no padrão de 
demanda dos alimentos, que leva em consideração o consumo 
de produtos que beneficiam a saúde, leva consequentemente a 
uma elevação do consumo de produtos frescos.

A demanda mundial por frutas frescas apresentou um 
enorme crescimento a partir dos anos 1980 e, nos anos 1990, 
ganhou ainda mais força. Entre 1995 e 2003, o consumo per capi-
ta aumentou 13%. Respondendo a essa pressão da demanda, 
o mercado global cresceu 53% entre os anos de 2002 e 2005. 
A predominância do comércio mundial é de frutas de clima 
temperado, no entanto, a partir dos anos 1990, o comércio de 
frutas tropicais é alavancado, principalmente devido a maior 
inserção da América Latina e do Caribe como players no Sistema 
Agroalimentar Mundial (FUNCKE et al., 2009).

O crescente mercado por frutas frescas reflete a mudança 
de postura dos consumidores que buscam produtos de melhor 
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qualidade, uma vez que isso evidencia como eles estão dispos-
tos a pagar até preços mais elevados em busca de um melhor 
bem-estar. Para fazer com que esses consumidores sejam satis-
feitos, as grandes redes de distribuição internacional deman-
dam dos produtores alimentos com características que exaltem 
esse padrão; sendo assim, estabelecem suas normas de qualida-
de quanto à textura, ao sabor e tamanho das frutas.

O desenvolvimento desse mercado de consumos de frutas 
in natura impactou o Brasil com o desenvolvimento de algu-
mas regiões produtoras que passaram a especializar-se no 
abastecimento desses produtos. Uma das principais áreas que 
ganhou impulso econômico com o crescimento desse mercado 
foi a região Nordeste. Desse modo, essa região emerge nos anos 
1980 como área dinâmica baseada na produção de frutas fres-
cas voltadas para a exportação, se consolidando nos anos 1990.

Ao longo das décadas, a região Nordeste voltou sua produ-
ção para a oferta de frutas in natura destinadas, principalmente, 
ao mercado internacional. Isso levou essa região à elaboração de 
toda uma logística de inserção nesses mercados, atuando forte-
mente na produção de contra estação que aproveita a janela que 
se abre no período de inverno no hemisfério norte.

Diante disso, podemos citar as culturas que se destacam 
na região, são elas: melão, melancia, mamão, banana, manga, 
castanha de caju, uva. Essas frutas são produzidas em polos 
irrigados. No entanto, a dinâmica de exportação dessas culturas 
concentra-se em quatro estados: Ceará, Bahia, Rio Grande do 
Norte e Pernambuco. Esses, em 1999, detinham cerca de 95% 
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das frutas frescas1 exportadas da região Nordeste; já no ano 
de 2010, esses mesmos quatro estados concentravam cerca de 
99% das exportações.

Assim, esses estados do Nordeste impactaram positiva-
mente sua balança comercial nas últimas décadas apoiados na 
exportação de frutas devido sua inserção no comércio interna-
cional. Essa realidade foi possível devido ao processo de rees-
truturação do Sistema Agroalimentar Mundial em conjunto 
com a globalização e o avanço em tecnologias de informação 
e comunicação, assim como de técnicas de plantio, armazena-
gem e transporte.

Portanto, mediante a esse cenário de inserção dos produ-
tos do Nordeste no mercado agroalimentar mundial indaga-se 
a seguinte questão: quais são os fatores que influenciam na 
dinâmica das exportações dos quatro principais estados do 
Nordeste na exportação de frutas frescas?

Este trabalho tem o objetivo de identificar alguns fato-
res econômicos que impactam na dinâmica das exportações 
de frutas frescas da região Nordeste. Desse modo, ele buscará 
contribuir para a discussão sobre o desempenho das expor-
tações de frutas frescas dos estados do Nordeste, por meio do 
estudo do impacto de algumas variáveis nas exportações.

Assim, o artigo utilizará a metodologia de dados em 
painel, analisando os estados do Ceará, Bahia, Pernambuco e 
Rio Grande do Norte durante o período de 1999 a 2010. O modelo 
de análise irá inferir sobre a relação da quantidade de frutas 

1 Esses valores correspondem aos capítulos SH 0801 a 0810 disponíveis para 
consulta no portal Aliceweb da Secretaria de Comércio Exterior (SECEX) 
ligada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e do Comércio Exterior 
(MDIC). Na seção de método de análise, serão esclarecidas as questões meto-
dológicas deste artigo.
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exportadas (kg) mediante o PIB per capita, valor unitário de 
cada kg, taxa de câmbio, número de contratos de crédito, parti-
cipação das exportações de frutas no total das exportações e 
os percentuais destinados à Europa, países do North America 
Free Tarde Agreement (NAFTA) e da Ásia. O modelo será mais 
bem especificado na seção destinada à explanação do método 
de análise utilizado neste trabalho.

METODOLOGIA

MÉTODO DE ANÁLISE

O método de análise empregado neste trabalho foi de 
dados em painel. A escolha por esse método se deve à possibili-
dade de poder analisar distintos indivíduos ao longo do tempo 
levando em consideração sua heterogeneidade individual, o 
que não é permitido utilizando métodos de séries temporais 
ou cross-section. Além do mais, os dados em painel são mais 
informativos, possuem maior variabilidade e atenuam o efei-
to da colinearidade entre as variáveis, permitindo trabalhar 
com maior grau de liberdade e mais eficiência. Os dados em 
painel são ideais para trabalhos que estudam ajustes dinâmicos 
(BALTAGI, 2002).

Este trabalho relacionou algumas variáveis econômicas 
com a dinâmica de exportação das frutas frescas do Nordeste. 
As exportações foram selecionadas de acordo com a categoriza-
ção de produtos idealizados na Rodada do Uruguai pelo Sistema 
Harmonizado de Classificação de Mercadorias (SH). Para este 
trabalho foram selecionados os capítulos SH4 0801 a 0810, os quais 
compreendem as seguintes mercadorias, conforme a Tabela 1:
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Tabela 1 – Lista de produtos enquadrados em cada 
capítulo da metodologia SH utilizados no trabalho.

Capítulo SH Produtos

0801 Cocos, castanha do Brasil e castanha de caju, 
frescos ou secos, mesmo sem casca ou pelados.

0802 Outras frutas de casca rija, frescas ou 
secas, mesmo sem casca ou peladas.

0803 Bananas frescas ou secas.

0804 Tâmaras, figos, ananases (abacaxis), abacates, 
goiabas, mangas e mangostões, frescos ou secos.

0805 Citrinos frescos ou secos.

0806 Uvas frescas ou secas.

0807 Melões, melancias e papaias (mamões), frescos.

0808 Maçãs, peras e marmelos, frescos.

0809 Damascos, cerejas, pêssegos (incluídas as 
nectarinas), ameixas e abrunhos, frescos.

0810 Outras frutas frescas.

Fonte: AliceWeb – SECEX/MDIC.

A região Nordeste se destaca na exportação de frutas 
frescas, entretanto, para a montagem do painel, utilizou-se 
apenas os quatro estados com maiores exportações (Ceará, 
Bahia, Pernambuco e Rio Grande do Norte), pois estes nas últi-
mas décadas chegaram a concentrar cerca de 90% das expor-
tações dessas mercadorias.
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Gráfico 1 – Evolução das exportações de frutas frescas em valores FOB.
Fonte: Elaboração própria.

Como se pode observar no Gráfico 1, os estados do Ceará, 
Bahia, Pernambuco e Rio Grande do Norte, ao longo dos anos, 
são os estados que se destacam nas exportações de frutas 
frescas na região Nordeste. A Tabela 2 a seguir demonstra os 
percentuais de concentração tanto de valores como em quan-
tidade no ano de 2010.
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A análise da dinâmica das exportações engloba os quatro 
maiores exportadores da região Nordeste entre os anos de 1999 
a 2010. Para inferir sobre a dinâmica das exportações nesse 
período para esses estados, elaborou-se o painel levando em 
consideração algumas variáveis econômicas importantes na 
análise do comércio internacional. As variáveis utilizadas estão 
dispostas na tabela a seguir.

Tabela 3 – Fontes de dados utilizadas.

Variável Fonte

Exportações de frutas (kg) Aliceweb – SECEX/MDIC

Valor unitário por US$/kg Aliceweb – SECEX/MDIC

Taxa de câmbio real efetiva de exportações IPEADATA

Número de contratos de crédito rural Banco Central do Brasil

Percentual das exportações de 
frutas destinadas à Europa (kg) Aliceweb – SECEX/MDIC

Percentual das exportações de frutas 
destinadas aos países do NAFTA (kg) Aliceweb – SECEX/MDIC

Percentual das exportações de 
frutas destinadas à Ásia (kg) Aliceweb – SECEX/MDIC

Índice de posição relativa no mercado
Feito a partir dos dados 
disponíveis no site do 
Aliceweb – SECEX/MDIC

Índice de vantagem comparativa revelada
Feito a partir dos dados 
disponíveis no site do 
Aliceweb – SECEX/MDIC

Fonte: Elaboração própria.
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A variável valor unitário por kg busca constituir-se 
como uma proxy dos preços internacionais dos produtos. Como 
foram agregadas diversas mercadorias, seria muito complicado 
relacionar-se a preços individuais na elaboração do painel, além 
do mais, há uma enorme dificuldade de reunir uma série histórica 
de preços individuais de cada produto, devido à incompletude 
das séries nos bancos de dados que buscam disponibilizar 
essa informação. Portanto, para constituir essa proxy, dividiu-
se o valor total das exportações em dólares à preço FOB pela 
quantidade total em kg; assim, obtive-se um valor unitário por 
kg do conjunto de mercadorias analisados para determinado ano.

Por sua vez, a variável número de contratos de crédito 
rural refere-se à quantidade de contratos assinados que desti-
naram montantes de recursos financeiros para produtores indi-
viduais ou cooperativas rurais. Ela inclui os diversos tipos de 
crédito rural, custeio, investimento e comercialização.

O índice de posição relativa no mercado demonstra o peso 
comercial do país no mercado do produto em análise ou do 
setor. Utilizou-se uma adaptação desse modelo para calcular o 
índice por estado na exportação de frutas frescas. Na equação 
(1), temos o índice que mostra se as exportações/importações 
líquidas do estado estão crescendo a taxas superiores ou infe-
riores às do comércio nacional do produto.

 (1)
Em que:
i = frutas frescas – (valores em US$);
POSij = posição relativa no mercado nacional de i do estado j;
Xij = valor das exportações de i do estado j;
Mij = valor das importações de i do estado j;
wi = valor do comércio brasileiro (exportação + importação) de i.
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De acordo com Lafay et al. (1999) apud Mendonça et 
al. (2009), esse índice de competitividade internacional sofre 
influências de variáveis econômicas, por causa do peso da 
economia do país ou estado, analisadas em relação ao mercado 
internacional pelas particularidades tanto do consumo como da 
produção do bem e pelas divergências que podem ser inseridas 
pelo setor público, por exemplo, subsídio às exportações e/ou 
geração de entraves ao processo de importação.

O índice de vantagem comparativa revelada (IVCR), de 
acordo com Balassa (1989), busca captar a vantagem compara-
tiva baseada nos fluxos do comércio defasado a partir da hipó-
tese de que a eficiência produtiva relativa de um país pode ser 
identificada por meio de seu desempenho no comércio interna-
cional. Como este trabalho utiliza vários produtos incorporados 
na classificação da OMC (Organização Mundial do Comércio), 
como já demonstrado em tabelas anteriores, utilizou-se esse 
índice para inserir dentro do estudo a eficiência produtiva dos 
estados analisados.

Segundo Amon-Há et al. (2010), esse índice permitirá uma 
comparação da proporção alcançada pelo setor de frutas fres-
cas nas exportações dos estados em análise com a proporção 
média de exportações totais do Brasil. Ele também apresenta 
se determinado estado possui vantagens comparativas nesse 
setor, em detrimento ao seu peso dentro da pauta de exportação 
estadual em relação a brasileira.

Algebricamente, tem-se:

                  Xij/XjIVCR i=  (2)               Xwi/Xw
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Onde:
i = frutas frescas;
IVCRi = índice de vantagem comparativa revelada de i;
Xij = valor das exportações de i do estado j;
Xj = valor total das exportações do estado j;
Xwi = valor das exportações brasileiras de i;
Xw = valor total das exportações brasileiras.

Modelo econométrico

A especificação econométrica parte da seguinte função:

  n

Fit=α+∑Xki + eit  (3)
k=1

Em que:
Fit = quantidade de frutas frescas exportadas pelo estado i no 
ano t;
α = constante;
Xki = variáveis explicativas;
eit = componente do erro do modelo;
n = número de variáveis explicativas;
i = refere-se aos diferentes estados componentes da amostra;
t = denota o período de tempo de análise, neste caso, o ano da 
exportação.

A equação anterior pode ser reescrita por meio de uma 
função log-linear, em que seus parâmetros podem ser esti-
mados por MQO e são analisados como elasticidades, sendo 
variações percentuais. Desse modo, a equação 3 ficaria da 
seguinte maneira:
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         n

lnFit=α+∑βk lnXkit+ eit  (3)
       i=1

Em que:
lnFit = log da quantidade de frutas frescas exportadas (kg);
α = constante;
lnXk = log das variáveis explicativas do modelo;
n = número de variáveis explicativas;
eit = componente do erro do modelo.

Este trabalho buscou analisar a relação da quantidade 
de frutas frescas exportadas pelos quatro estados com maiores 
exportações desses produtos na região Nordeste: Rio Grande do 
Norte, Ceará, Bahia e Pernambuco. Esses estados foram clas-
sificados pelo Sistema Harmonizado (SH) de classificação de 
mercadorias, como já foi explanado anteriormente.

As variáveis explanatórias escolhidas para integrar esse 
modelo constituíram fatores importantes no que diz respeito 
às relações do comércio internacional. Foi utilizada uma proxy 
para identificar o preço por kg transacionado pelo conjunto de 
mercadorias para determinado ano em cada estado, de modo a 
perceber a influência dos preços no comportamento das impor-
tações. Além do preço, foi incorporado ao modelo a taxa de 
câmbio real de exportação, para perceber as implicações da 
taxa de câmbio nas transações de frutas frescas para os estados 
analisados. Também foi utilizada como variável explicativa a 
quantidade de contratos de crédito agrícola realizados para 
cada estado, seja para custeio, financiamento ou comerciali-
zação. As relações com os distintos blocos comerciais foram 
incorporadas como variáveis do modelo para perceber o fator 
de distância e diferentes mercados, uma vez que cada um dos 
destinos acaba se caracterizando como distinto mercado, com 
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regras próprias. Assim, foi introduzida a quantidade de frutas 
exportadas para os países europeus, países integrantes do 
NAFTA e para os países asiáticos. Além do mais, foram incluídos 
dois índices que tentam retratar a relação de competitivida-
de dos estados no mercado internacional: o índice de posição 
relativa no mercado (POS) e o índice de vantagem comparativa 
revelada (IVCR). Por fim, foi inclusa uma variável binária que 
tenta captar os diferentes efeitos em dois momentos distintos: 
entre 2000 e 2002 e a partir de 2003 até 2010. Essa variável tenta 
incorporar uma quebra estrutural que há no período em que 
a taxa de câmbio real de exportação começa a apresentar uma 
tendência de queda, como se pode observar no gráfico a seguir.

Gráfico 2 – Evolução da taxa de câmbio real de exportação entre 2000 e 2010.

O período analisado compreende os anos de 2000 a 2010. 
Esse intervalo deve-se à disponibilidade de dados, pois não 
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foram encontrados todos os dados necessários para construir 
o painel em anos anteriores a 2000. No entanto, vale salientar 
que esse intervalo de dez anos é um período significativo na 
exportação de produtos agrícolas, pois compreende o momento 
de mudanças referentes à finalização da Rodada de Doha em 
2003, além de compreender um período de crescimento nos 
preços e nas quantidades comercializadas dos produtos agrí-
colas, devido ao crescimento da economia mundial em geral. 
Portanto, trata-se de uma série importante para ser analisada.

O modelo de dados em painel permite a análise de distin-
tos indivíduos ao longo do tempo, essa técnica pode ser esti-
mada utilizando os Mínimos Quadrados Ordinários (MQO). 
Os dados em painel podem ser estimados por procedimentos 
distintos: dados empilhados (pooled), efeitos fixos e efeitos alea-
tórios. A utilização da técnica de dados empilhados é normal-
mente utilizada quando não se tem informação dos mesmos 
indivíduos nos diferentes períodos do tempo. Entretanto, os 
métodos de estimação por efeitos fixos e aleatórios são os mais 
comumente usados.

A estimação por efeitos fixos incorpora um componente 
de distúrbio ci no modelo que leva em consideração a heteroge-
neidade individual. Esse componente representa um parâme-
tro da população a ser estimado, representando um efeito fixo. 
O outro parâmetro ei é considerado como independentemen-
te e identicamente distribuído. Por sua vez, a estimação por 
efeitos aleatórios considera que os efeitos individuais estejam 
aleatoriamente distribuídos em torno de uma média constante 
β0 (BALTAGI, 2002).

Neste trabalho, o método de estimação utilizado foi o de 
efeitos aleatórios, pois a análise trata de quatro estados num 
período de 11 anos, o que confere 44 observações. Dessa forma, 
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a utilização do modelo por efeitos aleatórios justifica-se pelo 
fato de não se poder consumir muito graus de liberdade, o que 
ocorreria caso se utilizasse o efeito fixo. Entretanto, a seção 
a seguir, na qual serão descritos os resultados do modelo de 
análise, conterá o teste de especificação de Hausman, que indica 
a adoção do melhor método: fixo ou aleatório.

RESULTADOS

Como ressaltado na seção anterior, o método emprega-
do na estimação do painel foi por efeitos aleatórios one-way. 
Utilizando a equação na forma log-linear, procurou-se observar 
a sensibilidade das variáveis econômicas incorporadas como 
variáveis explicativas em relação à quantidade exportada de 
frutas. Desse modo, os resultados obtidos podem ser sumari-
zados na tabela a seguir.
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Tabela 4 – Resultados para dados estimados 
por efeitos aleatórios one-way.

Variáveis Estimado Erro 
Padrão Valor t Pr > |t|

Intercepto 8.407152 2.0979 4.01 0.0005

Próxy preço (ln) -0.50067 0.0823 -6.08 <.0001

Taxa de 
câmbio (ln) -0.42218 0.1455 -2.90 0.0076

Contratos de 
crédito (ln) 0.081763 0.0223 3.67 0.0012

Exportações 
Europa (ln) 0.41923 0.0710 5.90 <.0001

Exportações 
para NAFTA (ln) 0.122641 0.0476 2.58 0.0162

POS (ln) 0.465021 0.0821 5.67 <.0001

Exportações 
Ásia (ln) 0.011353 0.0113 1.01 0.3230

IVCR (ln) 0.058415 0.0160 3.65 0.0012

Binária para 
período 0.136178 0.0620 2.20 0.0374

R quadrado 0.9897

Teste de 
Hausman (Pr>m) 0.1257

Fonte: Elaboração própria.
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Na estimação, percebe-se que todas as variáveis são signi-
ficantes a menos de 5%, com exceção das exportações destina-
das à Ásia. As variáveis mais significantes foram os preços, as 
exportações destinadas à Europa e o índice de posição relativa 
no mercado. O sinal negativo nas variáveis taxa de câmbio e a 
próxy destinada a expressar o preço são importantes na análi-
se da relação das exportações de frutas brasileiras no comér-
cio internacional. No caso da taxa de câmbio, indica que uma 
desvalorização da moeda brasileira frente ao dólar provoca-
rá uma maior inserção dos produtos brasileiros por torná-los 
mais baratos frente ao dólar. Desse modo, os preços seguem o 
mesmo padrão, e sua queda revela uma maior demanda. Pode-se 
perceber uma relação inversa e clara entre a taxa de câmbio e 
os preços da fruticultura em relação à quantidade exportada.

Outra característica importante desses resultados é o 
alto valor do R quadrado, revelando que o modelo explica 98%. 
Além disso, a especificação do teste de Hausman indica que o 
modelo por efeitos aleatórios realmente é o que mais se adapta 
ao proposto, uma vez que a probabilidade de uso do modelo 
randômico é de mais de 10%.

Entretanto, visando um melhor ajuste do modelo, foi 
aplicada a matriz de correção de covariância de heteroscedas-
ticidade de White (1980) na sua versão para painel realizada 
por Arellano (1987). Desse modo, o modelo estimado fica da 
seguinte maneira:
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Tabela 5 – Resultados para dados estimados por efeitos aleatórios 
one-way com a matriz de correção de heteroscedasticidade.

Variáveis Estimado Erro 
Padrão Valor t Pr > |t|

Intercepto 8.407152 1.4476 5.81 <.0001

Próxy preço (ln) -0.50067 0.0957 -5.23 <.0001

Taxa de câmbio (ln) -0.42218 0.0840 -5.03 <.0001

Contratos de 
crédito (ln) 0.081763 0.0283 2.88 0.0079

Exportações 
Europa (ln) 0.41923 0.0716 5.85 <.0001

Exportações para 
NAFTA (ln) 0.122641 0.0287 4.27 0.0002

POS (ln) 0.465021 0.0658 7.07 <.0001

Exportações Ásia (ln) 0.011353 0.00475 2.39 0.0247

IVCR (ln) 0.058415 0.0188 3.11 0.0046

Binária para período 0.136178 0.0454 3.00 0.0060

R Quadrado 0.9897

Teste de Hausman 
Pr>m 0.4626

Fonte: Elaboração própria.
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CONCLUSÕES

Este artigo buscou identificar alguns fatores econômicos 
que impactaram a dinâmica das exportações de frutas frescas 
da região Nordeste nos anos recentes, mediante a reorganiza-
ção do Sistema Agroalimentar Mundial, por meio do estudo do 
impacto de algumas variáveis nas exportações, com intuito de 
averiguar a inserção internacional da produção de frutas frescas 
da região Nordeste. Para isso, utilizou-se a metodologia de dados 
em painel, analisando os estados do Ceará, Bahia, Pernambuco 
e Rio Grande do Norte, durante o período de 1999 a 2010.

Diante da análise feita nos itens anteriores, podemos 
observar que o modelo de dados em painel utilizado está bem 
ajustado e demonstra que as principais variáveis econômicas 
que afetaram a dinâmica da região nos anos recentes foram 
a combinação preço/taxa de câmbio, mas também o destino 
se revelou como variável bastante relevante. Assim, percebe-
-se que, diante da reorganização do Sistema Agroalimentar 
Mundial, as frutas frescas produzidas têm uma relação não 
sólida dentro do mercado internacional, sendo muito sensíveis 
a variações preço/câmbio.
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