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RESUMO 

 

Esta dissertação busca analisar a evolução do comércio externo no Brasil e na região Nordeste, 

procurando evidenciar os possíveis impactos sobre o volume de emprego e o perfil dos postos de 

trabalho criados, apontando as diferenças entre os estabelecimentos exportadores e não exportadores 

no período que compreende os anos de 2003 a 2014. Entende-se a inserção internacional como peça 

fundamental para o desenvolvimento de um país ou região. No século XXI, o Brasil obteve uma maior 

inserção no comércio externo, materializada pelo aumento da participação das exportações no PIB. Já 

no que se refere à região Nordeste, isso não pode ser afirmado. Sua formação econômica, desde o 

século XVIII, condicionou uma estrutura produtiva que não favoreceu diretamente sua relação com o 

setor externo, podendo ser dividida em três etapas: consolidação do complexo nordestino, articulação 

comercial e integração produtiva. O bom desempenho dos investimentos públicos e privados no brasil 

do século XXI contribuiu para o desempenho positivo do PIB do Nordeste. A região amplia sua 

participação no PIB nacional, ainda que em termos de comércio externo isso não tenha se dado de 

maneira similar. A dinâmica econômica observada para o Brasil e o Nordeste impactou de maneira 

diferenciada o emprego e a renda nos estabelecimentos exportadores e não exportadores, foco da 

presente dissertação. Para tal, a identificação dos estabelecimentos que exportaram durante o período 

da análise se deu a partir da divulgação realizada pela Secretaria de Comércio Exterior (SECEX). Para 

a análise do emprego e da renda fez-se um cruzamento dessas informações com os dados disponíveis 

na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).  De modo geral, o que pode-se concluir é que as 

empresas exportadoras contribuíram para a criação de emprego ao longo do período analisado, mas, o 

que se nota é uma clara redução do ritmo de crescimento do emprego após 2008. Ainda assim, o perfil 

do emprego nos estabelecimentos exportadores se mostrou relativamente mais favorável aos 

trabalhadores brasileiros e nordestinos. 

 

 

Palavras-chave: Comércio externo; Mercado de trabalho; Exportações; Nordeste; Brasil 
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ABSTRACT 

 

 
This dissertation seeks to analyze the evolution of international trade in Brazil and the Northeast 

region, highlighting the possible impacts on the employment and the profile of the jobs created, and 

pointing out the differences between exporting and non-exporting establishments in the period 2003 

to 2014. It is understood that the international insertion is a fundamental piece for the development of 

a country or region. In the 21st century, Brazil achieved a greater insertion in international trade, 

materialized by the increase of the share of exports in GDP. As far as the Northeast region is concerned, 

this can not be affirmed. Its economic formation, since the eighteenth century, has conditioned a 

productive structure that did not directly favor its relationship with the external sector, and it could be 

divided into three stages: consolidation of the Northeastern complex, commercial articulation and 

productive integration. The good performance of public and private investments in Brazil in the 21st 

century contributed to the positive performance of the Northeastern GDP. The region enlarges its share 

in the national GDP, although in terms of extern sector this has not occurred in a similar way. The 

economic dynamics observed in Brazil and Northeast had a different impact on employment and 

income in exporting and non - exporting establishments, focus of this dissertation. To do that, the 

identification of the establishments that exported during the period of the analysis came from the 

disclosure made by the Foreign Trade Secretariat (SECEX). For the analysis of employment and 

income, the information came from the data available in the Annual Social Information Report (RAIS). 

This dissertation is divided in three chapters. It can be concluded that exporting companies are 

contributed to creation job over the period analyzed, but what is noticeable is a clear reduction in the 

pace of employment growth after 2008. The employment profile in exporting establishments was 

relatively more favorable to Brazilian and Northeastern workers. 

 

Key words: Internacional trade; Labor market; Exports; Northeast; Brazil. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta dissertação busca analisar a inserção no mercado externo das empresas da 

Região Nordeste, sob uma ótica comparativa entre os estabelecimentos exportadores e não 

exportadores, avaliando quais os desdobramentos para a dinâmica produtiva e o emprego 

formal na região após 2003. Vale destacar que o objetivo não é apenas analisar a geração do 

emprego de modo quantitativo, mas também compreender a evolução do perfil e da qualidade 

do emprego ao longo dos anos. 

A importância do comércio externo tanto para o crescimento quanto para o 

desenvolvimento dos países é tema recorrente na literatura econômica, especialmente quando 

se trata de países subdesenvolvidos. Como aponta Galvão (2007, p.8), grande parte da 

literatura reconhece que a ampliação do comércio externo é capaz de produzir: 

 

 “Uma melhor alocação dos recursos domésticos, corrigindo antigas distorções 

geradas por muitos anos de práticas protecionistas, propiciando amplos benefícios 

para a sociedade, decorrentes da maior oferta e diversidade de produtos aos 

consumidores; promove ganhos de eficiência técnica no sistema produtivo, por 

elevar a produtividade das firmas e indústrias, em razão da sua maior exposição à 

concorrência internacional; conduz a esforços de especialização na esfera produtiva, 

propiciando uma melhor divisão do trabalho, a geração de economias de escala e a 

introdução de inovações tecnológicas e de novos e mais eficientes processos de 

gestão; e produz uma sequência de efeitos dinâmicos, associados à desobstrução de 

canais que levam a fluxos modernizantes de ideias, experiências e inovações em 

vários segmentos no campo social, produtivo e institucional.” GALVÃO (2007, 

p.8). 

  

A literatura econômica tem mostrado que, se, por um lado, a expansão do comércio externo 

de um país tende a criar um círculo virtuoso de desenvolvimento e elevação do bem-estar nos termos 

de Myrdal (1979), sua insuficiência, tanto em termos de exportações quanto importações, pode 

acarretar constrangimentos à capacidade de elevação da produção agregada nessas economias. 

(THIRWALL, 1979, 1997; THIRWALL; HUSSAIN, 1982; GALVÃO, 2007).  

Segundo Galvão (2007, p.8), a expansão do comércio internacional das últimas décadas criou 

uma relativa dependência dos distintos países em relação a todo tipo de importação, desde insumos, 

máquinas e equipamentos a bens finais de consumo e tecnologia. Isso teria obrigado os países a ampliar 

recorrentemente suas receitas em moeda estrangeira para expandir sua capacidade de financiamento 

da aquisição de bens e serviços nos mercados externos. Ainda que, em momentos de elevada liquidez 

internacional, capitais estrangeiros possam assumir esse papel, as exportações emergem como 

principal fonte o financiamento de importações oriundas do consumo das famílias, dos investimentos 

e/ou do consumo das administrações públicas. Em outras palavras, “quando um país não é capaz de 

gerar receitas cambiais suficientes para financiar as suas necessidades de importações, esse país se 
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defronta com uma severa restrição para crescer, ficando impedido de utilizar plenamente os seus 

recursos produtivos domésticos, por mais abundantes que estes sejam”.  

  
“Quando uma região apresenta um grande déficit nas suas transações correntes (seja 

com o exterior da nação, seja com o resto do país) e este déficit não pode ser 

totalmente financiado por transferências de recursos (do resto do país ou do resto do 

mundo), a economia da região será obrigada a reduzir o crescimento de sua demanda 

agregada e, assim, sua capacidade de crescimento. Ou seja, quando uma região não 

é capaz de gerar um volume de renda suficiente para financiar as suas necessidades 

de importações (não importando se domésticas ou externas), esta região também 

passa a se defrontar com uma séria restrição para crescer, por não poder financiar, 

em nível adequado, o volume de importações de insumos, bens de capital, tecnologia 

e outros requerimentos indispensáveis às suas necessidades de crescimento.” 

GALVÃO (2007, p.8 e 9). 

 

De fato, o crescimento econômico de um país ou região se materializa na elevação da 

produção e da renda agregadas. Porém, esse crescimento exige a ampliação da demanda por bens e 

serviços importados e, como a expansão da oferta agregada de uma nação ou região está condicionada 

à capacidade de ampliar sua demanda agregada, restrições à demanda por importações pode acabar 

por bloquear o crescimento doméstico. 

Sendo assim, de acordo com Galvão (2007), os países ou regiões que registram 

déficits na balança comercial tendem a se endividar ou ingressar num ciclo vicioso de baixo 

crescimento e recorrentes crises no balanço de pagamentos. Vale destacar que, em uma região 

com restrições em seu balanço de pagamentos, tal constrangimento pode ser ainda mais 

intenso que aquele que pode ser observado para um país como um todo. 

Logo, diante da importância do comércio externo para países e regiões, esta 

dissertação tem como objetivo principal avaliar o comércio externo no período de maior 

inserção do Brasil na dinâmica internacional no século XXI mais especificamente de 2003 a 

2014. Nesses anos, o Brasil passou por uma ampliação das suas relações comerciais com o 

resto do mundo, apresentando um aumento da participação média das exportações no PIB, o 

patamar historicamente mais elevado em mais de seis décadas. (Ver Gráfico 1.1)  

Ao se observar a evolução da participação das exportações no Produto Interno Bruto 

(PIB) do Brasil ao longo do período de 1947 a 2015 pode se encontrar quatro períodos1 

distintos. 

O primeiro momento, que vai de 1947 até 1980, apresenta uma média de 7% de 

participação das exportações na composição do PIB, indicando um fluxo baixo de exportações 

em comparação com os demais períodos. No período, que vai de 1980 até 1992, há um 

                                                           
1 Os períodos foram selecionados devido a formação econômica do país que representam este período e serão 

comentadas ao longo do texto. 
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aumento do fluxo de exportações elevando sua participação média para aproximadamente 

10%. 

O terceiro momento vai de 1992 a 2002 e representa uma ligeira redução na 

participação média das exportações, passando a representar 9% do PIB.  O último período, 

que vai de 2003 a 2015, apresenta um crescimento da participação das exportações para 

aproximadamente 13% do PIB, em média, o que evidencia um cenário favorável e relevante 

para a dinâmica econômica em que o componente exportações da demanda agregada assumiu 

um papel de destaque por impulsionar a atividade produtiva nacional. 

Por isso, um olhar mais atento para esse último período faz-se necessário, pois 

entende-se que o aumento da participação das exportações no PIB brasileiro, contribuiu para 

uma elevação do nível de atividade econômica no período e, consequentemente para a criação 

de postos de trabalho. Então, buscar-se-á compreender esse maior dinamismo relativo do setor 

externo nos anos pós 2002, avaliando suas especificidades em termos de desempenho setorial 

e regional das exportações, bem como sua capacidade de, a partir da contribuição à dinâmica 

econômica nacional, impactar os mercados de trabalho brasileiro e da Região Nordeste, objeto 

central de estudo da presente dissertação. 

 

Gráfico 1.1: Participação das Exportações no PIB. Brasil, de 1947 a 2013. 

 

 

Fonte: IBGE, Elaboração Própria. 
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domésticos. Além disso, de acordo com (GUIMÃES NETO, 2010. IN: ARAÚJO, 2017), neste 

período o Nordeste vivenciou um processo de recuperação econômica com expansão do 

mercado de trabalho e da renda das famílias, reflexo das políticas setoriais e sociais de corte 

nacional, isto é, das chamadas políticas implícitas.  

Uma das políticas de incentivo aos investimentos da Região foi o Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC). Anunciado no primeiro mandato de Lula, o programa foi 

lançado em 2007 com o objetivo de aumentar a produtividade das empresas, estimular os 

investimentos privados, gerar emprego e renda e reduzir as desigualdades regionais. 

Ainda nesse contexto, o crescimento em termos relativos maior do PIB, com 

relativamente baixa inflação, aumento do número de empregados formais, recuperação do 

poder de compra da renda do trabalho, foram marcas do período pós 2004. Os aumentos do 

salário mínimo e os reajustes das categorias profissionais maiores do que a inflação permitiu 

que a elevação do poder de compra da renda do trabalho ocorresse simultaneamente à 

diminuição da diferença entre os trabalhadores (BALTAR & KREIN, 2013, apud OLIVEIRA, 

2015). 

Os investimentos públicos e privados, de acordo com Oliveira (2015), voltados para 

grandes projetos federais nos Estados nordestinos para os anos de 2008 e 2009, contribuíram 

para o crescimento da região. As áreas prioritárias desses investimentos foram: rodovias, 

ferrovias, portos, aeroportos, saneamento básico e habitação, gasoduto, entre outros. Destaca-

se que boa parte desses investimentos, ao destinarem-se a expansão da infraestrutura 

econômica, favorecem o setor exportador ao ampliar a capacidade de escoamento da produção 

e garantir uma melhor eficiência logística na região. 

O crescimento da renda das famílias, de acordo com Araújo (2014), dinamizou o 

consumo e, em um segundo momento, contribuiu para induzir um conjunto de investimentos 

no Nordeste a partir da incorporação de indústrias de alimentos e bebidas, bens duráveis, redes 

de supermercados e shoppings centers, que se multiplicaram nesses locais, com o intuito de 

disputar novos consumidores. 

Porém, a respeito desses esforços, a indústria nordestina não apresenta uma 

dinâmica voltada para às exportações. Como retrata Galvão (2007), as exportações estão 

concentradas num reduzido número de commodities ofertadas em mercados muito 

competitivos devido à própria fragilidade do setor produtivo regional e às deficiências de 

estruturas nas esferas econômicas e sociais. 

Por conta da importância do comércio externo para o crescimento dos países e das 

regiões, como foi comentado anteriormente, e dos avanços pelos quais a economia nordestina 
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passou ao longo dos últimos anos, é fundamental analisar a estrutura atual do comércio externo 

da região. Dessa forma, objetivo geral dessa dissertação é analisar a evolução do comércio 

externo no Brasil e na região Nordeste, buscando evidenciar os possíveis impactos sobre o 

volume de emprego e o perfil dos postos de trabalhos criados, apontando as diferenças entre 

os estabelecimentos exportadores e não exportadores no período que compreende os anos 

entre 2003 e 2014.  

Para isso, pretende-se investigar histórica e teoricamente os debates em torno da 

inserção do Brasil e da região Nordeste no mercado externo; analisar como a inserção no 

mercado externo afetou a evolução do estoque de empregos formais, a renda e o perfil 

ocupacional no país e na região, utilizando um critério de classificação dos estabelecimentos 

segundo sua condição de exportação. 

Sobre a condição de exportação, são classificados como exportadores permanentes 

aqueles estabelecimentos que exportaram ao longo de todos os anos de análise, os 

exportadores potenciais são classificados como aqueles estabelecimentos que exportaram, ao 

menos, em um dos anos da análise, e por fim, os não exportadores que são aqueles 

estabelecimentos que não registraram qualquer tipo de participação no comércio exterior pela 

via das exportações ao longo dos anos analisados. 

A identificação dos estabelecimentos que exportaram durante o período da análise se 

deu a partir da divulgação realizada pela Secretaria de Comércio Exterior (SECEX). Para a 

análise do emprego e da renda fez-se um cruzamento dessas informações com os dados 

disponíveis na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). 2O critério de classificação dos 

estabelecimentos segundo condição de exportação, aqui utilizado, foi baseado em Trovão 

(2010). 

Em termos metodológicos, foi-se necessário: a) a identificação dos estabelecimentos 

que exportaram durante o período selecionado a partir das bases de dados da SECEX; b) a 

definição da condição de exportação do estabelecimento entre exportadores permanentes, 

exportadores potenciais e não exportadores de forma a elucidar as principais diferenças entre 

esses tipos; c) a avaliação das características dos empregados e dos estabelecimentos como 

sexo, idade, escolaridade, tamanho do estabelecimento, unidade de federação e salários para 

a avaliação do perfil do emprego a partir da RAIS. 

                                                           
2 Os registros dos estabelecimentos na RAIS são fundamentais para extrair os dados dos estabelecimentos não 

exportadores, sendo estes identificados por dedução entre as bases da RAIS e da SECEX. Isto é, o 

estabelecimento que não constava na base de dados da SECEX mas estava presente na RAIS foi identificado 

como “não exportador”. 
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A escolha das variáveis se deu de acordo com critérios que permitissem uma análise 

da contextualização do setor externo nordestino, bem como a definição do perfil do emprego 

nos estabelecimentos da região no que tange ao crescimento de postos de trabalho e da renda. 

A periodicidade dos dados varia ao longo das análises. Para os dados de comércio externo 

optou-se por utilizar séries relativamente mais longas, de 1997 a 2017, pois a análise histórica 

do comportamento do comércio externo no Nordeste é fundamental para as compreender o 

perfil do emprego na região. Quanto à análise do emprego, da renda e do próprio perfil do 

emprego foram utilizados os anos de que se dispunha informação na RAIS até o momento da 

elaboração da dissertação, quais sejam, 2003, 2008 e 20143 e que permitiam o cruzamento 

com os dados da SECEX referentes a condição de exportação dos estabelecimentos.  

A dissertação está dividida em três capítulos, sendo o primeiro capítulo composto 

pela contextualização das atividades produtivas em nível mundial, nacional e regional deste o 

século XVIII, a segunda parte do primeiro capítulo tem o intuito de analisar as atividades 

produtivas nos três níveis de análise mencionados anteriormente, para o período pós anos 

2000. 

O segundo capítulo apresenta os resultados da evolução e participação dos 

estabelecimentos segundo condição de exportação (exportadores permanente e potenciais, e 

os não exportadores). As comparações são realizadas por meio de variáreis que 

contextualizam a formação dos estabelecimentos exportadores e não exportadores com o 

intuito de entender quais as diferenças entre os mesmos no âmbito do Brasil e Nordeste. As 

variáveis utilizadas são divididas em três grupos, o primeiro expõe dados quantitativos 

voltados para os estabelecimentos, o segundo grupo contextualiza a formação do emprego 

nestes estabelecimentos sob comparações entre as faixas de exportação, tamanho do 

estabelecimento e setor, e o terceiro grupo promove comparações que exprimem o perfil do 

emprego nos estabelecimentos segundo sexo e escolaridade.  

Por fim, no último capítulo, a análise volta-se para a variável renda. Para além do 

crescimento do emprego, acredita-se que o perfil dos salários entre os distintos 

estabelecimentos pode contribuir para o enriquecimento da análise acerca da contribuição dos 

estabelecimentos ligados ao comércio internacional pela via das exportações para o mercado 

de trabalho formal no Brasil. As variáveis utilizadas foram: crescimento do número de 

                                                           
3 Detalhadamente a escolha do ano de 2003 se deu por ser o primeiro ano fornecido na série de dados disponíveis 

em conjunto pela SECEX e RAIS, o ano de 2008 foi selecionado para avaliar os efeitos do início da crise mundial 

e o ano de 2014 retrata o último ano pré-crise econômica e que se tinha disponibilidade para o cruzamento entre 

as duas bases. 
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trabalhadores por faixa de salários mínimos, renda média real, renda média real por nível de 

escolaridade e a renda média real por sexo do trabalhador para os anos de 2003, 2008 e 2014. 
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CAPÍTULO 2: A EVOLUÇÃO DO COMÉRCIO EXTERNO NO BRASIL E NO 

NORDESTE 

 

Este capítulo busca analisar as características do comércio externo no Nordeste após 

o ano 2000. No entanto, faz-se necessário um resgate histórico da evolução da economia 

brasileira, com ênfase na região Nordeste. O objetivo é traçar o perfil da formação econômica 

e da estrutura produtiva brasileira e nordestina, bem como suas relações com o resto do 

mundo.  

No início do capítulo o debate está centrado nas distintas formas de desenvolvimento 

econômico entre países denominados desenvolvidos e subdesenvolvidos. As características 

mencionadas ao longo do texto remetem às ideias de Celso Furtado, Gunnar Myrdal, Raúl 

Prebisch e Kaldor. Esta primeira passagem é fundamental para compreender o formato das 

trocas comerciais, iniciadas aqui pela Divisão Internacional do Trabalho (DIT), em que os 

países subdesenvolvidos apresentavam características de exportação diferente dos países 

desenvolvidos.  

Na sequência, será contextualizada a formação econômica do Nordeste, sempre 

relacionando esta evolução com a formação econômica do Brasil e com a dinâmica econômica 

mundial no período de análise. Esta abordagem procura evidenciar, a partir de uma perspectiva 

histórica, como se constituíram as características produtivas do Nordeste relacionando-as com 

o comércio externo. 

Na segunda parte do capítulo exploram-se as características do período após 2000, 

os quais se referem às características do comércio externo no Brasil e no Nordeste, envolvendo 

variáveis selecionadas que representam a estrutura produtiva brasileira e a pauta de produtos 

exportados pelo Nordeste. 

 

2.1 Relação entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos 

 

A ideia de desenvolvimento econômico é fundamental para tecer uma ordem analítica 

do que significou o processo de formação econômica do Brasil e do Nordeste. Segundo Celso 

Furtado, há três dimensões para o desenvolvimento: 

 
A do incremento da eficácia do sistema social de produção, a satisfação de 

necessidades elementares da população e a da consecução de objetivos a que 

almejam grupos dominantes de uma sociedade e que competem na utilização de 

recursos escassos. A terceira dimensão, é, certamente, a mais ambígua, pois aquilo 

a que aspira um grupo social pode parecer para outros simples desperdícios de 

recursos. (FURTADO, p. 22, 2000). 
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Desenvolvimento é uma ideia que não está ligada, necessariamente, à eficácia do 

sistema de produção, por não se relacionar diretamente às necessidades da população. A 

concepção de desenvolvimento econômico foi questionada formalmente após a Segunda 

Guerra Mundial devido às reflexões sobre a situação de atraso em que vivia a maior parte da 

população. 

A interpretação de Myrdal para o desenvolvimento e subdesenvolvimento econômico 

está exposta em seu livro intitulado “Teoria Econômica e Regiões Subdesenvolvidas”, de 

início o autor busca enfatizar as desigualdades econômicas internacionais e chega à conclusão 

de que os países de alto desenvolvimento e elevada renda per capita são um número reduzido. 

 De acordo com Myrdal (1976), os países mais ricos do mundo são colônias britânicas 

antigas, localizadas em zonas temperadas, com população, em sua maioria, europeia e 

numericamente representa, aproximadamente, um sexto da população total do mundo não-

soviético. Já a quantidade de países subdesenvolvidos é maior e representa, aproximadamente, 

2/34 do total dos habitantes do mundo não-soviético. 

Myrdal (1976)5 apontou três conclusões sobre os estudos a respeito da desigualdade 

nestes países. A primeira conclusão refere-se à divisão desigual entre um grupo reduzido de 

países prósperos e um grupo extenso de países extremamente pobres. A segunda afirmativa 

indica que os países do primeiro grupo se apresentam em processo de desenvolvimento 

contínuo, enquanto os países do segundo grupo apresentam um progresso mais lento. Por fim, 

a terceira afirmativa indica que as desigualdades econômicas dos países desenvolvidos e 

subdesenvolvidos têm aumentado. 

Em verdade, a denominação de “país subdesenvolvido” foi estabelecida na II Guerra 

Mundial e, de acordo com Myrdal (1976), refletiu a grande mudança na situação política da 

época dada pela liberação de muitos povos submetidos ao domínio colonial. Anteriormente, 

os países pobres eram denominados de “países atrasados” representando um termo estático, 

portanto, esta mudança indica uma modificação de um conceito estático para um de caráter 

dinâmico. 

A perpetuação destas desigualdades, para Mydal (1976), são entendidas a partir da 

causação circular cumulativa, onde um processo negativo era, simultaneamente, causa e efeito 

                                                           
4 Este dado inclui os países da África (exceto os colonizadores brancos da África Sul), toda a Ásia não-

soviética, países do médio e próximo oriente e a América Latina. 
5 A principal teoria de Myrdal é o princípio da causação circular e acumulativa, porém esta teoria não será 

aprofundada ao longo do texto, pois o intuito do mesmo é de entender como se deu a formação econômica 

mundial sob a distinção entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos. 
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de outros fatores negativos. Então, conclui que o jogo de forças do mercado tende a aumentar 

as desigualdades regionais, sendo fundamental a intervenção estatal na economia, 

principalmente, essencial para reduzir as desigualdades. 

Esta diferença entre o nível de desenvolvimento dos países originou uma divisão 

entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos que também foi analisada por Furtado (2000). 

O autor argumentava que as regiões que apresentavam um maior desenvolvimento possuíam 

uma maior especialização na produção de bens com elevada tecnologia e, também, 

modificações nas estruturas sociais, com certa modernização do estilo de vida. 

O desenvolvimento desigual dos diferentes países do mundo, denominados de 

desenvolvidos e subdesenvolvidos, para Furtado (2000), pode ser entendido a partir da análise 

de suas estruturas econômicas a partir do processo de propagação da primeira revolução 

industrial iniciado na Europa, no século XVIII, que representou uma modificação qualitativa 

na economia mundial deste período e condicionou o comportamento das economias ao redor 

do mundo. 

Então, de acordo com Furtado (2000), a ação do núcleo industrial em expansão é 

definida por três características, a primeira marca a linha do desenvolvimento na Europa 

ocidental com a desorganização da economia artesanal pré-capitalista e com o aumento do 

emprego de fatores detentores de um  nível maior de produtividade, a característica principal 

desta linha de desenvolvimento é dada pelo progresso da técnica que passa a ser cada vez mais 

condicionado pela disponibilidade relativa de fatores nos centros industriais. 

A segunda linha de desenvolvimento da economia industrial europeia está 

representada pela expansão de suas fronteiras, dada pela deslocação de mão-de-obra (capital 

e técnica) para terras desocupadas e com características semelhantes às da Europa.  

A terceira linha de desenvolvimento é caracterizada pela expansão em regiões já 

ocupadas e, algumas, densamente povoadas, com sistemas econômicos de natureza pré-

capitalista. O contato com estas regiões não se fez de forma uniforme por apresentar diferentes 

interesses, como abertura de linhas de comércio e produção de matérias-primas. 

De acordo com Furtado (2000) o efeito do impacto da expansão capitalista sobre as 

referidas regiões foi diferente de acordo com o tipo e intensidade desta. Este processo resultou 

na criação de estruturas dualistas, a qual está na origem do subdesenvolvimento.  

 

O subdesenvolvimento é, portanto, um processo histórico autônomo, e não uma 

etapa pela qual tenham, necessariamente, passado as economias que já alcançaram 

grau superior de desenvolvimento. (FURTADO, 2000, p. 197). 
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Com o intuito de promover uma base histórica do desenvolvimento da economia 

moderna foi sugerido por Raúl Prebisch o sistema “centro” e “periferia”, onde o primeiro 

núcleo industrial foi constituído na Grã-Bretanha e deu origem a um processo de irradiação 

da tecnologia moderna em escala mundial. De acordo com Furtado (2000), durante o primeiro 

século da Revolução Industrial houve uma ampliação deste núcleo industrial liderado pela 

Grã-Bretanha. Portanto, a característica desta economia é a presença de um centro que 

comanda o desenvolvimento tecnológico e uma vasta e heterogênea periferia. 

Vale destacar que sempre existe uma economia que desempenha o papel do centro 

principal, por exemplo a Grã-Bretanha até a I Guerra Mundial, em seguida este papel foi 

desempenhado pelos Estados Unidos da América. Para Prebisch (1949) a relação existente 

entre o centro e a periferia estaria imposta no fenômeno da concentração de renda, o qual se 

realiza devido a deterioração dos termos de intercâmbio dos países periféricos. (FURTADO, 

2000). 

Ainda em termos de formação do desenvolvimento, Freitas (2003) aponta que 

Kaldor, ao longo das décadas de 1970 e 1980 apresentaria um modelo de crescimento liderado 

pelas exportações, com o intuito de identificar explicações para as diferentes taxas de 

crescimento entre os países. Para o autor, Kaldor utiliza o modelo baseado em um 

multiplicador de comércio externo que retrata que o nível de importação varia de acordo com 

o equilíbrio externo da economia. 

Então, para determinar o produto de equilíbrio de uma economia, poderia ser 

utilizada a seguinte função: 

 

𝑌∗ =
𝑋

𝑚
 (1) 

Admitindo que as exportações e os coeficientes de importações crescem a uma 

taxa determinada, expressa pela diferença entre a taxa de crescimento das exportações (gx) e 

a taxa de crescimento do coeficiente de importação (gm), tem-se a seguinte expressão: 

𝑔∗= 𝑔𝑥 −  𝑔𝑚 (2) 

A variável g* é a taxa de crescimento do produto consistente com a manutenção 

do equilíbrio do balanço de pagamentos. Assim, um valor positivo, nulo ou negativo de gm 

indica que o crescimento das importações de um país é respectivamente maior, igual ou 

menor que o crescimento de seu produto. Desse modo, a taxa de crescimento do coeficiente 

de importação de um país refletiria o dinamismo dos mercados de bens e serviços que 

compõe a sua pauta de importação. 
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Da equação (2) pode-se constatar que quanto maior for, ceteris paripus, o 

crescimento das exportações de um país, tanto maior seria a taxa de crescimento do seu 

produto (sendo as exportações uma variável exógena). Ao calcular o valor das exportações 

que, por definição, é igual ao valor das importações dos seus bens e serviços pelo resto do 

mundo, isto é: 

 

X=MR. 

  

E, supondo que as importações do resto do mundo sejam proporcionais ao nível 

de produto, então, a equação anterior poderia ser representada por: 

RxYX   

Onde X é o coeficiente de exportação do país e YR o produto do resto do mundo. 

Neste caso, a taxa de crescimento das exportações dependeria do crescimento do coeficiente 

de exportação (gx) e do crescimento do produto do resto do mundo (gR), isto é: 

xRX ggg  (3) 

Substituindo (3) em (2), tem-se: 

mxR gggg *  (4) 

Isso permite que se afirme que um valor positivo, nulo ou negativo de gx indica 

que o crescimento dos mercados externos para os bens e serviços produzidos no país é, 

respectivamente, menor, igual ou maior do que o crescimento do produto do resto do mundo. 

De acordo com Freitas (2003), o desempenho de um país em relação ao resto do mundo seria 

maior (menor) quanto mais (menos) dinâmico fossem os mercados de bens e serviços que 

compõe a pauta de exportação, o que também vale para as importações. 

O que se pretende deixar claro é que, apesar das diferentes abordagens sobre a 

formação econômica dos países ao redor do mundo, este processo se deu de forma desigual e 

gerou impactos diferentes para cada país em relação às atividades no comércio externo. Esses 

diferentes impactos também estão relacionados com o tipo de produto que é comercializado 

pelos países, pois além do volume de exportação, a intensidade tecnológica presente nos 

produtos é fundamental para definir o desenvolvimento do país e expansão do setor externo.  

Sendo assim, ao longo do texto atribuem-se diferentes denominações aos países 

com distintas formas de desenvolvimento, a exemplo de países desenvolvidos, ou centrais e 

países subdesenvolvidos, ou periféricos. O que se busca destacar é que estas diferenças se 

refletem nas relações econômicas que estes apresentam em termos de comércio externo e por 
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consequência no perfil do emprego entre os estabelecimentos exportadores e não 

exportadores. 

 

2.2 Estrutura produtiva do Nordeste até os anos 2000 

 

A estrutura produtiva de países e regiões pode ser analisada a partir das trocas 

comercias que estes possuem com outros países e regiões ao redor do mundo. Assim, faz-se 

uma análise dos sistemas que envolvem o comércio internacional no período que vai do fim 

do século XVIII, representado pelo sistema de Divisão Internacional do Trabalho (DIT) e o 

século XX, em que se destaca o período de Substituição de Importação.  

Os países desenvolvidos, no fim do século XVIII, buscavam expandir seu círculo 

comercial e/ou criar novos círculos. Nessa busca por aumentar suas zonas de influência, foram 

criadas, de acordo com Furtado (2000), uma constelação de economias dependentes, as quais 

se especializaram em bens que possuíam maior vantagem comparativa. Este processo tornou-

se possível devido à própria diversidade de clima e cultura das economias dependentes que 

possibilitavam a diversificação dos bens disponíveis no centro. 

O sistema de Divisão Internacional do Trabalho (DIT) ganhou embasamento 

teórico a partir das ideias sobre especialização da produção de David Ricardo. De acordo com 

Braga (2009), a especialização da produção e o comércio internacional podem servir como 

fator dinâmico para o processo de desenvolvimento econômico devido ao aumento de 

eficiência que este sistema proporcionava. Esta teoria ajudou a divulgar a ideia de que o livre 

comércio seria mais eficiente para a promoção do desenvolvimento em detrimento de políticas 

de protecionismo6. 

 A respeito dos países periféricos, Celso Furtado aponta que: 

 
A inserção do sistema de Divisão Internacional do Trabalho (DIT) assumia a forma, 

para a economia periférica, de um processo duplo e dessimétrico de transformação. 

Por um lado existia o esforço de realocação de recursos produtivos, de 

especialização, visando a criar a produção exportável. Era a base da criação do novo 

excedente. Por outro lado, configurava-se a transformação a demanda interna, 

consequência da semi-integração com economias orientadas para a inovação, fontes 

de um fluxo de novos produtos. 

(FURTADO, 2000, p.95). 

 

                                                           
6 De acordo com Braga (2009), o cenário internacional anterior a Primeira Guerra Mundial justificou esta teoria, 

pois as nações estavam divididas entre nações produtoras de bens primários e as grandes nações industrializadas 

lideradas pela Grã-Bretanha. Vale destacar que este quadro não representou qualquer equalização nas condições 

econômicas e institucionais entre os países. 
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O Brasil se inseriu nesse sistema de uma maneira bastante peculiar. Para entender 

essa forma de inserção e a formação econômica a partir de uma análise da estrutura produtiva 

condicionada a esse processo, Guimarães Neto (1989) faz um esforço de periodização e insere 

todo o período de ajustamento e integração da economia Brasileira, com ênfase no Nordeste, 

em três etapas, em que a primeira é denominada “isolamento relativo”. 

A estrutura do isolamento relativo indica a presença de segmentos de atividades 

voltadas para o comércio internacional de bens primários. Ainda assim, o vínculo estabelecido 

com outros países era maior do que os vínculos estabelecidos entre as regiões e o resto do 

país, sendo este período conhecido como “arquipélago de regiões”. (GUIMARÃES NETO, 

1989). 

De acordo com Araújo (2005), o Brasil possuía “ilhas” regionais, onde as economias 

regionais se articulavam com maior intensidade para fora do que para dentro, e dinâmica da 

produção predominante em cada região. Logo, neste período, as condições do mercado 

externo é que definiam o comportamento dinâmico de cada região, isto é, era possível 

acompanhar a economia do Sudeste indo bem (devido ao bom posicionamento do café no 

comércio externo), em contrapartida, o Nordeste indo mal (devido aos problemas do açúcar 

no comércio externo). 

Contudo, para entender o processo de formação produtiva do Nordeste é preciso 

ressaltar as formas que o “Complexo Nordestino” assumiu nos séculos anteriores. Sendo 

assim, desde o século XVIII, a estrutura do complexo regional nordestino era caracterizada 

pelo sistema açucareiro e criatório – ver quadro 1-.  

 

Quadro 1 – Análise da atividade açucareira e pecuária. 

Atividade Açucareira  Atividade Pecuária 

- Caráter capitalista dos empreendimentos 

com a grande imobilização de capital em 

instalações, escravos e animais; 

- Estrutura hierarquizada; 

- Distribuição de renda assimétrica; 

- Subsidiários da atividade produtora de 

açúcar; 

- Pouca mão de obra devido ao seu caráter 

extensivo; 

- O seu desenvolvimento era independente 

das relações econômicas monetárias e do 

setor externo. 

Fonte: GUIMARÃES NETO (1989). 
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A cultura do algodão, que também foi de suma importância para o desenvolvimento 

produtivo do Nordeste, surge no fim do século XVIII e início do século XIX, incentivadas 

pela I Revolução Industrial impulsionadas pelas inovações materializadas na máquina a vapor 

de Watt (1979) e no tear mecânico de Cartwright (1787). O desenvolvimento desta cultura 

provocou mudanças significativas na estrutura produtiva do sertão e agreste nordestinos, além 

de desenvolver novas relações de assalariamento.  

O grande impulso dessa cultura se deu, inicialmente no Nordeste, com destaque para 

o Maranhão, o que em poucos decênios transformou-a em uma das regiões mais ricas do país. 

Posteriormente, a cultura se expandiu para outros Estados como o Ceará e a Bahia. Guimarães 

Neto busca sintetizar o impacto da cultura do algodão no Nordeste, diante do contexto 

econômico da região, o qual situa-se próximo da estrutura vigente no período colonial: 

Este segmento produtivo, o algodão, ao se implantar nesta estrutura, do tipo colonial, 

articula e torna mais intensa o conjunto de relações desenvolvidas pelos agentes 

sociais e econômicos, ao mesmo tempo, reforça a grande capacidade que o Nordeste 

teve em absorver a força de trabalho constituindo o grande reservatório de mão de 

obra. Deste se valeriam mais tarde as demais regiões brasileiras na expansão de suas 

exportações, ou posteriormente, na industrialização e urbanização.” (GUIMARÃES 

NETO, 1986, p.31). 

 

É no fim do século XIX, com o fim da Guerra de Secessão Americana, que os Estados 

Unidos da América (EUA), passam a se destacar no mercado internacional produzindo 

algodão (com maior intensidade para outros tipos como o algodão egípcio e asiático). Devido 

à falta de competitividade dos produtos brasileiros, isso provocou um deslocamento da 

produção brasileira para o comércio interno. 

A economia brasileira seguiu esse caminho até o início do século XX. Durante o 

período de 1914 a 1945, o sistema de DIT entra em crise, o que leva a uma restruturação das 

economias capitalistas e das relações entre as mesmas. O motivo da crise, de acordo com 

Furtado (2000), ocorreu devido à perda da hegemonia inglesa que desencadeou um 

desenvolvimento paralelo de subsistemas nacionais, os quais disputavam zonas de influência 

na periferia. 

Além destes fatos o sistema de DIT apresentava problemas para a periferia, pois sua 

industrialização se dava de forma induzida em que o desenvolvimento tecnológico se dava no 

centro, restringindo-se à periferia um espaço de exportações de bens primários. Devido às suas 

limitações, não se permitiu a construção de sistema industrial capaz de alçá-la a um nível 

maior de desenvolvimento. De outra forma, o sistema da DIT buscava desenvolver a economia 

periférica por meio da industrialização induzida em que as exportações de produtos primários 

não permitiriam a criação de um sistema industrial capaz de se autogerar. De acordo com 
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Furtado (2000), a experiência histórica mostrou que este processo resultou na paralização da 

economia no momento em que os países alcançavam certos limites. 

Assim como ocorriam outros problemas relacionados a este sistema, de acordo com 

Furtado (1975), o novo excedente criado na periferia não se conectava com o processo de 

acumulação de capital, pois este era destinado a financiar a difusão de novos padrões de 

consumo na periferia que estavam surgindo no centro. Isto é, os países periféricos foram 

transformados em importadores de bens de consumo fruto do processo de acumulação e do 

progresso técnico que tinha lugar no centro do sistema.  

Ainda retratando os problemas da DIT, Braga (2009) expõe, pelos escritos de Celso 

Furtado, que o desenvolvimento latino-americano não poderia se resumir a formas mais 

eficientes de produção dentro da estrutura produtiva imposta pelo colonialismo. Seriam 

necessárias mudanças estruturais nestes países para realizar uma ruptura da divisão do 

trabalho baseada na troca de bens primário por manufaturas, o que só aconteceria por meio de 

protecionismo. 

Nesse cenário, é só por volta de 1910 que os produtores nordestinos buscavam uma 

nova forma de escoamento do excedente, antes destinado ao mercado internacional, como o 

algodão e o açúcar. Mas, não só a região Nordeste precisava realizar o escoamento da 

produção, a região Sudeste, com destaque para São Paulo, percebeu a necessidade de se voltar 

para o mercado interno. Portanto, é devido a esse movimento que inicia a constituição e 

consolidação do mercado interno brasileiro. 

Então, para a região Nordeste, a primeira década do século XX ficou marcada pelo 

processo de articulação comercial sob dois aspectos; 1) devido a busca de escoamento dos 

excedentes nordestinos antes inseridos no mercado internacional como o açúcar e o algodão; 

2) a concentração industrial localizada regionalmente no Sudeste, especificamente em São 

Paulo. (GUIMARÃES NETO, 1986).  

Nos anos seguintes, devido à crise internacional entre os anos de 1925-1929, a 

periferia sentiu os impactos e entrou em depressão entre os anos 1925-1929, neste momento, 

houve o fechamento da economia com o declínio do valor das exportações, gerando uma 

redução do excedente disponível para investimentos. 

Com a tendência de internalização dos excedentes instala-se na América Latina um 

novo tipo de industrialização, em que a taxa de crescimento da produção industrial é maior do 

que a do produto total e a participação das importações no produto total está em declínio, este 
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processo é denominado de Substituição de Importação7 e foi classificado por Furtado (2000) 

como a segunda fase de industrialização, tratando de encher um vazio devido as 

transformações que ocorreram a longo do sistema produtivo. 

Diante deste fato, o século XX ficou marcado por modificações na questão regional. 

Foi neste século que o Brasil passou de primário exportador para um país em que a base 

industrial e o mercado interno comandavam a dinâmica econômica do país. Então, neste 

momento, as ilhas regionais começam a se articular e estabelecem relações cada vez mais 

intensas. 

Foi a partir do desenvolvimento industrial que se instaurou uma competição inter-

regional, criando um ajustamento das regiões brasileiras às novas condições econômicas e, 

nos diversos mercados, as bases de serviços comerciais e financeiros, suportes fundamentais 

para o escoamento da produção industrial. 

Devido à necessidade de escoamento da produção no mercado interno, o processo de 

articulação inter-regional, como aponta Guimarães Neto (1986), está dividido em três etapas. 

A fase inicial é a da busca de alternativas para a inserção dos produtos nordestinos no comércio 

interno, sendo estes, anteriormente, inseridos no mercado internacional. A fase intermediária 

é dada pela expansão articulada ao setor externo e por fim, a fase de consolidação do mercado 

interno com a presença da indústria da indústria leve (até 1955) e a indústria pesada (posterior 

a 1955), as quais serão especificadas posteriormente.  

No período de 1929/30, tanto para o Brasil e quanto para a região Nordeste, ocorre o 

agravamento do caráter competitivo do mercado inter-regional, que acontece após o primeiro 

grande salto da economia industrial paulistana. Durante a Segunda Guerra, ocorreu o segundo 

salto, sendo este caracterizado pela mudança qualitativa com a diversificação da indústria, 

caracterizada pela inserção da produção dos bens de consumo não duráveis de maior difusão, 

a exemplo da indústria têxtil. (GUIMARÃES NETO, 1986). 

Entre os anos de 1930 e 1955, durante a crise houve um conjunto de transformações 

econômicas, sociais e políticas no Brasil, assim como, se inicia a fase da industrialização 

restringida. De acordo com Guimarães Neto (1986), neste período, ocorreu a evolução do 

aparelho social do Estado com a ampliação dos serviços de saúde, educação e previdência 

social, assim como, ainda neste período, o avanço do sistema de transporte com a articulação 

                                                           
7 Mas, o sistema de Substituição de Importação também apresentava seus limites, de acordo com Braga (2009), 

os autores estruturalistas citaram os a ausência de grandes mercados na América Latina, impossibilitando 

explorar as economias de escala e os mercados com grande população apresentavam baixos níveis de renda per 

capita, diferente do mercado consumidor amplo e sofisticado presentes no centro. 
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entre os diversos espaços da economia do país devido a maior ampliação do sistema 

rodoviário. 

Porém, esta evolução no sistema de transportes não eliminou as barreiras que 

provocaram o isolamento relativo, pois a articulação no eixo nordeste/sudeste manteve-se 

restringida, devido ao fato de o desenvolvimento no sistema de transporte dar-se, 

principalmente, no interior das regiões já articuladas anteriormente (Sul/Sudeste), ou no 

interior das regiões mais isoladas (caso do Nordeste). 

Na periodização sugerida no início do texto, o processo mencionado é denominado 

de articulação comercial (segunda fase), em que resultava da diversificação da atividade 

produtiva, do processo de industrialização do país e da implantação de um sistema de 

transporte e comunicação que constitui a base física para o desenvolvimento do mercado 

interno.  

A partir dos anos 50, o Grupo de Trabalho para Desenvolvimento do Nordeste 

(GTDN) foi criado com o intuito de desenvolver uma política de desenvolvido para o 

Nordeste, sob a prerrogativa de que haviam graves diferenças regionais e esta região 

apresentava graves problemas socioeconômicos. O objetivo do GTDN era desenvolver um 

relatório para diagnosticar a desigualdade presente no Nordeste e promover um plano de ação. 

O plano de ação dividia-se em quatro linhas de atuação: intensificar os 

investimentos industriais; promover uma oferta adequada de alimentos para os centros 

urbanos, com a intensificação da industrialização; transformar a economia da zona semiárida, 

com o intuito de aumentar a produtividade e torná-la mais resistentes à seca; por fim, deslocar 

a fronteira agrícola do Nordeste (GTDN, 1967). 

Ou seja, as diretrizes do plano de ação buscavam uma nova característica para a 

indústria nordestina com o intuito de essa ser comandada por empreendedores regionais, assim 

como, utilizar as matérias primas fornecidas na região. O pensamento era o de conquistar uma 

classe política menos conservadora em comparação às tradicionais oligarquias agrárias. Outro 

ponto abordado era a diversificação da produção da Zona da Mata, cujo objetivo seria a 

produção de alimentos para o semiárido, estimulando o avanço técnico. A tendência dessas 

medidas era o estimulo à migração, funcionando o Maranhão como acolhedor dos migrantes 

em suas terras (ARAÚJO; SANTOS, 2009). 

Por fim, o último ponto da estratégia de desenvolvimento centrava-se na 

relevância dos instrumentos de incentivo institucional. A Superintendência do 

Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), criada em 15 de dezembro de 1959, a partir da Lei 
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de nº 3.692, durante o Governo da Presidência de Juscelino Kubitscheck, ficaria responsável 

por planejar e levar a cabo tais incentivos. 

Outro elemento que contribuiu para o desenvolvimento do Nordeste, nos anos 50, 

foram os incentivos fiscais concebidos pelo Art. 35/18, por meio do Fundo de investimento 

do Nordeste (Finor), implantados como força de atração de investimentos industriais. Após a 

implantação deste sistema de incentivos, o quadro econômico passou por modificações 

estruturais, em que a Região passou a se especializar na produção de bens intermediários, com 

o surgimento dos principais polos de desenvolvimento da Região. (FONTELE; MELO; 

DANTAS, 2001). 

A fase posterior a 1955, está representada pela implantação de um bloco de 

investimentos entre 1956 e 1961, correspondendo a uma onda de inovações Schumpeterianas, 

as quais desenvolviam um padrão de acumulação com crescimento da capacidade produtiva 

de bens de produção e de bens duráveis de consumo. Este contexto alterou o sistema produtivo 

da época por iniciar um profundo salto tecnológico e por ampliar a capacidade produtiva muito 

à frente da demanda pré-existente. (GUIMARÃES NETO, 1986).  

Ao longo do período de industrialização pesada, Cardoso de Mello (1987) identifica 

duas subfases, a primeira delas vai de 1956 a 1961, considerada uma fase de expansão, a 

segunda denominada de fase de depressão, entre 1962 a 1967.   

 
No primeiro, no seu início, a oferta decorrente dos novos investimentos ocupa faixas 

de demanda já existentes e atendidas pela importação; posteriormente, são 

requeridas alterações na estrutura da demanda: a escala dos novos projetos de 

investimento supera, assim, em geral, a demanda corrente no período de expansão. 

O momento de desaceleração dá-se fundamentalmente por duas razões: a primeira 

relacionada a realização dinâmica de um potencial de acumulação crescente, e a 

segunda aos desajustes dinâmicos entre a estrutura da oferta e da demanda industrial. 

(GUIMARÃES NETO, 1986, p. 102). 

 

 Neste período a distribuição espacial da indústria, de acordo com Guimarães Neto 

(1986), revela uma acentuação e consolidação da indústria de São Paulo. O impacto deste 

contexto se dá sobre a estrutura econômica do Nordeste, principalmente pelo fato de haver 

uma marginalização das frações de capital regional (salvo os localizados no Sudeste), onde o 

Nordeste acabaria inundado por produtos industriais de outras regiões devido a abertura 

comercial por vias internas. 

Na perspectiva da periodização sugerida no início do texto, esta fase é denominada 

de “integração produtiva”, dando-se após a superação da fase de articulação comercial e a da 

presença acentuada do comércio inter-regional. A característica principal da integração 

produtiva é a consolidação da indústria pesada no país e ao seu crescente processo de 
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oligopolização, com destaque para a transferência do capital produtivo de uma região para 

outra.  

Nos anos 80 ocorre a primeira mudança fundamental, representada pela crise do setor 

público, a qual define um novo caminho para a política brasileira, entendendo que a dinâmica 

anterior vinha sendo construída por políticas públicas. Têm-se duas décadas de profunda crise 

financeira do setor público, constituindo-se uma crise fiscal e financeira generalizada, a qual 

inicia na união e passa para as esferas estaduais e municipais. (ARAÚJO, 2005). 

Portanto, os principais obstáculos para a continuação do crescimento econômico 

visualizado na década anterior ocorreriam devido a interrupção do fluxo de crédito 

internacional (após 1982), o crescimento da inflação e a priorização de políticas para o 

combate aos desequilíbrios na balança de pagamento. A dinâmica da economia brasileira em 

um ambiente de instabilidade e semi-estagnação passou a ser caracterizada pela necessidade 

de superávits na balança comercial. (ARAÚJO, 2017). 

Ainda de acordo com Araújo (2017), os impactos em termos regionais são mais 

intensos nas regiões mais industrializadas do país. Em contrapartida, o Nordeste sentiu os 

impactos em menor proporção, mantendo a desaceleração observada no Brasil, mas 

conseguindo manter um ritmo relativamente maior de crescimento.  

A década de 90, de acordo com Araújo (2017), ficou marcada pela estabilização 

inflacionária com o plano real, em meio ao processo de abertura comercial e financeira, com 

o incentivo a privatizações e reformas do Estado. As consequências da abertura comercial e 

apreciação do câmbio no Plano Real foram sentidas pelo setor industrial que presenciou uma 

redução da sua produção, seguida por uma queda no emprego. 

O novo papel assumido pelo Estado, iniciado nos anos 1990, apresenta consequências 

para a dinâmica regional, pois o Estado passa a centrar suas intervenções na esfera financeira, 

enquanto a questão regional é vista a partir da esfera produtiva. Assim, ao dar início a política 

de abertura comercial, houve uma redução da participação do Nordeste nas exportações 

devido à baixa competitividade, e a Região perde sua importância relativa no valor das 

exportações do país. 

O Brasil e o Nordeste mudaram muito nos anos 1990. O peso da abertura financeira, 

produtiva e comercial, o avanço da internacionalização de sua base produtiva 

empurrada pela entrada dos investimentos direto do estrangeiro, a inversão submissa 

na dinâmica da financeirização mundial, a gravidade da crise financeira do setor 

público com a queda vertiginosa dos investimentos públicos, o ajuste fiscal, 

especialmente do governo federal, o que cria o ambiente para o fortalecimento da 

Guerra Fiscal entre os demais entes da federação brasileira, todos são fatores de 

mudança relevantes no quadro regional do país.” (ARAÚJO, 2005, p.390). 
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Devido a ampliação da concorrência externa vários segmentos produtivos locais 

perderam espaço ou desapareceram, gerando uma desestruturação de várias cadeias 

produtivas nacionais, este contexto gerou a significativa perda de postos de trabalho e 

ocasionou a redução da arrecadação tributária no país8. (ARAÚJO, 2017). 

Na perspectiva regional, a região Nordeste mantém o crescimento do produto num 

nível acima dá média nacional, mas o contexto brasileiro de redução do investimento, aumento 

do endividamento e privatizações impactaram negativamente a região, como, por exemplo: 

 
(...) A privatização do antigo Sistema Siderbrás que afetou o setor de metal mecânico 

regional, na medida em que acabou com o preço único praticado. Isso diminuiu a 

capacidade competitiva das empresas do Nordeste, pois estas, ao adquirirem seus 

insumos no Sudeste incorrendo, assim, em elevados custos de transportes, não 

conseguiriam manter um preço competitivo (...). (ARAÚJO, 2017, p. 48). 

 

Por fim, de acordo com Araújo (2017) houve uma modernização econômica 

conservadora e de forma irregular diante dos Estados presentes no Nordeste. Pode-se verificar, 

no Ceará, um maior investimento do empresariado local para os segmentos têxtil/confecções 

e varejo. Em contrapartida, o Estado de Pernambuco percebeu o fechamento de fábricas têxteis 

e usinas de açúcar devido à perda de espaço do empresariado tradicional. Na Bahia, a 

reestruturação produtiva ocorreu por meio dos produtos intermediários. Já no Rio Grande do 

Norte e Sergipe, os investimentos se deram nos setores de petróleo e gás. Quanto ao Maranhão 

e ao Piauí, estes investiram na expansão da fronteira agrícola.  

 

2.3 Estrutura produtiva do Nordeste após os anos 2000 

 

O século XXI inicia com transformações no contexto internacional devido a um 

enfraquecimento da hegemonia americana e uma tendência à multipolaridade, com os países 

emergentes ganhando destaque nas negociações internacionais devido à formação dos BRICS, 

G-7 e G-20. Assim como a União Europeia, China e Índia garantiram uma redistribuição do 

peso das economias desenvolvidas. 

A crise de 2008 também se apresentou como um fato relevante da primeira década 

do século XXI. Iniciada no mercado imobiliário americano, a crise se propagou em escala 

global, como uma crise sistêmica, afetando principalmente os países da Zona do Euro, com 

destaque para Portugal, Grécia, Espanha e Itália. Vale destacar que esta crise amplificou riscos 

                                                           
8 Com a redução da arrecadação tributária do país, houve uma piora na relação dívida/PIB acarretando na redução 

da capacidade de investimento do setor público. Este contexto foi agravado pelo aumento dos juros, o qual 

aumentava o endividamento do setor público e inibia a retomada dos investimentos públicos e privados. 

(ARAÚJO, 2017). 
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estruturais do sistema financeiro, implicando em situações de redução da liquidez, elevação 

do grau de endividamento e da volatilidade nos mercados mundiais (BANCO DO 

NORDESTE, 2014). 

A crise financeira internacional trouxe impactos negativos para a economia 

brasileira. Mesmo após a rápida recuperação em 2010, as taxas de crescimento do PIB 

passaram a se reduzir sistematicamente indicando uma desaceleração da economia nacional 

culminando, nos anos pós 2015, na maior crise da história do país. (ARAÚJO, 2017). 

Em contrapartida, o século XXI contou com um processo de aceleração do progresso 

técnico e a difusão de novas tecnologias, com destaque para as áreas de TIC, robótica 

biotecnologia, nanotecnologia e energia alternativa. Estes avanços foram incentivados 

principalmente pelos países emergentes China e Índia o que exigiu a adequação dos modelos 

de produção e uma maior qualificação dos recursos humanos (BANCO DO NORDESTE, 

2014). 

No Brasil dos anos 2000, o que se viu foi a retomada do ritmo de crescimento devido 

à ampliação das exportações, após as desvalorizações cambiais de 1999 e 2002 e de um 

ambiente externo favorável a partir do crescimento dos preços internacionais no mercado de 

commodities, impulsionado pelo crescimento econômico chinês. Posteriormente, em 2004, 

políticas econômicas se voltaram para o incentivo ao consumo interno, favorecido pela 

expansão do crédito e da renda média, além de investimentos em infraestrutura econômica e 

social. Ainda que a fonte de dinamismo tenha se deslocado para o mercado doméstico, cabe 

destacar que, nesse contexto, a participação das exportações no PIB encontrou-se no patamar 

histórico mais elevado desde o final dos anos 1940 (Ver Gráfico 1.1). 

Para a Região Nordeste, os anos 2000 representaram uma recuperação da atividade 

econômica, em um contexto em que a atividade produtiva nordestina cresceu acima da média 

nacional (Ver Gráfico 2.1). Esse crescimento se deu, de acordo com Araújo (2017), pelo 

aumento da renda médias das famílias, do crédito e da redução do desemprego, juntamente 

com investimentos públicos e privados, além da consolidação de distintas políticas sociais. 

Para o setor externo, devido ao boom de commodities, houve um aumento das 

exportações nordestinas nos setores relacionados a esses produtos, o que favoreceu a expansão 

da fronteira agrícola em direção aos cerrados, com o crescimento das exportações de frutas 

produzidas pelo agronegócio. 

No Gráfico 2.1 estão representadas as taxas de crescimento do Valor Adicionado 

Bruto (VAB) do Brasil e da região Nordeste para dos anos de 2002 a 2015. Observa-se que o 

Nordeste seguiu uma trajetória de crescimento próxima à média do crescimento do país. Após 
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o ano de 2011, no Nordeste, o ritmo de crescimento se mostrou relativamente maior que a 

média do Brasil, demonstrando certa resiliência do bom desempenho que a região teve, 

especialmente após a crise de 2008 e a desaceleração da economia nacional no após 2012. 

Gráfico 2.1: Série encadeada do volume do valor adicionado bruto, Brasil e Nordeste, de 

2002 a 2015. 
 

 

Fonte: IBGE, Contas Regionais. Elaboração própria. 

 

A Tabela 2.1 apresenta a participação das regiões no Produto Interno Bruto (PIB) do 

Brasil. A região Nordeste aumentou sua participação ao longo dos anos, alcançando em 2016 

14,3% do total o que lhe garantiu permanecer como a terceira região do Brasil em termos de 

participação no PIB. A região que apresenta a maior participação no PIB é a Região Sudeste 

que permaneceu representando mais da metade do PIB ao longo dos anos. No entanto, em 

termos gerais, a região Sudeste perdeu participação (3,4p.p.) ao longo do tempo em detrimento 

das demais regiões, que viram seu peso aumentar. 

A segunda região com maior participação no PIB do Brasil é a região Sul que 

apresentava 16% no ano de 2002 e terminou o ano de 2016 com 17,0%. Por fim, o Centro-

Oeste e o Norte, possuem respectivamente, o quarto e o quinto lugar na participação no PIB 

do país. Ambos apresentaram crescimento na participação ao longo dos anos de 2002 a 2016. 
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Tabela 2.1: Participação das unidades da federação no produto interno bruto (%) do 

Brasil, Regiões, de 2002 a 2016. 

 

 
 

Fonte: IBGE, Contas Regionais. Elaboração própria. 

 

A Tabela 2.2 traz as participações das principais atividades econômicas no PIB do 

Brasil e da Região Nordeste. No Brasil, o setor de serviços apresenta a maior participação no 

PIB, seguido pela indústria e por último pela agropecuária. Os dados apontam para um 

aumento da participação dos serviços ao longo dos anos, saindo de 67,2% em 2002 para 73,1% 

em 2016. 

A participação do setor industrial oscilou9ao longo dos anos. Comparando-se o 

primeiro ano da série (2002) com o último ano (2016), tem-se uma queda na participação de 

aproximadamente 5,1 p.p. Por fim, o peso do setor da agropecuária perdeu 0,8 p.p. ao longo 

tempo. 

 A região Nordeste apresenta uma distribuição das atividades produtivas 

relativamente diferente da média brasileira, pois há um peso relativamente menor do setor 

industrial. Em contrapartida há uma maior participação da agropecuária. Quanto ao setor de 

serviços, seu peso é relativamente parecido com a média brasileira e apresenta um aumento 

de sua participação ao longo dos anos de 2002 a 2016, saindo de 67,1% para 74,3%. 

Para os setores da indústria e da agropecuária, houve uma redução de 3,8 p.p. e 3,5 

p.p. respectivamente em suas participações ao longo da série. Sendo assim, o setor industrial 

fecha o ano de 2016 com uma participação de 19,5% e a agropecuária, neste mesmo ano, com 

6,2%. Nota-se que a queda na participação da indústria nordestina no PIB regional foi 

relativamente maior que a perda média da indústria nacional no PIB agregado. 

Vale destacar, que o comportamento da indústria de transformação nordestina tem se 

dado em um contexto em que se verificou o surgimento de cadeias produtivas não existentes 

anteriormente, a exemplo da energia eólica, e uma queda da produção de seguimentos 

tradicionais, como a cana de açúcar e álcool. A indústria de construção civil, nos anos entre 

                                                           
9 Vale destacar que este setor apresenta uma trajetória em ciclos e devido a esta trajetória há uma visualização 

de volatilidade na série apresentada, isto pode ser causado devido ao curto período de tempo analisado. 

Região/Ano 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Norte 4,7 4,7 5,0 4,9 5,0 5,0 5,0 5,0 5,3 5,5 5,4 5,5 5,3 5,3 5,4

Nordeste 13,1 12,8 12,9 13,0 13,2 13,0 13,1 13,6 13,5 13,3 13,6 13,6 13,9 14,2 14,3

Sudeste 57,4 56,5 56,5 57,5 57,7 57,4 57,0 56,3 56,1 56,1 55,9 55,3 54,9 54,0 53,2

Sul 16,2 17,1 16,8 15,9 15,6 16,1 16,0 15,9 16,0 15,9 15,9 16,5 16,4 16,8 17,0

Centro-Oeste 8,6 8,9 8,9 8,6 8,4 8,6 8,9 9,3 9,1 9,1 9,2 9,1 9,4 9,7 10,1

Brasil 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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1998 e 2004, apresentou um acentuado declínio. No entanto, após esse período, passou a 

ganhar espaço na economia regional devido aos investimentos imobiliários nos principais 

centros urbanos e devido à realização de obras de infraestrutura pesada, impulsionadas por 

novos empreendimentos da indústria de transformação, a exemplo dos investimentos nas 

estruturas ferroviárias, rodoviária e hídrica (BANCO DO NORDESTE, 2014). 

O setor de serviços mostrou-se como o principal motor de crescimento da região 

Nordeste, com destaque para os setores do comércio e da administração pública. Também se 

observa um expressivo crescimento das atividades relacionadas ao turismo, que ocorreu 

juntamente com a melhoria nos serviços de logística com hotéis e resorts. No varejo, houve a 

expansão da rede de shopping centers nas principais capitais e no interior (BANCO DO 

NORDESTE, 2014). 

 

Tabela 2.2: Participação das atividades econômicas no PIB. Brasil, Nordeste e 

Pernambuco, de 2002 a 2016. 

 

 
 
Fonte: IBGE, Contas Regionais. Elaboração própria. 

 

Nos anos 2000, no Nordeste, de acordo com Araújo (2017), houve uma atração de 

projetos estruturantes, com a consolidação e implementação de importantes investimentos 

industriais. Esses investimentos somaram-se à ampliação do crédito e à melhoria da renda 

média da população que, pelo lado da demanda agregada, impulsionaram o crescimento da 

região e impactaram positivamente o crescimento do emprego formal.  

 
A maioria dos grandes investimentos direcionou-se para áreas metropolitanas com 

a presença de portos, como é o caso de estaleiros, petroquímicas e termoelétricas, 

siderúrgica e refinaria nos Portos de Suape (Região Metropolitana de Recife), 

Camaçari (Região Metropolitana de Salvador), Pecém (Região Metropolitana de 

Fortaleza) e Itaqui (que se localiza em São Luiz). Ressaltam-se, ainda, investimentos 

na indústria de celulose no Sul baiano e Oeste do Maranhão, em hidroelétrica no Sul 

maranhense e plantas eólicas no semiárido do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, 

Pernambuco e Bahia. Sobre o potencial de energia eólica existente no litoral, mas 

também no semiárido nordestino. (ARAÚJO, 2017, p. 87). 

 

Atividades/Ano 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Agropecuária 6,4 7,2 6,7 5,5 5,1 5,2 5,4 5,2 4,8 5,1 4,9 5,3 5,0 5,0 5,7

Indústria 26,4 27,0 28,6 28,5 27,7 27,1 27,3 25,6 27,4 27,2 26,0 24,9 23,8 22,5 21,2

Serviços 67,2 65,8 64,7 66,0 67,2 67,7 67,3 69,2 67,8 67,7 69,1 69,9 71,2 72,5 73,1

Total das Atividades 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Agropecuária 10,0 10,8 10,2 8,9 8,5 8,1 8,8 7,9 6,7 7,0 6,2 6,2 6,3 6,5 6,2

Indústria 23,0 22,5 23,6 23,1 23,2 22,0 22,1 21,4 22,9 22,1 21,7 20,3 19,4 19,9 19,5

Serviços 67,1 66,7 66,2 68,0 68,3 69,9 69,1 70,8 70,4 70,9 72,1 73,5 74,3 73,6 74,3

Total das Atividades 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

NE

BR
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Os grandes projetos instalados nos Estados nordestinos são elencados pelo Banco 

do Nordeste (2014), a exemplo: das refinarias em Pernambuco, Ceará e Maranhão, das 

fábricas da Fiat/Jeep (localizada em Pernambuco) e da fábrica da JAC Motors localizada na 

Bahia, dos estaleiros em Pernambuco, Bahia, Maranhão e Alagoas. Vale destacar que os 

empreendimentos previamente constituídos na região, com destaque para calçados e 

confecções, também apresentaram expansão nos anos 2000. 

Portanto, com a tendência de crescimento da renda, de acordo com Araújo (2014), 

houve um dinamismo do consumo e, em um segundo momento, aumentou o investimento, 

com a incorporação de indústrias de alimentos e bebidas, bens duráveis, redes de 

supermercados e shoppings centers que se multiplicaram nesses locais, com o intuito de 

disputar novos consumidores. 

 

2.3.1) Evolução Real das Exportações, importações e Saldo da Balança Comercial no Brasil 

e no Nordeste 

 

A evolução do comércio externo entre 1997 e 2017 no Brasil está presente no gráfico 

2.2. O saldo da balança comercial, no início do período, se mostrou negativo até 2000. Após 

esse ano, observou-se uma recuperação das exportações que seguiram em ritmo crescente até 

o ano de 2007. Esta evolução das exportações nos anos 2000 são reflexos das desvalorizações 

cambiais de 1999 e 2002 e do boom de commodities, como comentado anteriormente, sendo 

impulsionado pelo crescimento da China. 

As importações apresentaram um crescimento contínuo 2003 a 2008, o que 

representou uma redução no saldo da balança comercial após o ano de 2005. A crise de 

2008/2009 gerou para o comércio externo brasileiro uma redução das exportações e 

importações no ano de 2009. A recuperação dos negócios se reestabelece já em 2010, porém 

com piora do saldo comercial.  

Após 2011 as importações cresceram relativamente mais que as exportações, o que 

reverteu o saldo positivo e gerou um déficit em 2014. De acordo com o Ipea (2014), este 

cenário ocorreu devido ao baixo dinamismo das exportações, em especial para os produtos 

manufaturados e os produtos semifaturados que apresentaram queda no valor exportado por 

conta da redução dos preços. Vale destacar que as importações refletiram o baixo dinamismo 

da atividade econômica brasileira, provocado pela queda da produção industrial, retração do 

investimento e baixo crescimento do consumo. 

No entanto, o saldo da balança comercial seguiu uma tendência crescente até o último 

ano da série por conta da queda relativamente mais rápida das importações. Apenas em 2017 
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isso ocorreu por conta do crescimento relativamente maior das exportações, que foram 

impulsionadas por preços mais altos no mercado internacional (uma vez que as quantidades 

permanecem estáveis). Vale destacar que para o ano de 2017 as importações também 

apresentam um crescimento devido à elevação dos bens intermediários, combustíveis e 

lubrificantes e bens de capital. (IPEA, 2017).      

 

Gráfico 2.2: Evolução real das exportações, importações e do saldo da Balança 

Comercial (em milhões de US$ FOB), Brasil, de 1997 a 2017. 
 

 

Fonte: Comex/Mdic. 2019. Elaboração própria. 

 

O Gráfico 2.3 apresenta os dados referentes as exportações, importações e o saldo da 

balança comercial do Nordeste ao longo dos anos de 1997 a 2017. Analisando o 

comportamento do comércio externo regional, percebe-se que o Nordeste seguiu a tendência 

nacional de crescimento das exportações nos anos de 2000 a 2004, sendo esta tendência 

atenuada no período de 2005 a 2008, seguida por uma redução no ano de 2009 devido à crise 

financeira internacional. 

Em meados de 2011 as exportações não mantiveram o ritmo de crescimento e iniciam 

uma trajetória declinante, ao contrário das importações que mantiveram um ritmo ascendente 

de crescimento até o ano de 2014, ano em que o saldo atingiu seu ponto mais baixo do vale 

representando um elevado déficit comercial. Esse comportamento pode ser explicado pelo 

ciclo de desenvolvimento industrial da região que demandou insumos, produtos 
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intermediários, peças, partes de componentes e bens de capital para as novas indústrias em 

instalação. 

Em 2015, devido à queda da renda nacional brasileira originada pela grave crise 

econômica, as importações começam a cair, o que passa a contribuir para a redução do déficit 

da balança comercial. No final do ano de 2017, a tendência é de crescimento tanto de 

importações quanto de exportações, o que leva a uma manutenção do déficit comercial.  

O saldo da Balança Comercial da Região Nordeste apresenta quatro movimentos ao 

longo dos anos: o primeiro momento é de déficit entre 1997 e 2002; o segundo, de 2003 a 

2009 (exceto o ano de 2008 que apresenta um déficit), é de superávit; o último, de 2010 em 

diante, é o período em que a balança comercial volta a apresentar déficit. A exceção desse 

último momento é que o déficit é expressivamente maior, em que se observa um crescimento 

do saldo negativo entre 2010 e 2014, sendo esse último o maior déficit da série analisada; por 

fim, o quarto momento (anos de 2015 a 2017) é de redução do déficit, que ocorreu por conta 

da redução das importações.  

Vale destacar, segundo do Banco do Nordeste (2014), que a região Nordeste possui 

um maior fluxo de mercadorias com o comércio interno. Entretanto, no momento em que as 

exportações situaram-se acima das importações, as empresas exportadoras se mostraram 

importantes para a criação de emprego e renda no mercado de trabalho formal da região10. 

Isso indica que um aprofundamento das relações entre o desempenho exportador da região e 

o mercado de trabalho são relevantes do ponto de vista de uma tentativa de mapear a dinâmica 

do emprego e da renda no espaço regional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Ver Trovão e Jungbluth (2008). 
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Gráfico 2.3: Evolução real das exportações, importações e do saldo da Balança 

Comercial (em milhões), Nordeste (US$ FOB), de 1997 a 2017. 
 

 

Fonte: Comex/Mdic. 2019. Elaboração própria. 

 

Em termos de participação no total das exportações, o Gráfico 2.4 permite que se 

observe que a Região Nordeste possui um peso relativamente reduzido nas exportações 

brasileiras. Ao longo dos anos de 1997 a 2017, a participação situou-se abaixo de 8%. No 

entanto, vale destacar que houve um ligeiro aumento do peso relativo da região nesse total 

(2,5 p.p.). A tendência de crescimento da participação das exportações do Nordeste no total 

das exportações do Brasil acentuou-se após o ano de 2003. Em seu processo de formação 

econômica, especialmente no período pós industrialização, o Nordeste apresentou relativa 

complementariedade à produção de outras regiões brasileiras o que condicionou sua baixa 

participação nas relações comerciais externas brasileiras.  

A região que possui o maior peso nas exportações é a região Sudeste, a qual possui 

mais de 50% do total exportado pelo país. A segunda é região é o Sul que representa, na média, 

cerca de 20,5% do total. Vale destacar que houve uma redução da participação destas duas 

regiões em detrimento do aumento da participação da região Norte, Nordeste e Centro-Oeste. 
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Gráfico 2.4: Participação (%) das exportações da Região Nordeste no total do Brasil 

Nordeste/Brasil, 1997 a 2017. 
 

 

Fonte: Comex/Mdic. 2019. Elaboração própria. 

 

A reduzida dinâmica externa da região Nordeste dar-se-á por alguns fatores expostos 

por Galvão (2007). Os principais motivos remontam à década de 60, quando o Nordeste 

adquiriu incentivos fiscais e financeiros pela SUDENE e Banco do Nordeste para realizar a 

sua industrialização. Com enfoque no “modelo” de Substituição de Importação, logo, as novas 

indústrias voltaram-se para o mercado interno e reduzindo sua dependência ao mercado 

externo. 

As políticas de subsídios e incentivos ficais dos anos 70 incentivaram a diversificação 

da pauta de exportações de produtos primários não tradicionais11e alguns produtos 

manufaturados12 em âmbito nacional. Esta política favoreceu as demais regiões, excluindo o 

incentivo aos principais produtos do Nordeste, a exemplo do açúcar, cacau, algodão e suas 

oleaginosas. 

Nos anos 90, de acordo com Fontenele e Melo (2010), o setor externo da região 

Nordeste caracterizou-se por exportações de produtos com forte especialização em produtos 

que já eram tradicionais na pauta de exportação. A especificidade regional apresentava-se tão 

forte que poucos setores estavam presentes na pauta de exportação na maioria dos estados. É 

                                                           
11 Soja e seus derivados, suco de laranja e minérios. 
12 Couros, calçados e produtos siderúrgicos. 
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fundamental destacar que as políticas de abertura econômica impuseram estratégias de 

sobrevivência dos setores exportadores frente à concorrência internacional, sem articulações 

nacionais com a estrutura produtiva. 

Nos anos 2000, o bom desempenho das economias emergentes se mostrou 

extremamente favorável, também, à região devido ao crescimento econômico mundial e o 

aumento do preço das commodities. Mas, a crise de 2008 gerou um impacto negativo no país 

e, na região Nordeste, não foi diferente. Houve retração dos setores exportadores mês a mês 

em relação ao ano anterior. No ano de 2009 a retração das exportações foi maior do que no 

ano de 2008, com o encolhimento de grande parte dos setores exportadores devido à redução 

da demanda dos principais parceiros. (FONTENELE; MELO, 2010). 

A recuperação da economia deu-se pouco tempo depois devido ao incremento da 

indústria chinesa, mas é interessante indicar o grau de fragilidade da região Nordeste diante 

do setor externo. De acordo com Fontenele e Melo (2010), as razões do baixo dinamismo 

externo da região são causadas pelo grau de concentração da pauta exportadora em poucos 

produtos.  

Os impactos da pouca dinâmica externa da região Nordeste são representados nos 

dados expostos ao longo do trabalho, porém, as novas políticas de incentivo de 

desenvolvimento da região criaram um maior dinamismo da região para o mercado 

internacional por compreender a importância do comércio externo para o crescimento da 

economia. 

 

2.3.2) Evolução das exportações do Nordeste por blocos e países 

 

Esta parte do texto busca analisar a evolução das exportações nordestinas por 

principais destinos. Os resultados estão divididos por bloco ou países – Estados Unidos, União 

Europeia, Oriente Médio, China, Hong Kong e Macau, Mercado Comum do Sul. Vale destacar 

que todos os países não presentes nestes agrupamentos comentados anteriormente estão 

agrupados sob a denominação de “demais países” e todas estas informações seguem nos 

gráficos 2.5 e 2.6.  

O gráfico 2.5 traz o valor real exportado do Nordeste para os blocos e países 

selecionados no período de 1997 a 2017. O primeiro movimento importante a ser destacado é 

a tendência de forte crescimento das exportações para os EUA até o ano de 2008 e seguida de 

uma queda expressiva no ano de 2009. Esta queda reflete-se na redução da participação dos 

EUA no total das exportações nordestinas (Ver Gráfico 2.6). Após uma queda de 10 p.p. no 
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período avaliado do início da série até 2009, a participação dos EUA cai de 25% em 1997 para 

15% em 2010, mantendo os 15% até o ano de 2017.  

Este comportamento pode ser avaliado devido à crise mundial de 2008 iniciada nos 

EUA. Outro aspecto que influenciou este resultado foi a busca de novos parceiros comerciais.  

De acordo com Galvão (2009), esta foi uma estratégia da diplomacia comercial brasileira, o 

que levou a uma maior participação da China nas exportações nacionais e nordestinas. 

A China apresentou um forte aumento na importação de produtos nordestinos após a 

crise de 2008, chegando a superar os EUA após o 2013 e a UE no ano de 2015. Em termos 

numéricos, a China sai de 1% de participação na aquisição de exportações do Nordeste para 

20% em 2017. 

 

Gráfico 2.5: Evolução real das exportações por blocos e países (em milhões), Nordeste, 

de 1997 a 2017. 
 

 

Fonte: Comex/Mdic. 2019. Elaboração própria. 

 

Este resultado extraordinário implica uma forte relação comercial sino-brasileira no 

novo milênio. Este crescimento também está associado ao forte relacionamento da China com 

países exportadores de matérias primas e alimentos, o que inclui o Brasil. Outro motivo que 

merece atenção foram os ganhos de termos de troca pelos quais o Brasil passou, decorrentes 

do aumento dos preços das commodities no mercado internacional. 

A UE segue uma trajetória ascendente até a crise de 2008, quando passou por uma 

forte redução das importações de produtos nordestinos, recuperando sua importância no 

momento seguinte.  
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Ainda sob os reflexos da crise internacional, a UE seguiu uma trajetória declinante 

após o ano de 2011 chegando a importar menos do que a China em 2015. Acerca da 

participação, a média de todo o período é de 27%, sendo este bloco aquele com maior 

participação. 

. O Mercosul inicia o uma forte tendência de aumento das importações de produtos 

nordestinos durante os anos de 2002 a 2008, seguido por uma redução deste valor no ano da 

crise de 2008. Segue-se uma recuperação rápida, porém, na sequência, volta a apresentar uma 

redução das importações de produtos nordestinos em 2011, recuperando-se apenas em 2015 

(Ver gráfico 2.6). 

 

Gráfico 2.6: Participação no total das exportações, segundo Blocos e Países, Nordeste, 

de 1997 a 2017.  
 

 
 

Fonte: Comex/Mdic. 2019. Elaboração própria. 

 

Em termos de participação, o Mercosul representa 11% do total exportado pela região 

ao longo do período analisado. No início da série, as porcentagens de participação apresentam 

um maior valor, mas entram em declínio nos anos 2000, visto que em 1997 a participação era 

de 24% e cai para 8% em 2002. 

De acordo com Galvão (2007), o Mercosul apresentava uma forte relação com o setor 

exportador nordestino entre os anos de 1990 a 2000, mas, devido às crises internas do principal 

parceiro deste bloco, a Argentina, além dos sérios problemas de governança política e 

econômica, a dinâmica comercial entre Brasil e os demais países do Mercosul foi prejudicada. 
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O Oriente Médio é composto por 16 países, entre eles, Irã, Arábia Saudita, Israel, 

Kuait, Emirados Árabes. Estes países não possuem uma forte participação como destino das 

exportações nordestinas no período avaliado, visto que a participação deste continente 

apresenta uma média de participação de 1%. Mas, de acordo com Galvão (2007), este 

populoso grupo de países apresentam rendas médias elevadas e são grandes compradores de 

alimentos e bens de consumo em geral, diante destas características é importante investigar as 

oportunidades de mercado para o Oriente Médio, com o intuito, ao menos, de evitar o declínio 

de sua participação nos destinos das exportações do Nordeste.  

Por fim, os demais países formam um grupo heterogêneo e deve ser analisado com 

cautela. Sendo assim, a participação deste agregado, em média, ao longo do período analisado 

é de 32% e segue uma trajetória de aumento até o ano de 2006, permanecendo neste patamar 

até o ano de 2009. Um segundo pico é registrado em 2012 e finalizando a série com uma 

elevação em 2017, frente à forte redução do total exportado até 2016.  

 

2.3.3) Evolução das exportações do Nordeste por intensidade tecnológica 

Os avanços nas bases de Ciências, Tecnologia e Informação (CT&I) foram 

fundamentais para implementar mudanças na estrutura produtiva regional, sendo estas 

associadas a melhorias na produtividade. Os próximos gráficos apresentam os valores reais 

totais e as participações dos produtos exportados segundo diferentes intensidades tecnológicas 

entre os anos de 1997 a 2017. A classificação por intensidade tecnológica está dividida em: 

alta tecnologia13, média-alta tecnologia14, média-baixa tecnologia15, baixa tecnologia16 e 

produtos NCIT17. 

Ao analisar o gráfico 2.7, nota-se que as exportações de produtos de alta tecnologia, 

além de representarem uma parcela ínfima das exportações da região, apresentaram uma 

tendência de redução ao longo da série. É importante destacar que a indústria nordestina não 

consegue competir no mercado internacional de produtos de alta tecnologia. Como pode ser 

                                                           
13 Contém produtos farmacoquímicos e farmacêuticos, equipamentos de informática, produtos eletrônicos e 

ópticos, aeronaves. 
14 Contém produtos químicos, máquinas, aparelhos e materiais elétricos, máquinas e equipamentos NCOI, 

veículos militares de combate. 
15 Contém coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis, produtos de borracha e de material plástico, 

produtos minerais não metálicos, metalurgia e produtos de metal (exceto máquinas e equipamentos), 

embarcações navais. 
16 Contém alimentos, bebidas e tabaco, têxteis, couro e calçados, madeira e seus produtos, celulose, papel e 

impressão, móveis e outras manufaturas NCOI. 
17 Contém agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura, indústrias extrativas, eletricidade e 

gás, produtos de outras atividades, desperdícios e não alocados. 
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avaliado no gráfico 2.7, esta é uma das características estruturais da formação da economia 

nordestina devido à baixa participação e evolução das exportações de maior intensidade 

tecnológica. 

A redução das exportações de produtos de alta tecnologia é um agravante dessa 

condição estrutural de baixa competitividade da região. Esses produtos possuem elevado valor 

agregado e contam com uma capacidade relativamente maior de encadeamentos para trás, o 

que possibilitaria uma melhor integração das atividades produtivas da região. Um dos 

principais pontos que podem ser levantados a esse respeito é a elevação do peso da China no 

mercado internacional, a partir da venda de produtos de alto valor agregado relativamente 

mais competitivos que aqueles que poderiam ser produzidos na região.  

 

Gráfico 2.7: Evolução real das exportações por intensidade tecnológica (em milhões), 

Nordeste, de 1997 a 2017. 
 

 
 

Fonte: Comex/Mdic. 2019. Elaboração própria. 

 

Os produtos de média-alta tecnologia apresentam uma tendência positiva de 

crescimento, com momentos de redução do valor exportado nos anos de 2007 a 2009 e em 

2016.  

Quanto aos de média-baixa tecnologia, o ritmo de crescimento também é positivo até 

o ano de 2011. Apresentam um declínio nos anos de 2012 a 2016, mas voltam a crescer em 

2017. Para os produtos NCIT, o ritmo de crescimento é superior aos demais produtos, mesmo 
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com variações ao longo dos anos, o que reflete o grande peso dos produtos não industriais em 

bruto exportados pela região.  

Em termos de participação, o ano de 1997 indicava um cenário representado pela 

maior participação dos produtos de baixa tecnologia, com 40% de participação, seguidos por 

produtos de média-baixa, com 29%, produtos de média-alta com 21% e produtos NCIT com 

8%. Tal cenário segue até o ano de 2005. Houve variações dos pesos relativos ao longo dos 

anos de 1997 a 2005, mas estas variações não modificam a ordem de participação dos setores 

(gráfico 2.8).  

No período de 2005 a 2017, os produtos de média-baixa tecnologia e baixa tecnologia 

perderam espaço para os produtos de média-alta e os NCIT. Sendo assim, para o ano de 2017, 

os setores industrias por intensidade tecnológica apresentam as seguintes participações: baixa 

tecnologia com 28%, seguido por média-alta tecnologia com 28%, produtos de NCIT com 

24% e média-baixa com 21%. 

 

Gráfico 2.8: Participação no total das exportações, segundo a intensidade tecnológica, 

Nordeste, de 1997 a 2017.  
 

 
Fonte: Comex/Mdic. 2019. Elaboração própria. 

 

De acordo com o Banco do Nordeste (2014), os motivos a seguir foram 

fundamentais para os resultados positivos, no que diz respeito a maior participação da 

exportação de produtos de média-alta tecnologia na última década: 
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Foram os casos, na agropecuária, da produção de grãos dos Cerrados e da 

fruticultura irrigada no Semiárido; na indústria, da entrada em operação de 

empreendimentos que se diferencial da base tradicional da Região, como os 

estaleiros, refinaria de petróleo e fabricação de hemoderivados; e, nos serviços, da 

disseminação, inclusive pelo interior, da oferta de serviços especializados (saúde e 

educação), dos estabelecimentos do varejo moderno (shopping centers e 

hipermercados) e de atividades de consultoria em geral (projetos, planejamento, 

engenharia, arquitetura, etc). (Banco do Nordeste, 2014, p. 65). 

 

 

Este novo sistema de CT&I que favoreceu a expansão das exportações de média-alta 

tecnologia desencadeou uma nova dinâmica para o Nordeste no sentido de possibilitar uma 

relativa desconcentração regional que contou com o processo de expansão e criação de novas 

universidades e instituições de ensino superior, além de institutos de pesquisa e de ensino 

tecnológico, laboratórios especializados e centros de pesquisas (BANCO DO NORDESTE, 

2014). 

Faz-se necessário dar uma atenção especial para a evolução das exportações segundo 

os principais produtos industriais18 classificados de acordo com a intensidade tecnológica, 

para aprofundar o entendimento dos movimentos do comércio externo da região. Os dados 

absolutos estão no anexo 1.  

O gráfico 2.9 apresenta a evolução da participação dos produtos industriais 

classificados como alta tecnologia. Em 2017, têm-se uma elevada participação de produtos 

farmoquímicos e farmacêuticos que representam 77,7% do total das exportações de alta 

tecnologia da região Nordeste, seguidos pelos equipamentos de informática e produtos 

eletrônicos e ópticos (20,2%). Aeronaves representam uma pequena parcela do total 

(aproximadamente 2%). 

É importante destacar que a redução das exportações dos produtos de alta tecnologia 

após o ano de 2012 ocorreu devido à redução das exportações dos produtos farmacoquímicos 

e farmacêuticos, produtos de maior participação no total das exportações de alta tecnologia da 

região Nordeste.  

 

 

                                                           
18 Classificação denominada de International Standard Industrial Classification (ISIC) que classifica os produtos 

industriais exportador por: agricultura, pecuária e aquicultura; indústria extrativa; alimentos, bebida e tabaco; 

têxteis, couro e calçados; madeiras e seus produtos; celulose, papel e impressão; coque, produtos derivados do 

petróleo e biocombustíveis; produtos químicos; produtos farmoquímicos e farmacêuticos; produtos de borracha 

e de material plástico; produtos minerais não-metálicos; metalurgia e produtos de metal (exceto máquinas e 

equipamentos); equipamentos eletrônicos e ópticos; máquinas, equipamentos e materiais elétricos; máquinas e 

equipamentos; veículos automotores, reboques e carrocerias; embarcações navais; veículos ferroviários e 

equipamentos de transporte; aeronaves; veículos militares de combate; móveis e outras manufaturas; produtos 

de outras atividades, desperdícios e não alocados. 



48 

 

Gráfico 2.9: Participação no total das exportações de produtos de alta tecnologia, 

segundo a International Standard Industrial Clasification (ISIC), Nordeste, de 1997 a 

2017. 

 

Fonte: Comex/Mdic. 2019. Elaboração própria. 

 

As exportações dos produtos de média-alta tecnologia em 2017, presentes no gráfico 

2.10, concentraram-se em produtos químicos (64,3%), seguido por veículos automotores, 

reboques e carrocerias (28,9%), máquinas e equipamentos (4,3%) e, por fim, máquinas, 

aparelhos e matérias eletrônicos (2,7%). Ao longo do período analisado, houve um forte 

crescimento da participação dos veículos automotores, reboques e materiais eletrônicos nas 

exportações nordestinas de média-alta tecnologia, enquanto os produtos químicos 

apresentaram uma redução de sua participação ao longo dos anos analisados. 
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Gráfico 2.10: Participação no total das exportações de produtos de média-alta 

tecnologia, segundo a International Standard Industrial Clasification (ISIC), Nordeste, 

de 1997 a 2017. 

 

 

Fonte: Comex/Mdic. 2019. Elaboração própria. 

 

Já quanto aos produtos de média-baixa tecnologia (gráfico 2.11), sua composição em 

2017 se dava da seguinte forma: a maior parte era composta por produtos da metalurgia e 

produtos de metal (exceto máquinas e equipamentos) com 63,8%, seguido por coque, produtos 

derivados do petróleo e biocombustíveis com 26% e produtos de borracha e material plástico 

com 8,3%.  

A crise mundial de 2008-2009 afetou o nível de exportação dos dois principais 

produtos exportados de média-baixa tecnologia que apresentaram uma redução nas 

exportações para os anos de 2008 e 2009. Contudo a recuperação do nível das exportações se 

deu imediatamente no período seguinte, em 2010. 
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Gráfico 2.11: Participação no total das exportações de produtos de média-baixa 

tecnologia, segundo a International Standard Industrial Clasification (ISIC), Nordeste, 

de 1997 a 2017. 

 

 
Fonte: Comex/Mdic. 2019. Elaboração própria. 

 

Os produtos de baixa tecnologia exportados pela região estavam circunscritos aos 

seguintes: alimentos, bebidas e tabaco, têxteis couro e calçados, madeira e seus produtos, 

celulose, papel e impressão, móveis e outras manufaturas. Ao longo do período analisado 

houve uma modificação na estrutura de participação destes produtos para as exportações, pois 

após o boom de exportações de alimentos, bebidas e tabaco em 2010, as exportações desses 

produtos reduziram seu peso relativo ao longo do tempo. Neste período houve crescimento 

das exportações de celulose papel e impressão que, em 2014, superaram a participação dos 

produtos de alimentos, bebidas e tabaco, e terminaram o ano de 2017 com 42,5% de 

participação nas exportações totais de produtos de baixa tecnologia do Nordeste. É importante 

destacar que os produtos têxteis, couros e calçados que apresentavam uma tendência de 

crescimento positiva até a crise de 2008, mantiveram relativa estabilidade até o último ano da 

série. (Gráfico 2.12). 
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Gráfico 2.12: Participação no total das exportações de produtos de baixa tecnologia, 

segundo a International Standard Industrial Clasification (ISIC), Nordeste, de 1997 a 

2017. 
 

 

Fonte: Comex/Mdic. 2019. Elaboração própria.  

 

O grupo N.C.I.T representam os produtos que não possuem classificação de 

intensidade tecnológica, na região Nordeste. Esta classificação obteve destaque nas 

exportações com um crescimento de 1997 a 2011 (resultado que pode ser visualizado no 

gráfico 2.7), os grupos de atividade que estão presentes nesta classificação são formados por: 

agropecuária, indústria extrativa e outras atividades (anexo A1), atividades estas que 

contribuíram para alavancar as exportações nordestinas, com destaque para a indústria 

extrativa. 

 

2.3.4) Evolução das exportações do Nordeste por setores industriais 

 

Ao longo deste tópico são analisados os índices de crescimento e as participações por 

setores industriais das exportações nordestinas. Estes setores estão subdivididos em: 



52 

 

agropecuária, indústrias extrativas, indústrias de transformação, eletricidade e gás19, e outras 

atividades. 

Na análise do gráfico 2.9, os setores da agropecuária apresentaram uma trajetória 

ascendente de 2000 a 2012. Após este ano a trajetória da série indica reduções no valor 

exportado nos anos de 2013 e 2016.  

 

Gráfico 2.13: Evolução real (em milhões) das exportações por setores industriais, 

Nordeste, de 1997 a 2017.  
 

 
 

Fonte: Comex/Mdic. 2019. Elaboração própria. 

 

A produção da agricultura pode ser dividida em produtos oriundos do cerrado, do 

semiárido e das regiões metropolitanas. De acordo com Gomes (2014), os cerrados 

apresentaram crescimento na produção devido ao desempenho das grandes propriedades com 

alto grau de utilização de capital (tratores, colheitadeiras, silos, entre outros). O semiárido 

destaca-se pelo crescimento da fruticultura irrigada, também mecanizada, que está orientada 

para as exportações. As regiões metropolitanas perceberam, no período, uma produção voltada 

para as demandas da urbanização e para a indústria de transformação e construção civil. 

 

 

                                                           
19 O setor de eletricidade e gás é um caso particular, pois não obteve exportações para os anos de 1997 a 2002, 

assim como nos anos de 2006 e 2007 e no período de 2013 a 2017, apresentando assim, um crescimento ínfimo, 

logo, este setor não está presente no gráfico. 
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Gráfico 2.14: Participação no total das exportações, segundo setores industriais, 

Nordeste, de 1997 a 2017. 

 

 
 

Fonte: Comex/Mdic. 2019. Elaboração própria. 

 

De modo geral, segundo o autor, a pecuária nordestina se encontra fragilizada devido 

à seca. As culturas tradicionais como a cana-de-açúcar, o feijão e a mandioca também 

apresentaram redução na participação relativa do total regional desde 1990. Por outro lado, 

destaca-se o surgimento de uma agricultura de alta produtividade, em larga escala e voltada 

para o comércio exterior, como é o caso da soja, do milho e do algodão. 

A indústria de transformação se destaca pelo elevado valor das exportações no 

Nordeste o que garante uma alta participação deste setor nas exportações da região. A média 

da participação deste setor é de 82%, ao longo do período analisado. No entanto, vale destacar 

que essa participação da indústria de transformação caiu ao longo do período analisado. Essa 

queda indica um movimento que parte do ano de 1997 com 92% e finaliza no ano de 2017 

com 76%. 

Destaca-se que o desempenho desse setor esteve relacionado, nos últimos anos, a 

grandes projetos como a refinaria de petróleo em Pernambuco, Ceará e Maranhão; as fábricas 

de automóveis da Fiat/Jeep (Pernambuco) e da Jac Motors (Bahia), os estaleiros presentes 

Pernambuco, Bahia, Alagoas e Maranhão. (BANCO DO NORDESTE, 2014). 

A indústria extrativa e as outras atividades possuem, respectivamente, média de 3% 

e 2%, indicando que ambas possuem pouca participação nos setores de exportação. Em termos 

absolutos, os valores exportados são relativamente voláteis ao longo dos anos.  

Em termos de participação a indústria de transformação apresenta o maior peso 

relativo nas exportações, com 76% em 2017, seguido pela agricultura que aumentou sua 
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participação ao longo dos anos e em 2017 apresentou 20%, seguido pela indústria extrativa e 

outras atividades que possuíam 2% em 2017. 

CONCLUSÃO 

O capítulo inicia com a reflexão sobre as características dos países desenvolvidos e 

subdesenvolvidos, tema fundamental na análise, pois as duas classificações representam 

formas de inserção completamente diferentes no comércio externo. Estas diferenças ficam 

evidentes ao se observar o sistema de Divisão Internacional do Trabalho (DIT). 

Durante o sistema de DIT o Brasil estava dividido em ilhas regionais, visto que as 

economias regionais se articulavam em maior intensidade com outros países, do que com as 

próprias regiões do país. O autor Guimarães Neto (1986) denomina este período de isolamento 

relativo, sendo este o primeiro processo econômico analisado ao longo do texto. 

Porém, devido à perda de hegemonia inglesa e o sequente desenvolvimento de 

subsistemas paralelos que disputavam a influência da periferia ao longo do século XX (1914 

a 1945), o sistema DIT entra em crise impactando principalmente a periferia do sistema de 

especialização da produção. 

Neste período, com problemas para escoar a produção, a região Nordeste busca 

escoar os excedentes para dentro do país e entra em concorrência com a região Sudeste que 

também precisava escoar a sua produção, antes destinada ao mercado externo. Este período é 

denominado de articulação comercial e consolida o mercado interno brasileiro. 

A articulação inter-regional foi desencadeada a partir da disputa do mercado interno 

e está dividida em três etapas; 1) fase inicial, com a inserção dos produtos nordestinos no 

comércio externo; 2) fase intermediária, dada pela expansão articulada ao setor externo e 3) 

fase de consolidação do mercado interno com a presença da indústria leve (até 1955) e a 

indústria pesada (após 1955). 

Em sequência, nos anos 1950, com a consolidação do mercado interno, na região 

Nordeste houve um importante passo para o desenvolvimento da região dado pela criação do 

Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste (GTDN), o qual apresentou um plano 

de ação dividido em quatro partes; 1) intensificação dos investimentos industriais; 2) 

promoção de uma oferta adequada de alimentos; 3) transformar a economia da zona semiárida; 

4) incentivar a fronteira do Nordeste. 

Mas, o principal feito do GTDN foi a criação da Superintendência de 

Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) que foi fundamental para o financiamento da 
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indústria na região, assim como para o fomento de pesquisas e projetos para o 

desenvolvimento do Nordeste. 

Nos anos 90 o que se mostra fundamental é a abertura financeira, produtiva e 

comercial que impactou severamente o setor exportador nacional devido a apreciação cambial. 

No Nordeste, após esta abertura comercial, ocorreu uma modernização conservadora irregular 

ao longo dos Estados do Nordeste. 

O século XXI inicia com uma tendência a multipolaridade devido a uma fragilização 

da hegemonia americana. No início deste século (1999 a 2002) o Brasil apresentou uma 

retomada do crescimento devido a ampliação das exportações após a desvalorização cambial 

e devido ao ambiente externo favorável ao mercado de commodities. Vale destacar que a 

região Nordeste, nos anos 2000, apresentou uma recuperação da atividade econômica com um 

crescimento superior ao nacional. 

Contudo, no ano de 2008 ocorreu uma crise internacional iniciada nos Estados 

Unidos, mas com repercussão ao redor do mundo, inclusive no Brasil. Esta crise gerou 

instabilidade financeira e uma forte redução do crescimento ao longo do ano de 2008. A 

recuperação brasileira diante desta crise aconteceu no ano de 2010, após sofrer fortes 

impactos. 

Em termos de comércio externo, com ênfase no Nordeste, a região apresenta uma 

baixa participação no total das exportações do Brasil, além de possuir longos períodos de 

déficit na balança comercial, o que indica uma baixa dinâmica externa da região. Quanto ao 

destino das exportações, os resultados mostram a ascensão da China após a crise de 2008, 

representando a redução das importações de produtos brasileiros e nordestinos por parte dos 

Estados Unidos. Vale destacar que após a crise de 2008 também houve uma redução da 

importação de produtos brasileiros e nordestinos por parte da União Europeia, mas a 

recuperação desta participação se deu após o ano de 2011. 

No que tange aos setores, a indústria de transformação, que possui a maior 

participação nas exportações, foi diretamente impactado pela crise de 2008 e 2014 

apresentando uma redução de suas exportações. Vale destacar que a agropecuária possui a 

segunda maior participação dentre os setores. O nível de intensidade tecnológica foi bastante 

discutido ao longo do texto devido à necessidade de ampliação da capacidade de agregação 

de valor aos produtos exportados.  

 

 

 



56 

 

CAPÍTULO 3: ANÁLISE COMPARATIVA DOS ESTABELECIMENTOS E DOS 

EMPREGOS BRASILEIROS E NORDESTINOS ENTRE 2003 E 2014 SEGUNDO 

CONDIÇÃO DE EXPORTAÇÃO. 

 

Este capítulo busca realizar uma análise do crescimento e da participação do número 

de estabelecimentos e do emprego criado por eles criados a partir de uma classificação20 que 

os diferencia em três tipos, de acordo com a sua condição de exportação: os que exportaram 

sem interrupção durante todo o período analisado, denominados exportadores permanentes; 

os que exportaram em pelo menos um ano ao longo do período, chamados de exportadores 

potenciais; e aqueles que não exportaram, os não exportadores.  

Com relação aos exportadores potenciais, cabe destacar que esses foram classificados 

da seguinte forma: se o estabelecimento exportou, em determinado ano e deixou de exportar 

nos anos subsequentes, ele foi classificado como potencial exportador apenas no ano que 

apareceu na lista de estabelecimentos exportadores da SECEX; se ele exportou em 

determinado ano, deixou de exportar por um período e voltou a exportar em qualquer ano 

subsequente, ele foi classificado como potencial exportador nos anos em que exportou, isto é, 

quando aparece na lista de exportadores da SECEX, e não exportador nos outros anos, desde 

que este se fizesse presente na base de dados da RAIS. 

A periodicidade foi definida de acordo com a disponibilidade dos dados da RAIS. Os 

anos definidos foram 2003, 2008 (escolhido pela a importância que o mesmo apresenta devido 

à crise mundial iniciada neste mesmo ano) e 2014, último ano que se teve acesso aos 

microdados completos da RAIS.  

As comparações são realizadas por meio de variáreis que contextualizam o perfil dos 

estabelecimentos exportadores e não exportadores com o intuito de entender quais as 

diferenças entre os mesmos no âmbito do Brasil e Nordeste. Essas variáveis utilizadas foram 

divididas em três grupos, o primeiro expõe dados quantitativos voltados para os 

estabelecimentos, o segundo grupo traz informações sobre o emprego nestes estabelecimentos 

sob comparações entre as faixas de exportação, tamanho do estabelecimento e setor, e o 

terceiro grupo permite comparações que exprimem o perfil do emprego nos dados 

estabelecimentos são divididos por sexo e escolaridade.  

 

                                                           
20 Ver Trovão (2010). 
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3.1 Análise comparativa dos estabelecimentos brasileiros e nordestinos entre 2003 e 2014 

 

De início faz-se fundamental analisar a quantidade de estabelecimentos exportadores 

e não exportadores no Brasil e no Nordeste. De acordo com a tabela 3.1 os estabelecimentos 

classificados como não exportadores representam a quase totalidade dos estabelecimentos 

brasileiros (99% do total) e nordestinos. O peso dos exportadores, no total, é relativamente 

pequeno, sendo a classificação de exportador potencial apresentando a maior participação 

relativa, frente aos permanentes. 

 

Tabela 3.1: Participação do número de estabelecimentos no total segundo condição de 

exportação, Brasil e Nordeste, 2003, 2008 e 201421. 

 

 

Fonte: Secretaria do Comércio Exterior (SECEX). 2019. Elaboração própria. 

 

Ao longo dos anos analisados, a evolução do peso relativo para o Brasil e Nordeste, 

indica uma redução da participação de exportadores potenciais e permanentes ao comparar o 

primeiro com o último ano da análise. Contudo, houve um aumento do número de 

estabelecimentos exportadores potencias na comparação entre 2003 e 2008. O aumento do 

número de estabelecimentos não exportadores foi relativamente superior, o que provocou uma 

redução da participação dos exportadores potenciais e um aumento da participação do número 

de não exportadores na comparação com o total do Brasil. 

O gráfico 3.1 22apresenta os resultados dos índices de crescimento do número de 

estabelecimentos (2003 = 100) por condição de exportação, para a região Nordeste e para o 

Brasil, entre os anos de 2003 e 2014. No Nordeste, há um pequeno aumento do número de 

estabelecimentos exportadores potenciais entre 2003 e 2008, seguido por uma queda 

                                                           
21 Devido a inconsistências na base da Rais, o número de estabelecimentos permanentes cai no ano de 2008. 
22 Os estabelecimentos exportadores permanentes não estão inclusos neste gráfico pois os mesmos não 

apresentam variação ao longo dos anos. 

Nº Absoluto Porcentagem Nº Absoluto Porcentagem Nº Absoluto Porcentagem

Exportador Permanente 292                 0,1 290             0,1 292               0,1

Exportador Potencial 1.134              0,4 1.191          0,3 995               0,2

Não Exportador 301.563          99,5 390.558      99,6 555.860        99,8

Total 302.989          100,0 392.039      100,0 557.147        100,0

Exportador Permanente 5.563              0,3 5.563          0,2 5.563            0,2

Exportador Potencial 16.339            0,7 17.469        0,6 16.755          0,5

Não Exportador 2.193.499       99,0 2.693.834   99,2 3.466.219     99,4

Total 2.215.401       100,0 2.716.866   100,0 3.488.537     100,0

2014

NE

BR

2003 2008
Condição de Exportação
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expressiva entre 2008 e 2014. Já os estabelecimentos não exportadores apresentaram 

crescimento ao longo de todo o período, especialmente entre 2008 e 2014. 

 

Gráfico 3.1: Índice de crescimento do número de estabelecimentos segundo Condição de 

Exportação (2003 = 100), Brasil e Nordeste, 2003, 2008 e 2014. 
 

 
 

Fonte: Secretaria do Comércio Exterior (SECEX). 2019. Elaboração própria. 

 

Para o Brasil, houve um crescimento do número de estabelecimentos exportadores 

potenciais para o ano de 2008, mas, no ano de 2014 o índice apresenta uma queda e os não 

exportadores obtiveram crescimento ao longo de todo o período. Vale destacar, que o 

crescimento do número de estabelecimentos não exportadores, no Nordeste foi superior ao 

crescimento para o total do Brasil. 

Em suma, pode se perceber que a maioria dos estabelecimentos brasileiros e 

nordestinos tem seu centro de interesse no mercado doméstico. Isto é, sua atividade é são 

voltadas para o mercado interno. Ademais, vale destacar que a dinâmica econômica nacional, 

a despeito de ter se constatado um impulso significativo às exportações pelas desvalorizações 

cambiais (1999 e 2002) e do efeito china em meados da década de 2000, foi sensivelmente 

mais favorável a expansão de estabelecimentos voltados para a dinâmica da demanda 

doméstica brasileira.  

A relação entre a participação do Nordeste na quantidade total dos estabelecimentos 

do Brasil está presente no gráfico 3.2. Este dado é fundamental para entender qual o peso que 

o Nordeste possui no Brasil em termos de número de estabelecimentos. 
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No que tange à condição de exportação, os exportadores permanentes representavam 

nesse período 5,2% do número total de estabelecimentos nessa mesma condição do Brasil. Os 

exportadores potenciais apresentaram uma redução de sua participação, saindo de 6,9% em 

2003, para 5,9% em 2014. Já os estabelecimentos não exportadores do Nordeste apresentaram 

um crescimento de seu peso relativo ao longo dos anos, saindo de 13,7% em 2003 para 16% 

em 2014. 

Este cenário reflete a tendência de queda da participação das exportações da região 

Nordeste no total das exportações do Brasil, ver gráfico 2.3. Essa participação ficou abaixo de 

9% ao longo do período analisado o que pode ser explicada pela própria redução da 

participação do número de estabelecimentos voltados para a exportação da região. Em 

contrapartida, a participação da produção do Nordeste no PIB do Brasil cresceu, o que reforça 

o argumento que a região Nordeste tem sua dinâmica predominantemente impulsionada pela 

dinâmica da demanda doméstica.  

 

Gráfico 3.2: Participação (%) do Número de Estabelecimentos do Nordeste no total do 

Brasil. 2003, 2008 e 2014. 
 

 
 

Fonte: Secretaria do Comércio Exterior (SECEX) e Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). Elaboração 

própria. 2019. 

              

Os dados por faixas de valor exportado podem ser observados nas tabelas 3.2 e 3.3. 

De acordo com a tabela 3.2, para o total do Brasil, houve uma redução do número de 

estabelecimentos exportadores permanentes que exportavam na faixa de 1 milhão de dólares. 

A quantidade de estabelecimentos nas demais faixas de valor exportado apresentou 
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crescimento em relação ao ano base, com destaque para o aumento da quantidade nas faixas 

acima de 10 milhões de dólares. 

 

Tabela 3.2: Índice de crescimento do número de estabelecimentos, segundo Faixa de 

valor exportado e Condição de Exportação, Brasil e Nordeste, 2003, 2008 e 2014. 

 

 

Fonte: Secretaria do Comércio Exterior (SECEX). 2019. Elaboração própria. 

 

Já os estabelecimentos exportadores potenciais apresentaram, no Brasil, um 

crescimento do número de estabelecimentos para todos os estabelecimentos nas faixas 

estipuladas na tabela 3.2, exceto os estabelecimentos até um milhão de dólares no ano de 2014. 

Vale destacar que o maior nível de crescimento ocorreu, assim como para os estabelecimentos 

exportadores permanentes, nos estabelecimentos com a faixa de exportação acima de 50 

milhões de dólares. 

2003 2008 2014

Até US$ 1 milhão 100,0 57,7 78,1

Entre US$ 1 milhão e US$ 5 100,0 105,3 102,7

Entre US$ 5 e US$ 10 milhões 100,0 105,7 71,4

Entre US$ 10 milhões e US$ 50 100,0 209,4 168,8

Entre US$ 50 e US$ 100 milhões 100,0 220,0 240,0

Acima de US$ 100 milhões 100,0 212,5 212,5

Total 100,0 99,3 100,0

Até US$ 1 milhão 100,0 72,7 80,2

Entre US$ 1 milhão e US$ 5 100,0 137,9 123,3

Entre US$ 5 e US$ 10 milhões 100,0 144,9 133,4

Entre US$ 10 milhões e US$ 50 100,0 172,8 153,6

Entre US$ 50 e US$ 100 milhões 100,0 211,3 208,1

Acima de US$ 100 milhões 100,0 245,7 237,1

Total 100,0 100,0 100,0

Até US$ 1 milhão 100,0 99,8 77,1

Entre US$ 1 milhão e US$ 5 100,0 112,0 103,0

Entre US$ 5 e US$ 10 milhões 100,0 109,3 100,0

Entre US$ 10 milhões e US$ 50 100,0 147,7 179,5

Entre US$ 50 e US$ 100 milhões 100,0 162,5 212,5

Acima de US$ 100 milhões 100,0 500,0 550,0

Total 100,0 105,0 87,7

Até US$ 1 milhão 100,0 100,6 93,9

Entre US$ 1 milhão e US$ 5 100,0 127,3 126,1

Entre US$ 5 e US$ 10 milhões 100,0 136,9 143,0

Entre US$ 10 milhões e US$ 50 100,0 188,5 215,8

Entre US$ 50 e US$ 100 milhões 100,0 281,4 362,7

Acima de US$ 100 milhões 100,0 272,9 462,5

Total 100,0 106,9 102,5

NE

BR

Exportador Potencial

Faixa de Exportação

NE

BR

Exportador Permanente



61 

 

Os resultados para o Nordeste, acerca dos exportadores permanentes, seguem o 

mesmo padrão de resultados do Brasil, com uma redução do número de estabelecimentos que 

exportaram até 1 milhão de dólares exportados, seguindo por uma evolução na quantidade nas 

demais faixas, com destaque para as faixas acima de 50 milhões de dólares de valor exportado. 

Os exportadores potenciais apresentam uma redução no número de estabelecimentos 

que exportaram até 1 milhão de dólares e na faixa de 5 a 10 milhões de dólares, o que indica 

que crescimento da quantidade de estabelecimentos nas demais faixas reflete um movimento 

de reconfiguração desses estabelecimentos que passaram a exportar significativamente mais 

em valores (US$) ao longo do tempo. Destaque para a evolução relativamente superior do 

número de estabelecimentos na faixa acima de 100 milhões de dólares. 

Quanto aos potenciais exportadores, parece ter havido um movimento nesse mesmo 

sentido, no entanto, é razoável se afirmar que tenha havido não apenas uma alteração entre as 

faixas indicando uma reconfiguração por conta da elação do valor exportado, mas também do 

surgimento de novos estabelecimentos em faixas de valor mais elevados.  

As participações no total dos estabelecimentos por faixa de valor exportado podem 

ser observadas na tabela 3.3. No que se refere aos estabelecimentos exportadores permanentes, 

tanto para o Brasil quanto para o Nordeste, sua concentração está nas menores faixas de valor 

exportado. As maiores faixas possuem uma participação reduzida no total. Por exemplo, no 

somatório das primeiras faixas para o ano de 2014, cerca de 76,5% dos estabelecimentos 

exportadores permanentes no Brasil e 63% no Nordeste exportaram até 5 milhões de dólares. 

Esses resultados indicam que a maior parte dos estabelecimentos que exportam estão 

concentrados nas menores faixas de exportação. É importante destacar que para o Brasil essa 

é uma realidade ainda mais expressiva. 

Ao longo da série, há uma mudança na participação dos exportadores permanentes 

em nível nacional e regional, pois no ano de 2008 houve uma desconcentração dos 

estabelecimentos entre as faixas de exportação. No entanto, após 2008, essa tendência se 

inverte e a participação do número de estabelecimentos nas menores faixas de exportação 

volta a aumentar. 
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Tabela 3.3: Participação do número de estabelecimentos segundo Faixa de valor 

exportado e condição de exportação, Brasil e Nordeste, 2003, 2008 e 2014. 

 

 

Fonte: Secretaria do Comércio Exterior (SECEX). 2019. Elaboração própria. 
 

Vale destacar que no Nordeste há uma maior diversificação das participações do 

número de estabelecimentos ao longo das faixas de valor de exportação em relação ao Brasil. 

Este fato se dá devido a maior participação dos estabelecimentos nas faixas superiores a 1 

milhão de dólares.  

Os exportadores potenciais apresentam uma concentração ainda maior nas menores 

faixas de exportação. Em relação ao Brasil, no ano de 2014, cerca de 89,65% dos 

estabelecimentos exportavam até 5 milhões de dólares, para o Nordeste este valor é um pouco 

menor, cerca de 83,82% dos estabelecimentos, resultado que indica uma forte concentração 

do número de estabelecimentos exportadores potenciais nas duas menores faixas de valor 

exportado.  

2003 2008 2014

Até US$ 1 milhão 46,9 27,2 36,6

Entre US$ 1 milhão e US$ 5 25,7 27,2 26,4

Entre US$ 5 e US$ 10 milhões 12,0 12,8 8,6

Entre US$ 10 milhões e US$ 50 11,0 23,1 18,5

Entre US$ 50 e US$ 100 milhões 1,7 3,8 4,1

Acima de US$ 100 milhões 2,7 5,9 5,8

Total 100,0 100,0 100,0

Até US$ 1 milhão 65,8 47,8 52,7

Entre US$ 1 milhão e US$ 5 19,3 26,6 23,7

Entre US$ 5 e US$ 10 milhões 5,8 8,4 7,7

Entre US$ 10 milhões e US$ 50 6,8 11,8 10,5

Entre US$ 50 e US$ 100 milhões 1,1 2,4 2,3

Acima de US$ 100 milhões 1,3 3,1 3,0

Total 100,0 100,0 100,0

Até US$ 1 milhão 75,8 72,0 66,6

Entre US$ 1 milhão e US$ 5 14,6 15,6 17,2

Entre US$ 5 e US$ 10 milhões 4,8 5,0 5,4

Entre US$ 10 milhões e US$ 50 3,9 5,5 7,9

Entre US$ 50 e US$ 100 milhões 0,7 1,1 1,7

Acima de US$ 100 milhões 0,2 0,8 1,1

Total 100,0 100,0 100,0

Até US$ 1 milhão 86,1 81,1 78,8

Entre US$ 1 milhão e US$ 5 8,7 10,4 10,7

Entre US$ 5 e US$ 10 milhões 2,2 2,8 3,1

Entre US$ 10 milhões e US$ 50 2,2 3,9 4,7

Entre US$ 50 e US$ 100 milhões 0,4 1,0 1,3

Acima de US$ 100 milhões 0,3 0,7 1,3

Total 100,0 100,0 100,0

BR

Faixa de Exportação
Exportador Permanente

Exportador Potencial
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NE
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3.2 Análise comparativa do crescimento do emprego nos estabelecimentos brasileiros e 

nordestinos entre 2003 e 2014 

 

Neste tópico, a análise volta-se para a evolução do estoque de empregos formais, 

seguindo a categorização de condição de exportação, porém, destacando o crescimento do 

emprego, bem como a participação no total do estoque. Para tanto a análise será feita conforme 

dois critérios: 1) características dos estabelecimentos, como faixa de exportação, tamanho do 

estabelecimento e setor de atividade; 2) características pessoais, como sexo, escolaridade e 

raça/cor. A análise é realizada por meio da taxa média de crescimento do número de 

empregados com vínculo ativo em 31 de dezembro e sua participação no total do emprego, 

para os anos de 2003, 2008 e 2014. 

Ao analisar os resultados do crescimento do emprego, presente na tabela 3.4, 

percebe-se que, para o Brasil, a taxa média anual de crescimento emprego no período 

2003/2008 se mostrou expressiva para qualquer tipo de estabelecimento. No entanto, destaca-

se que o crescimento do estoque de empregos formais foi relativamente mais acentuado entre 

os estabelecimentos não exportadores. 

No que tange ao Nordeste houve um forte crescimento do número de empregos entre 

2003 e 2008 nos estabelecimentos exportadores, com destaque para os exportadores 

potenciais, que apresentaram uma taxa média anual de crescimento de mais de 7 p.p,, superior 

à média nacional.  

Tabela 3.4: Taxa (%) média anual de crescimento do emprego formal segundo a 

Condição de Exportação, Brasil e Nordeste, 2003, 2008 e 2014. 

 

 

Fonte: Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). 2019. Elaboração própria. 

2003-2008 2008-2014

Exportador 

Permanente
4,6 0,6

Exportador 

Potencial
7,0 0,8

Não 

Exportador
6,4 4,8

Total 6,4 4,7

Exportador 

Permanente
5,5 0,7

Exportador 

Potencial
5,2 3,2

Não 

Exportador
6,0 4,0

Total 5,9 3,9

Condição de exportação

NE

BR
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Já entre 2008 e 2014, tem-se uma redução das taxas de crescimento médio do 

emprego formal de maneira generalizada, tanto para a Região Nordeste e para o Brasil. no 

entanto, quanto para o total do Brasil, as reduções mais significativas ocorreram nos 

estabelecimentos exportadores, com destaque para os permanentes cuja taxa de crescimento 

cai de 5,51 p.p entre 2003 e 2008, para 0,72p.p entre 2008 para 2014. Na região Nordeste 

também houve uma redução na evolução do número de empregos nos estabelecimentos 

exportadores permanentes e potenciais, na comparação entre o período analisado, invertendo 

o cenário anterior. A região passou a apresentar incrementos de postos de trabalho inferiores 

à média nacional nos estabelecimentos ligados ao mercado externo. Tal movimento não se 

reproduziu no caso dos estabelecimentos não exportadores, que continuaram empregando em 

média mais trabalhadores que que o Brasil como um todo.   

Em relação a participação do emprego formal, por condição de exportação, a tabela 

3.5 traz os resultados que mostram tanto para o Nordeste quanto para o Brasil, como era de se 

esperar devido ao seu grande peso, uma maior participação dos empregos formais para nos 

estabelecimentos não exportadores.  

 

Tabela 3.5: Participação (%) do emprego formal segundo a Condição de Exportação, 

Brasil e Nordeste, 2003, 2008 e 2014. 

 

 
 
Fonte: Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). 2019. Elaboração própria. 

 

Essa participação altera-se muito pouco. Entretanto, pode-se perceber uma redução 

da participação dos exportadores permanentes e dos exportadores potencias, entre 2003 e 

2014, para o Brasil e o Nordeste, em favor do aumento da participação dos estabelecimentos 

2003 2008 2014

Exportador 

Permanente
2,5 2,3 1,8

Exportador 

Potencial
2,6 2,7 2,1

Não 

Exportador
94,9 95,0 96,0

Total 100,0 100,0 100,0

Exportador 

Permanente
3,8 3,7 3,1

Exportador 

Potencial
4,4 4,3 4,1

Não 

Exportador
91,8 92,0 92,8

Total 100,0 100,0 100,0

Condição de exportação

NE
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não exportadores. O menor desempenho relativo em termos de criação de empregos dos 

estabelecimentos exportadores no período 2008/2014 contribuiu para ampliar a participação 

do emprego nos estabelecimentos não exportadores.  

 

3.2.1 – Faixa de Exportação e Condição de Exportação 

 

No que tange às faixas de valor de exportação, ao observar a tabela 3.6 que traz a 

taxa de crescimento anual do número de empregos formais para o Brasil e Nordeste, ao longo 

dos anos de 2003, 2008 e 2014, percebe-se no caso do Brasil que, para o exportador 

permanente, entre 2003 e 2008, houve um crescimento do emprego para todas as faixas, exceto 

na faixa de até 1 milhão de dólares que apresentou uma queda neste período. Já entre 2008 e 

2014, houve um crescimento para as duas menores e as duas maiores faixas de exportação, 

enquanto, para as demais faixas houve queda no total de empregos. 

Para a região Nordeste houve, entre 2003 e 2008, uma queda do estoque de empregos 

formais para o exportador permanente, até a faixa de 10 milhões. As demais faixas apresentam 

crescimento. Para os exportadores potenciais, houve um crescimento em todas as faixas, com 

destaque para as duas de maior valor. É razoável se afirmar que houve um duplo movimento 

que afetou a criação de empregos no período 2003/2008: 1) a migração do número de 

estabelecimentos para maiores faixas de exportação, indicando um maior valor exportado por 

estabelecimento; 2) a criação de postos de trabalho nos estabelecimentos situados nas maiores 

faixas. 

Tabela 3.6: Taxa (%) média anual de crescimento do emprego formal segundo a 

Condição de exportação e faixa de valor exportado. 

 

2003-2008 2008-2014 2003-2008 2008-2014

Até US$ 1 milhão -9,2 4,6 2,1 6,9

Entre US$ 1 milhão e US$ 5 -10,2 3,0 5,6 0,5

Entre US$ 5 e US$ 10 milhões -12,4 -3,4 13,4 -11,8

Entre US$ 10 milhões e US$ 50 17,1 -2,6 4,0 -1,4

Entre US$ 50 e US$ 100 milhões 30,0 7,0 31,3 -5,5

Acima de US$ 100 milhões 39,1 3,4 49,1 -8,2

Total 4,6 0,6 7,0 0,8

Até US$ 1 milhão -5,1 3,9 2,5 3,8

Entre US$ 1 milhão e US$ 5 3,5 0,9 2,2 3,1

Entre US$ 5 e US$ 10 milhões 4,4 -0,9 4,9 -1,2

Entre US$ 10 milhões e US$ 50 10,5 -0,7 10,4 -0,3

Entre US$ 50 e US$ 100 milhões 17,5 -0,3 27,7 5,3

Acima de US$ 100 milhões 15,3 0,4 19,9 8,0

Total 5,5 0,7 5,2 3,2
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Fonte: Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). 2019.  Elaboração própria. 

 

Entre 2008 e 2014 as taxas de crescimento do emprego dos exportadores permanentes 

permanecem negativas para a faixa entre 5 e 10 milhões de dólares. O exportador potencial, 

por sua vez, apresentou taxas médias negativas de crescimento do emprego para a maior parte 

das faixas, com exceção das duas primeiras. 

A tabela 3.7 indica a participação no total do emprego dos estabelecimentos em cada 

faixa de exportação. Para o Brasil, no ano de 2003, sob a condição de exportador permanente 

a maior parte do emprego estava circunscrita aos estabelecimentos das menores faixas de 

exportação. Ao longo dos anos analisados, as faixas de maior valor exportado obtiveram 

aumento na participação no total do estoque de emprego, com destaque para a faixa de 100 

milhões de dólares. 

 

Tabela 3.7: Participação (%) do número de emprego formal segundo a Condição de 

Exportação e faixa de Exportação, Brasil/Nordeste 

 

 
 

Fonte: Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). 2019. Elaboração própria. 
 

Os exportadores potencias, no Brasil, apresentam diferenças em comparação com os 

exportadores permanentes. De acordo com a tabela 3.7, os exportadores potenciais apresentam 

mais da metade dos empregos pertencentes a faixa de até 1 milhão de dólares. Ao longo dos 

anos em análise porcentagem peso relativo desses estabelecimentos apresentou uma redução, 

sendo seguido por um aumento da participação dos estabelecimentos nas duas maiores faixas 

de valor exportado. 

2003 2008 2014 2003 2008 2014

Até US$ 1 milhão 15,4 7,6 9,5 44,7 35,4 50,4

Entre US$ 1 milhão e US$ 5 27,8 13,0 14,9 25,7 24,0 23,6

Entre US$ 5 e US$ 10 milhões 24,2 9,9 7,8 11,3 15,1 6,8

Entre US$ 10 milhões e US$ 50 26,0 45,6 37,5 14,2 12,3 10,7

Entre US$ 50 e US$ 100 milhões 2,8 8,2 11,9 3,3 9,1 6,2

Acima de US$ 100 milhões 3,8 15,7 18,4 0,8 4,2 2,4

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Até US$ 1 milhão 30,7 18,1 21,8 58,2 51,1 53,0

Entre US$ 1 milhão e US$ 5 21,7 19,7 19,9 17,1 14,7 14,6

Entre US$ 5 e US$ 10 milhões 11,4 10,8 9,8 7,5 7,4 5,7

Entre US$ 10 milhões e US$ 50 19,0 23,9 22,0 11,7 14,9 12,1

Entre US$ 50 e US$ 100 milhões 4,8 8,2 7,7 1,9 5,1 5,7

Acima de US$ 100 milhões 12,3 19,2 18,8 3,5 6,8 8,9

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Faixa de Exportação
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Para o Nordeste, sob a condição de exportador permanente em 2003 a maior parcela 

do emprego estava presente nas faixas até 50 milhões de dólares, mas em 2014, a configuração 

das participações foi modificada e houve um forte aumento da participação das três maiores 

faixas de valor exportado, com destaque para a faixa acima de 100 milhões de dólares, isso 

porque o ritmo de crescimento do emprego nesses estabelecimentos foi relativamente superior 

aos demais no período 2008/2014. 

Os exportadores potenciais, no Nordeste, apresentam a maior parcela do emprego 

inserida nas duas menores faixas de exportação. A configuração observada em 2003 foi 

alterada expressivamente ao longo dos anos em estudo, com uma queda da participação das 

faixas mais baixas até 2008 em detrimentos das de maior valor de exportação, movimento 

esse revertido em favor das faixas de menor valor no período 2008/2014.   

 

3.2.2 – Tamanho do Estabelecimento 

 

A análise da evolução do emprego segundo condição de exportação por tamanho de 

estabelecimento está presente nas tabelas 3.8 e 3.9. A tabela 3.8 indica a taxa de crescimento 

anual média do emprego formal, segundo o tamanho do estabelecimento. Então, para o Brasil, 

comparando os anos entre 2003 e 2008 os estabelecimentos que apresentavam mais de 500 

funcionários foram os que apresentaram as maiores taxas médias de crescimento, com 

destaque para os estabelecimentos potenciais exportadores que ampliaram o volume de 

emprego em mais de 10% a.a. no período. Já entre 2008 e 2014 o crescimento do emprego 

nos não exportadores apresentou-se relativamente maior para todas as faixas de tamanho. 

O bom desempenho dos estabelecimentos exportadores no período 2003/2008 reflete 

um cenário de expansão não apenas do valor exportado (reconfiguração dos estabelecimentos 

em direção a maiores faixas de valor exportado) mas, também, do volume de novos postos de 

trabalho liderados por grandes estabelecimentos (mais de 500 funcionários). 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

Tabela 3.8: Taxa (%) média anual de Crescimento do emprego formal segundo 

Tamanho do Estabelecimento, Brasil e Nordeste. 

 

 

Fonte: Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). 2019. Elaboração própria. 

 

Vale destacar que os exportadores permanentes e potenciais apresentaram uma queda 

do emprego no período de 2008 a 2014 para aqueles com até 50 funcionários, o que não se 

verificou para os demais tamanhos.  

No Nordeste, para o período de 2003 e 2008 houve uma queda do emprego nos 

estabelecimentos de pequeno porte (até 100 funcionários) sob a condição de exportador 

permanente e exportador potencial, o que não se viu nas demais faixas de número de 

funcionários.  

Já o não exportador, neste período, apresentou um elevado crescimento para todas as 

faixas de tamanho de estabelecimento, podendo-se identificar uma diferença na comparação 

com os estabelecimentos exportadores e não exportadores. 

No período de 2008 e 2014 o exportador permanente nordestino na faixa de 50 a 100 

funcionários apresentou uma queda do emprego. Movimento esse que para os potenciais se 

verificou em todas as faixas de tamanho com exceção dos estabelecimentos maiores (500 ou 

mais). Por fim, os estabelecimentos não exportadores foram os que ditaram o ritmo do 

crescimento do emprego nesse último período, o que aparece nas taxas de crescimento 

positivas para qualquer tamanho de estabelecimento.  

 

 

 

2003-2008 2008-2014 2003-2008 2008-2014 2003-2008 2008-2014

De Zero a 50 -1,1 0,2 -2,8 -2,0 6,3 6,3

De 50 a 100 -0,1 -2,8 -4,5 -1,2 4,7 5,7

De 100 a 500 1,5 1,5 9,7 -1,4 5,4 4,2

Mais de 500 6,4 0,6 10,9 2,9 7,9 3,0

Total 4,6 0,6 7,0 0,8 6,4 4,8

De Zero a 50 -1,2 -0,8 1,5 -0,2 5,6 4,5

De 50 a 100 2,0 0,3 1,4 1,0 5,6 4,3

De 100 a 500 3,9 0,1 4,4 2,2 6,0 3,5

Mais de 500 9,7 1,6 10,2 6,1 7,0 3,4

Total 5,5 0,7 5,2 3,2 6,0 4,0

Não ExportadorExportador Permanente Exportador Potencial
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Tabela 3.9: Participação (%) do número de emprego formal segundo Tamanho do 

Estabelecimento, Brasil e Nordeste. 

 

 
 

Fonte: Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). 2019. Elaboração própria. 

 

Em termos de participação do emprego segundo faixas de tamanho do 

estabelecimento (Ver tabela 3.9), para o Brasil e o Nordeste, a configuração da participação 

de cada uma destas faixas é diferente para os exportadores e não exportadores, visto que os 

exportadores (permanentes e potenciais) apresentam a maior participação do emprego nas 

duas maiores faixas de tamanho do estabelecimento, em contrapartida, nos não exportadores 

o destaque está na menor faixa. Isto é, os exportadores possuem um perfil de maior porte e 

isso dá a dinâmica da geração de empregos nesses estabelecimentos. Além de representarem 

a maior parcela dos empregos, estes demonstraram uma capacidade de empregar mais pessoas 

em estabelecimentos consolidados de mais 500 trabalhadores. Ao contrário dos não 

exportadores, cuja dinâmica de criação de empregos se deu de maneira mais pronunciada nos 

estabelecimentos de menor porte, com destaque para a faixa de até 50 empregados. 

 

3.2.3 – Setores da Economia 

 

A análise da taxa média anual de crescimento do emprego por setor está presente na 

tabela 3.10 e a participação de cada setor no total do emprego segundo condição de exportação 

aparece na tabela 3.11.  Ao iniciar a análise pelo Brasil, quanto aos estabelecimentos voltados 

para a exportação (permanentes e potenciais), notam-se taxas positivas para todos os setores23 

ao longo da série analisada (tabela 3.10). 

                                                           
23 Exceto a agropecuária, na comparação entre 2008-2014, nos estabelecimentos exportadores potenciais. 

2003 2008 2014 2003 2008 2014 2003 2008 2014

De Zero a 50 2,8 2,1 2,0 11,5 7,1 6,0 39,9 39,6 42,9

De 50 a 100 7,6 6,0 4,9 17,2 9,8 8,7 9,9 9,1 9,6

De 100 a 500 24,6 21,2 22,3 30,0 33,9 29,7 21,1 20,1 19,4

Mais de 500 65,0 70,7 70,7 41,3 49,2 55,6 29,1 31,2 28,1

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

De Zero a 50 9,6 6,9 6,3 18,2 15,2 12,4 49,3 48,3 49,6

De 50 a 100 15,1 12,8 12,5 19,0 15,8 13,9 10,2 10,1 10,2

De 100 a 500 38,3 35,5 34,1 33,5 32,1 30,2 16,0 16,0 15,5

Mais de 500 36,9 44,8 47,1 29,3 36,9 43,5 24,5 25,7 24,7

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Exportador Permanente Exportador Potencial Não ExportadorTamanho do 

Estabelecimento

NE

BR
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Na comparação entre 2003 e 2008, para os estabelecimentos que exportam, o 

destaque de crescimento está na indústria, com ênfase na indústria extrativa, a qual apresenta 

um crescimento superior ao total das indústrias. Já na comparação entre 2008 e 2014, percebe-

se uma redução nas taxas de crescimento de forma generalizada em todos os setores. Ainda 

assim, destaca-se o crescimento relativamente maior da indústria extrativa. 

Para o Nordeste, a dinâmica da análise segue o padrão destacado para o Brasil, forte 

crescimento do emprego no período 2003-2008, exceto para o setor de serviços. No período 

de 2008-2014, para os exportadores permanentes, houve uma redução do ritmo de crescimento 

do emprego para os setores da agropecuária e da indústria. Os exportadores potenciais 

apresentaram redução do ritmo de crescimento do emprego nos setores da agropecuária e da 

indústria. Por fim, os não exportadores apresentaram redução do ritmo de crescimento para 

todos os setores. 

Uma grande diferença entre a dinâmica de criação de empregos no Brasil e no 

Nordeste aparece no comportamento dos estabelecimentos exportadores permanentes da 

indústria extrativa, onde o crescimento não se mostrou tão expressivo e, no período 2008-

2014, houve uma queda expressiva do estoque de empregos formais. 

 

Tabela 3.10: Taxa média anual de Crescimento do emprego formal segundo a CNAE do 

Estabelecimento, Brasil e Nordeste, 2003, 2008 e 2014.  

 

 

Fonte: Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). 2019. Elaboração própria. 

 

 Em termos de participação, a tabela 3.11 permite que se observe que a indústria 

possui uma maior participação no total do emprego, seguida pelos serviços e pela 

2003-2008 2008-2014 2003-2008 2008-2014 2003-2008 2008-2014

Agropecuária 9,9 1,4 -8,3 -5,9 0,5 1,6

Indústria Extrativa 3,1 -3,7 49,1 5,5 10,3 1,9

Outras Indústrias 5,4 0,5 8,7 -0,1 9,1 5,4

Total Indústria 5,4 0,4 9,5 0,1 9,1 5,3

Serviços -2,9 13,7 20,0 13,9 6,2 4,9

Total 4,6 0,6 7,0 0,8 6,4 4,8

Agropecuária 5,1 1,8 1,3 -2,7 3,1 0,6

Indústria Extrativa 8,0 5,0 25,2 16,1 9,8 1,3

Outras Indústrias 5,7 0,5 5,6 2,4 8,0 3,4

Total Indústria 5,8 0,6 5,8 2,7 8,1 3,3

Serviços 0,0 3,6 3,2 6,3 5,7 4,4

Total 5,5 0,7 5,2 3,2 6,0 4,0

Exportador Permanente Exportador Potencial Não Exportador
Setores
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agropecuária, respectivamente. Este resultado está ligado à grande participação que a indústria 

de transformação apresenta na composição das exportações do Brasil e do Nordeste, fato 

analisado no capítulo anterior. 

Vale destacar que a indústria apresentou uma maior participação no total do emprego 

entre os estabelecimentos exportadores permanentes, que, em 2014, foi de 94,4% no Brasil e 

93,3% no Nordeste. Os estabelecimentos exportadores potenciais da indústria possuem uma 

participação relativamente menor com 78,5% e 73,3% respectivamente para o Brasil e 

Nordeste no ano de 2014. 

Nos estabelecimentos não exportadores, a maior participação no total do emprego se 

encontra no setor de serviços, tanto no Brasil quanto no Nordeste. Destaca-se que essa 

participação ampliou-se ao longo do período analisado, sendo que em 2014, estas ficaram 

respectivamente em 79,1% e 80,8%. Este dado reflete a forte participação que o setor de 

serviços apresenta no PIB do Brasil e do Nordeste. 

 

Tabela 3.11: Participação do número de emprego formal segundo Setores CNAE, Brasil 

e Nordeste, 2003, 2008 e 2014. 

 

 

Fonte: Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). 2019. Elaboração própria. 

 

3.2.4 – Divisão por Sexo  

 

A partir deste tópico seguem as análises referentes às características pessoais que 

contribuem para mapear o perfil do emprego formal para os estabelecimentos exportadores 

(potenciais e permanentes) e não exportadores, a partir de comparações entre o Brasil e o 

Nordeste. A primeira análise do perfil do emprego gerado no período diz respeito ao sexo dos 

trabalhadores (feminino e masculino). 

2003 2008 2014 2003 2008 2014 2003 2008 2014

Agropecuária 4,3 5,1 5,3 19,4 12,9 8,5 4,2 3,1 2,6

Indústria Extrativa 1,5 1,8 1,4 0,6 2,4 3,2 0,4 0,5 0,4

Outras Indústrias 92,1 92,5 91,9 71,0 77,4 73,2 13,9 15,7 16,2

Total Indústria 93,6 94,3 93,3 71,6 79,8 76,3 14,3 16,2 16,6

Serviços 2,1 0,7 1,4 9,0 7,3 15,1 81,5 80,7 80,8

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Agropecuária 1,4 1,4 1,4 3,6 2,9 2,1 4,4 3,9 3,2

Indústria Extrativa 1,3 1,5 1,9 0,6 1,3 2,7 0,4 0,4 0,4

Outras Indústrias 92,7 93,6 92,5 77,9 79,4 75,8 16,4 18,1 17,4

Total Indústria 94,0 95,1 94,4 78,4 80,7 78,5 16,8 18,5 17,8

Serviços 4,6 3,5 4,2 18,0 16,3 19,5 78,8 77,6 79,1

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Não ExportadorExportador Permanente Exportador Potencial
Setores
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Quando se olha para o Brasil do período de 2003 e 2008, o que se observa é um 

crescimento relativamente maior de empregos femininos nos estabelecimentos exportadores 

permanentes. O crescimento do emprego de mulheres foi relativamente maior que o de homes 

e que a média nacional nesses estabelecimentos.  Na comparação entre 2008 e 2014 o maior 

crescimento do estoque de empregos para mulheres se deu nos estabelecimentos potenciais 

exportadores que apresentaram uma média superior aos outros tipos de estabelecimento e que 

a própria média nacional (Ver tabela 3.12). 

 

Tabela 3.12: Taxa média anual de Crescimento do emprego formal segundo Divisão por 

Sexo Brasil/Nordeste, 2003, 2008 e 2014. 

 

 
 

Fonte: Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). 2019. Elaboração própria. 

 

Já para a região Nordeste, no primeiro momento (2003 à 2008), houve um 

crescimento maior do emprego de pessoas do sexo masculino nos estabelecimentos 

exportadores e não exportadores, vale destacar o maior crescimento para a condição de 

exportador potencial com 9,14 p.p. Já na comparação entre 2008 e 2014 o cenário modifica-

se por conta do crescimento superior do emprego das mulheres nos estabelecimentos 

exportadores potenciais. Destaca-se ainda a queda do emprego masculino nesses mesmos 

estabelecimentos nesse segundo período.  

O que fica evidente é que a dinâmica de crescimento do emprego em 

estabelecimentos exportadores se deu pelo crescimento do emprego masculino, reforçando a 

elevada participação dos homens no total do emprego nos estabelecimentos sob essa condição, 

sejam potenciais ou exportadores permanentes.  

Assim, o crescimento relativamente menor do emprego formal de mulheres nos 

estabelecimentos exportadores e não exportadores, em termos de participação (Tabela 3.13) 

reforça o cenário em que a maior parcela do emprego formal na região seja de homens. 

 

2003-2008 2008-2014 2003-2008 2008-2014 2003-2008 2008-2014

Feminino 2,5 1,1 0,6 7,7 6,3 4,8

Masculino 5,3 0,5 9,1 -1,4 6,6 4,9

Total 4,6 0,6 7,0 0,8 6,4 4,8

Feminino 6,9 2,9 3,8 5,2 6,6 4,8

Masculino 5,1 0,0 5,8 2,4 5,6 3,4

Total 5,5 0,7 5,2 3,2 6,0 4,0

Exportador Permanente Exportador Potencial Não Exportador

NE

BR
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Tabela 3.13: Participação do número de emprego formal segundo Divisão por Sexo, 

Brasil/Nordeste, 2003, 2008 e 2014. 

 

 

Fonte: Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). 2019. Elaboração própria. 

 

Ao avaliar os dados dos exportadores permanentes, no Brasil, o que se nota é que, 

em 2014, cerca de 73,2% dos trabalhadores eram do sexo masculino. Para os exportadores 

potenciais esta porcentagem reduz-se para 68,7% enquanto que para os não exportadores a 

participação masculina é de 55,7%. A região Nordeste segue níveis próximos de participação 

entre homens e mulheres para os estabelecimentos exportadores e não exportadores (tabela 

3.13). 

Portanto, entre os exportadores a presença masculina é maior, em média, e está a 

cima de 70%, isto é, em cada 10 empregos nos estabelecimentos que exportam, sete são 

homens. Já para os estabelecimentos não exportadores o peso do emprego feminino é 

relativamente maior, porém, cerca de 55 % dos empregos formais ainda são ocupados por 

pessoas do sexo masculino.  

 

3.2.5 - Escolaridade 

 

A segunda análise do perfil do emprego criado nos estabelecimentos está voltada 

para a escolaridade, a qual está dividida por níveis de instrução: analfabeto, fundamental 

incompleto, fundamental completo, médio completo e superior completo. Os dados estão 

discriminados nas tabelas 3.14 e 3.15.  

 

 

 

 

 

 

 

2003 2008 2014 2003 2008 2014 2003 2008 2014

Feminino 25,3 22,8 23,5 27,8 20,4 30,4 43,8 43,5 43,4

Masculino 74,7 77,2 76,5 72,2 79,6 69,6 56,2 56,5 56,6

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Feminino 22,1 23,6 26,8 29,9 27,9 31,3 41,2 42,4 44,3

Masculino 77,9 76,4 73,2 70,1 72,1 68,7 58,8 57,6 55,7

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Características Pessoais 

Sexo
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Tabela 3.14: Taxa (%) média anual de Crescimento do emprego formal segundo 

Escolaridade, Brasil/Nordeste, 2003, 2008 e 2014. 

 

 

Fonte: Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). 2019. Elaboração própria. 

 

Para o Brasil e Nordeste, levando-se em consideração os estabelecimentos 

exportadores e não exportadores, houve um crescimento do emprego para os níveis de 

fundamental completo24, médio completo e superior completo, já os níveis classificados por 

analfabeto25 e fundamental incompleto apresentaram uma queda no total do estoque desses 

trabalhadores. Isso pode indicar uma mudança positiva no perfil do emprego criado ou uma 

alteração na própria qualificação dos trabalhadores já inseridos, o que representaria uma 

mudança na composição e no perfil dos postos de trabalhos nesses estabelecimentos. 

Em termos de participação, no Brasil, para os estabelecimentos exportadores e não 

exportadores há uma maior participação no emprego de pessoas que possuem ensino médio 

completo, seguido pelo fundamental completo e fundamental incompleto, em 2014. Destaca-

se a redução da participação do ensino fundamental incompleto, em detrimento do aumento 

do ensino fundamental completo, ensino médio completo e ensino superior completo (tabela 

3.15). 

 

                                                           
24 Exceto para os exportadores permanentes e potenciais na comparação entre 2008 e 2014 a nível Brasil e 

Nordeste. 
25 Exceto para a condição de exportador potencial para ambas as comparações a nível Brasil e Nordeste. 

2003-2008 2008-2014 2003-2008 2008-2014 2003-2008 2008-2014

Analfabeto -8,5 -3,7 8,7 -12,4 -5,9 -8,4

Fundamental Incompleto 0,7 -1,7 8,1 -7,7 -0,8 -1,9

Fundamental Completo 4,3 -1,2 -0,6 -1,3 6,5 0,4

MédioCompleto 13,5 3,1 10,1 8,3 10,3 7,5

Superior Completo 7,2 8,3 12,2 11,3 6,8 9,0

Total 4,6 0,6 7,0 0,8 6,3 4,9

Analfabeto -7,4 -3,1 5,2 -9,3 -4,1 -6,8

Fundamental Incompleto -2,0 -3,3 -0,4 -4,2 -1,4 -2,8

Fundamental Completo 1,0 -2,6 0,7 -0,8 4,0 0,4

MédioCompleto 11,4 1,7 11,7 5,0 11,4 6,8

Superior Completo 9,8 7,1 5,4 12,2 7,1 7,7

Total 5,5 0,7 5,2 3,2 5,9 4,1

Características Pessoais Escolaridade
Exportador Permanente Exportador Potencial Não Exportador

NE

BR
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Tabela 3.15: Participação (%) do número de emprego formal segundo Escolaridade, 

Brasil e Nordeste, 2003, 2008 e 2014. 

 

Fonte: Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). 2019. Elaboração própria. 

 

Os resultados quanto à participação dos níveis de escolaridade no total do emprego 

para o Nordeste mostram que, nos estabelecimentos exportadores, houve movimentos ao 

longo da série: 1) a maior participação do emprego, presente no nível fundamental incompleto, 

reduziu-se ao longo dos anos; 2) no ano de 2014 a maior participação no emprego era de 

responsabilidade do nível de ensino médio completo. Esses movimentos fizeram com que a 

região se aproximasse do perfil educacional médio brasileiro, que sofre grande influência do 

peso dos estabelecimentos não exportadores. Quanto a esses últimos, nota-se uma participação 

relativamente maior do emprego no nível médio completo e uma tendência de aumento da 

participação dos níveis mais altos de escolaridade (ver tabela 3.15). Isso indica uma alteração 

positiva no perfil do emprego.  

Deve-se salientar que os resultados expostos na tabela 3.15 não permitem que se 

afirme que haja uma maior exigência de qualificação da mão de obra nos estabelecimentos 

exportadores. O que se observa é uma alteração do perfil de forma generalizada em direção a 

um aumento da participação de pessoas mais qualificadas em todos os estabelecimentos, sejam 

exportadores ou não, estando no Nordeste ou não. No entanto, não se pode deixar de notar que 

o perfil do emprego em termos de escolaridade ainda é bastante diferente entre os 

estabelecimentos nordestinos e a média do Brasil.  

CONCLUSÃO 

Ao longo do capítulo 3 foram apresentados os dados referentes à evolução do número 

de estabelecimentos exportadores e não exportadores e os resultados acerca do crescimento e 

do perfil emprego nestes estabelecimentos. Para isso foram avaliados os dados referentes ao 

2003 2008 2014 2003 2008 2014 2003 2008 2014

Analfabeto 10,6 5,4 4,2 5,7 6,2 2,6 2,3 1,3 0,6

Fundamental Incompleto 41,4 34,2 29,6 37,3 39,1 23,0 24,8 17,5 11,7

Fundamental Completo 20,3 20,0 17,9 25,1 17,4 15,3 19,4 19,6 15,0

MédioCompleto 24,4 36,7 42,5 27,3 31,5 48,5 38,7 46,5 53,8

Superior Completo 3,3 3,7 5,8 4,6 5,9 10,6 14,7 15,0 18,9

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Analfabeto 1,5 0,8 0,6 1,0 1,0 0,4 1,0 0,6 0,3

Fundamental Incompleto 26,0 17,9 14,0 28,2 21,4 13,7 25,8 18,1 12,0

Fundamental Completo 26,1 20,9 17,2 25,7 20,6 16,3 25,0 22,8 18,3

MédioCompleto 37,4 49,2 52,1 33,3 45,0 49,9 33,1 42,6 49,8

Superior Completo 9,1 11,1 16,1 11,9 12,0 19,7 15,1 16,0 19,6

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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emprego por faixa de exportação, tamanho do estabelecimento, setor, sexo e nível de 

escolaridade. 

As conclusões a que se pode chegar são a da existência de uma maior participação 

dos estabelecimentos não exportadores no total dos estabelecimentos tanto do Brasil, quanto 

do Nordeste. Ademais, pôde se constatar uma reduzida participação, em comparação com os 

não exportadores, do número de estabelecimentos exportadores no Nordeste.  

No que tange à participação no total do emprego, evidencia-se a baixa participação 

do emprego em estabelecimentos exportadores, ainda que sua dinâmica tenha se mostrado 

relativamente mais pronunciada, especialmente no período 2003/2008. No que diz respeito ao 

emprego segundo tamanho do estabelecimento, os resultados indicaram que os 

estabelecimentos exportadores (permanentes e potenciais) tendem a apresentar um maior 

número de trabalhadores em estabelecimentos maiores, enquanto os não exportadores tendem 

a empregar mais trabalhadores em estabelecimentos menores. 

Ao avaliar os dados por setor, nota-se outra diferença entre os estabelecimentos que 

exportam e os que não exportam: aqueles que exportam apresentam uma geração de empregos 

relativamente maior no setor industrial, enquanto os estabelecimentos que não exportam 

destacam-se por gerar mais postos de trabalho no setor de comércio e serviços. Outrossim, 

destaca-se o crescimento do emprego no setor industrial, especialmente nos estabelecimentos 

exportadores permanentes da indústria extrativa.  

Os dados qualitativos do perfil do emprego dos estabelecimentos exportadores e não 

exportadores são avaliados pelo sexo (feminino e masculino) e por nível de escolaridade. 

Tanto para o Brasil, quanto para a região Nordeste, há uma maior participação de homens no 

mercado de trabalho para todos os estabelecimentos, mas nos estabelecimentos que exportam 

a diferença em termos de participação masculina é ainda maior, vale destacar que há uma 

evolução do número de mulheres no mercado de trabalho mas a diferença entre homens e 

mulheres em termos de participação no mercado de trabalho formal permaneceu elevada, 

especialmente no Nordeste entre os estabelecimentos exportadores.  

Por fim, a análise do crescimento e da participação no total do emprego segundo 

nível de escolaridade indica uma diferença na composição entre o Brasil e o Nordeste, visto 

que no total do Brasil há um contingente relativamente maior de trabalhadores nos níveis mais 

altos de escolaridade, porém, notou-se uma tendência de alteração do perfil de forma 

generalizada no sentido de ampliação das participação de trabalhadores com níveis de 

escolaridade mais elevados, inclusive no Nordeste. 
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CAPÍTULO 4: RENDA: ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE OS 

ESTABELECIMENTOS DO BRASIL E DO NORDESTE NO PERÍODO DE 2003 E 

2014. 

 

Neste capítulo a análise volta-se para a variável renda. Ao longo do capítulo será 

interpretada a trajetória do crescimento e participação da renda segundo alguns critérios: 

crescimento do emprego segundo faixas de salários mínimos, renda média real por setor de 

atividade, nível de escolaridade e por sexo do trabalhador para os anos de 2003, 2008 e 2014. 

A análise da renda é fundamental para determinar qual o perfil do emprego. A ideia 

é realizar comparações a respeito da evolução da renda entre Brasil e Nordeste, entre 

estabelecimentos exportadores e não exportadores, para que se identifiquem diferenças e 

semelhanças bem como possíveis transformações entre os distintos recortes ao longo do 

tempo.  

 

4.1 Análise comparativa do crescimento do emprego formal segundo faixas de salários 

mínimos nos estabelecimentos brasileiros e nordestinos entre 2003 e 2014 

 

Na primeira parte deste tópico a análise se baseia na evolução do crescimento e da 

participação no total do emprego segundo faixas de salários mínimos para os estabelecimentos 

exportadores e não exportadores. Essa é uma relevante abordagem para verificar o 

crescimento do emprego formal segundo perfil de remuneração em cada estabelecimento e 

seu comportamento ao longo do tempo. Em seguida, a análise volta-se para os valores da renda 

média utilizando os mesmos recortes. 

Ao realizar esse comparativo da evolução do emprego nas faixas de salário mínimo 

estipuladas na tabela 4.1 percebe-se que, para o Brasil, no período de 2003 e 2008, houve um 

forte crescimento de 21,7% a.a. do emprego nos estabelecimentos exportadores permanentes 

na faixa de até 1 salário mínimo. Também pode-se destacar o alto crescimento de 11,3%a.a. 

do emprego nos estabelecimentos não exportadores nas faixas de até 1 salário mínimo. A faixa 

de 1 até 2 salários mínimos também se mostrou significativa para explicar o crescimento do 

emprego nesses estabelecimentos.  

Os dados apontam que os estabelecimentos potenciais exportadores apresentaram 

uma dinâmica relativamente diferente dos demais tipos de estabelecimento, em termos de 

empregos gerados segundo o critério de faixa de salários mínimos. Estes empregaram 

relativamente mais pessoas nas faixas intermediarias de remuneração. Os resultados 

evidenciam um padrão de contratação, tanto de exportadores permanentes quanto de não 
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exportadores, que implica na expansão de postos de trabalho na base da estrutura salarial, 

entre 2003 e 2008.  

Já no período de 2008 a 2014, o que se nota é um arrefecimento desse padrão no 

sentido de uma diminuição do ritmo de crescimento do emprego nas faixas de menor 

remuneração. Houve, nesse período, uma evolução do emprego relativamente mais favorável 

nas faixas intermediárias de 1 a 5 salários mínimos. Vale destacar que este resultado se 

evidência para os estabelecimentos exportadores permanentes e exportadores potenciais. Os 

exportadores permanentes mantiveram um maior crescimento relativo na faixa de até 1 salário 

mínimo. 

 

Tabela 4.1: Taxa (%) média anual de Crescimento do número de trabalhadores por faixa 

de salários mínimos, Brasil e Nordeste, 2003, 2008 e 2014. 

 

 

Fonte: Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). Elaboração própria. 

 

Para o Nordeste, no período 2003/2008, o que se observa é um crescimento do 

emprego em ritmo mais acelerado nas faixas de 1 a 3 salários mínimos dos estabelecimentos 

exportadores permanentes. Nos exportadores potenciais, também houve um crescimento 

expressivo nessas faixas intermediárias, porém o maior destaque é a expansão do emprego na 

faixa de até 1 salário mínimo. Já para os não exportadores o que se nota é uma evolução do 

emprego relativamente mais favorável aos empregos nas faixas de até 1 e de 1 a 2 salários 

mínimos.  

Já no período de 2008 e 2014, os estabelecimentos exportadores permanentes que 

haviam apresentado uma maior taxa de crescimento nas faixas de 1 a 3 salários mínimos, 

passaram a criar mais postos de trabalho na faixa de até 1 salário mínimo. Os exportadores 

2003-2008 2008-2014 2003-2008 2008-2014 2003-2008 2008-2014

Até 1 SM 1,5 4,9 19,0 -2,7 5,7 1,3

De 1 a 2 SM 5,9 0,1 6,4 0,0 8,7 5,2

De 2 a 3 SM 5,7 1,7 6,5 3,1 3,2 6,0

De 3 a 5 SM 2,5 -0,2 5,7 6,5 3,0 5,4

Mais de 5 SM -0,1 0,4 4,6 0,7 3,0 4,4

Total 4,6 0,6 7,0 0,8 6,4 4,8

Até 1 SM 21,7 7,2 0,5 4,7 11,3 3,3

De 1 a 2 SM 11,2 2,1 9,8 2,0 10,4 4,3

De 2 a 3 SM 6,1 1,3 5,0 3,6 2,5 4,9

De 3 a 5 SM 4,5 0,5 4,2 4,5 2,1 3,8

Mais de 5 SM 0,6 -2,0 1,5 3,3 -0,1 2,5

Total 5,5 0,7 5,2 3,2 6,0 4,0

BR

Exportador Permanente Potencial Exportador Não exportador
Faixa de Salário Mínimo

NE



79 

 

potenciais, após uma forte criação de empregos nas faixas mais baixas e intermediárias no 

período anterior, passaram a gerar postos de trabalho na faixa de 3 a 5 salários mínimos. Nesse 

período, as faixas de menor remuneração viram postos de trabalho serem destruídos nesses 

estabelecimentos. Os não exportadores apresentaram taxas de crescimento em todas as faixas 

com destaque para aquelas maiores de 1 salário mínimo na região. 

De modo geral o que se percebe é que no período de maior dinamismo do mercado 

de trabalho a criação de emprego se deu nas faixas mais baixas de remuneração alavancadas 

pelos estabelecimentos exportadores potenciais no Nordeste e exportadores permanentes no 

Brasil. No período de menor dinamismo percebeu-se uma redução de postos de trabalho em 

faixas mais baixas de remuneração nos estabelecimentos exportadores potenciais ou uma 

redução do ritmo de crescimento nos demais estabelecimentos nessas mesmas faixas. 

No que tange à composição do perfil de remuneração do emprego nos distintos 

estabelecimentos, o que se percebe é que, para o Brasil, houve um processo de redução da 

participação do número de trabalhadores na faixa mais alta de salário mínimo (mais do que 5 

salários) nos estabelecimentos exportadores permanentes. Em 2003, 35,8% do emprego estava 

concentrado na faixa de 5 salários mínimos ou mais, percentual, este, reduzido para 24% em 

2014. Em contrapartida, esse movimento se deu em detrimento de uma elevação da 

participação das faixas mais baixas de rendimento no total do emprego desses 

estabelecimentos, especialmente nas faixas de até 2 salários mínimos. 

Os estabelecimentos exportadores permanentes se destacam pela maior participação 

dos trabalhadores que recebem na faixa de 3 a 5 salários mínimos e acima de 5 salários 

mínimos, indicando um perfil relativamente melhor no que tange a remuneração.  

Quanto aos estabelecimentos exportadores potenciais, no ano de 2014, a 

configuração da estrutura salarial definida pela maior porcentagem de trabalhadores na faixa 

de 1 a 2 salários mínimos, seguida pela faixa com mais de 5 salários mínimos. Porém, ao 

avaliar a evolução ao longo do tempo, as faixas que apresentaram as maiores taxas de 

crescimento foram as faixas de 2 a 3, e de 3 a 5 salários mínimos, o que indica uma 

redistribuição dos postos de trabalho em benefício dessas faixas.  

 Os estabelecimentos não exportadores apresentaram, em 2014, cerca de 50% de do 

emprego na faixa de 1 a 2 salários mínimos. Este resultado vem da evolução da participação 

ao longo dos anos analisados, ainda assim, esse alto percentual indica uma elevada 

concentração de trabalhadores na segunda faixa mais baixa de remuneração. Entre 2003 e 

2014 houve um aumento dessa participação, em detrimento das faixas acima de 2 salários 

mínimos, as quais apresentaram uma redução do seu peso relativo no período analisado. 
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Tabela 4.2: Participação (%) do número de trabalhadores por faixa de salários mínimos, 

Brasil e Nordeste, 2003, 2008 e 2014. 

 

 

Fonte: Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). Elaboração própria. 

 

Avaliando-se o comportamento do emprego na região Nordeste, o que se nota é que 

mais da metade do número de empregados se encontra na faixa de 1 a 2 salários mínimos para 

os estabelecimentos exportadores e não exportadores. Esse resultado indica uma diferença no 

perfil de remuneração do emprego comparativamente aos estabelecimentos exportadores do 

Brasil. Isso porque no Brasil não há uma intensa concentração do emprego nas menores faixas 

de salário como a observada na distribuição da participação do Nordeste. 

Esta concentração do número de trabalhadores na faixa de 1 a 2 salários mínimos 

chega a 64%, para os exportadores permanentes no ano de 2014, e esta é a maior porcentagem 

entre os estabelecimentos para esse mesmo ano. Sendo este um ponto de divergência entre os 

resultados para o total do Brasil no que diz respeito aos estabelecimentos exportadores, pois 

como foi avaliado anteriormente, os estabelecimentos exportadores apresentam, no total do 

Brasil, uma maior porcentagem nas faixas mais altas de salário mínimo. 

 

4.2 Análise comparativa da renda média nos estabelecimentos brasileiros e nordestinos 

entre 2003 e 2014 

 

A análise a partir deste ponto volta-se para a renda média. Os recortes propostos: 

tamanho do estabelecimento, setores da economia, nível de escolaridade e o sexo do 

trabalhador. 

2003 2008 2014 2003 2008 2014 2003 2008 2014

Até 1 SM 7,5 6,4 8,3 5,5 9,3 7,5 11,9 11,5 9,3

De 1 a 2 SM 62,5 66,3 64,3 62,2 60,5 57,6 51,8 57,5 58,8

De 2 a 3 SM 10,1 10,6 11,2 13,2 12,9 14,7 13,8 11,9 12,7

De 3 a 5 SM 8,2 7,4 7,0 7,9 7,4 10,2 11,4 9,7 10,0

Mais de 5 SM 11,7 9,3 9,2 11,2 10,0 10,0 11,1 9,4 9,2

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Até 1 SM 1,5 3,0 4,4 4,4 3,5 3,8 5,1 6,5 6,2

De 1 a 2 SM 21,2 27,5 29,9 27,5 34,1 31,7 40,3 49,5 50,2

De 2 a 3 SM 20,1 20,7 21,4 22,0 21,7 22,2 20,6 17,4 18,3

De 3 a 5 SM 21,5 20,5 20,2 18,9 18,0 19,4 15,8 13,1 13,0

Mais de 5 SM 35,8 28,3 24,0 27,2 22,7 22,8 18,2 13,5 12,4

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Exportador Permanente Potencial Exportador Não exportador
Faixa de Salário Mínimo

NE

BR
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Em termos da renda média por condição de exportação, no Brasil, o gráfico 4.1 

apresenta uma renda média superior nos estabelecimentos exportadores permanentes, em 

comparação com os demais ao longo dos anos de 2003 e 2008, porém, no ano de 2014, os 

estabelecimentos exportadores potenciais apresentaram uma renda média superior aos 

exportadores permanentes. 

Isto é, os estabelecimentos exportadores potenciais apresentaram um maior 

crescimento da renda média do que os exportadores permanentes e finalizaram 2014 com o 

maior valor da renda média por trabalhador. Este movimento corrobora o aumento do número 

de trabalhadores nas maiores faixas de escolaridade (tabela 3.14) o que certamente contribuiu 

para uma elevação da renda média e uma melhora do perfil do emprego nesses 

estabelecimentos. 

Os estabelecimentos não exportadores, no Brasil, apresentam a menor renda média 

em comparação com os estabelecimentos exportadores, sendo esta diferença relativamente 

elevada ao longo de todo o período. Diante dos resultados obtidos, verifica-se que, no Brasil, 

os trabalhadores que estão empregados em estabelecimentos exportadores possuem uma renda 

média relativamente maior do que aqueles trabalhadores que estão empregados em 

estabelecimentos não exportadores. 

Ao modificar a ótica da análise e observar os resultados da renda média do emprego 

formal nos estabelecimentos exportadores e não exportadores no Nordeste, assim como para 

o Brasil, pode-se observar que os estabelecimentos exportadores permanentes apresentavam 

em 2003 uma maior renda média em comparação com os exportadores potencias e não 

exportadores, mas ao observa a evolução da renda no período de 2008 e 2014, os trabalhadores 

dos estabelecimentos exportadores potenciais apresentam uma renda média superior aos 

trabalhadores dos estabelecimentos exportadores permanentes. 

No entanto, o que mais chama a atenção é a elevada diferença entre Nordeste e a 

média do Brasil, não importando qual a condição de exportação. Os trabalhadores do Nordeste 

perceberam uma elevação da renda média no período, porém, nota-se uma manutenção das 

diferenças salarias entre o Nordeste e a média brasileira. 

Os estabelecimentos não exportadores apresentam uma renda média ainda se 

comparados aos demais estabelecimentos do Brasil. No entanto, dentro do Nordeste essa 

diferença não apresenta uma margem tão grande, inclusive, a diferença entre a renda média 

do trabalho nos estabelecimentos exportadores permanentes e não exportadores tendeu a 

diminuir ao longo do tempo na região. 
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Gráfico 4.1: Salário médio real por condição de estabelecimento, Brasil e Nordeste, 2003, 

2008 e 2014. 
 

 

Fonte: Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). 2019. Elaboração própria. 

 

Ao longo do período analisado, a diferença de remuneração média entre 

estabelecimentos brasileiros e nordestinos ampliou-se. Houve um crescimento maior da renda 

média nos estabelecimentos exportadores para o Brasil em comparação com a região 

Nordeste. Esse resultado pode ser explicado pelas observações realizadas no capítulo 2 que 

relatam a pouca participação e o perfil de inserção do Nordeste no comércio externo.    

Utilizando valores reais para a comparação entre a renda média dos estabelecimentos 

no Brasil e no Nordeste pode-se observar que a maior diferença foi encontrada nos 

estabelecimentos exportadores permanentes (R$ 1.151,96 reais a mais para os trabalhadores 

no Brasil no ano de 2003 do que no Nordeste). Esta diferença cresceu para R$ 1.248 reais no 

ano de 2014. 

Nos estabelecimentos exportadores potenciais esta diferença é um pouco menor para 

os anos de 2003 e 2008, mas, no ano de 2014, devido ao forte crescimento da renda média no 

Brasil, houve um aumento na diferença de renda entre o Brasil e o Nordeste, a qual, nos 

exportadores permanentes, chegou a R$ 1.322 reais. 

Já os estabelecimentos não exportadores apresentaram a menor diferença entre as 

rendas médias comparando-se Brasil e Nordeste. Com o passar dos anos, esta diferença se 

reduziu saindo de R$ 415 reais em 2003 para R$ 372 em 2014. 



83 

 

Outro ponto que pode ser avaliado é a diferença de renda entre os estabelecimentos 

exportadores e não exportadores. Os estabelecimentos exportadores permanentes apresentam 

a maior média salarial até o ano de 2008. Após esse ano, o crescimento superior da renda 

média dos exportadores potenciais fez com que a renda média desses estabelecimentos 

superasse a dos exportadores permanentes em 2014. 

Mas, o que chama atenção é a diferença de renda entre os trabalhadores dos 

estabelecimentos exportadores e não exportadores em favor dos primeiros. Em termos 

numéricos, no Brasil, a diferença de renda média entre os exportadores permanentes e não 

exportadores tendeu a diminuir ao longo dos anos, mas o mesmo não ocorre com a 

comparação entre os exportadores potenciais e não exportadores, pois neste caso a diferença 

aumentou ao longo dos anos, ao sair de R$ 581,72 para R$ 1.060,15. 

Diante destes resultados, para o Brasil e para a região Nordeste, os estabelecimentos 

exportadores (permanentes e potencias) apresentam uma renda superior aos estabelecimentos 

não exportadores, esta diferença é maior em nível Brasil e indica um ponto importante para 

avaliar o perfil do emprego distinto entre estabelecimentos exportadores e não exportadores. 

Evidencia-se, assim, a desigualdade de renda entre o Brasil e a região Nordeste, a qual é 

superior nos estabelecimentos exportadores. 

 

4.2.1 Análise comparativa da renda média nos estabelecimentos brasileiros e nordestinos entre 

2003 e 2014 por setores 

 

Os dados do crescimento da renda média por setor de atividade estão presentes na 

tabela 4.3 e foram divididos em agropecuária26, indústria extrativa, outras indústrias27 e 

serviços. Entre 2003 a 2014, a renda média dos estabelecimentos exportadores permanentes 

apresentaram-se mais alta para os da indústria extrativa, seguida pelo setor de serviços. Vale 

destacar que houve um crescimento da renda média para todos os setores. Os estabelecimentos 

exportadores potenciais seguem a mesma característica dos exportadores permanentes.  

Já para os estabelecimentos não exportadores, o que se observa é que estes possuem 

a menor renda em comparação com os demais tipos de estabelecimentos e isso ocorre em 

todos os setores. Vale destacar que a diferença entre a maior renda, presente na indústria 

extrativa, e a menor (agricultura) é expressiva.  

                                                           
26 Inclui agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura. 
27 Inclui indústria de transformação e construção civil. 
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Na região Nordeste, para os estabelecimentos exportadores permanentes, houve um 

crescimento da renda média para todos os setores avaliados na tabela 4.3, exceto para a 

indústria de transformação que apresentou um pico na renda média para o ano de 2008 em 

todos os estabelecimentos. Contudo, a renda apresenta-se mais elevada no setor de serviços, 

seguido pela indústria extrativa, o que difere da característica do Brasil. 

Para os exportadores potenciais e os não exportadores, a renda média mais alta está 

presente na indústria extrativa, seguida pelos serviços. Vale destacar que a indústria extrativa 

nos estabelecimentos não exportadores nordestinos apresentou uma renda média superior 

diante dos estabelecimentos exportadores. 

 

Tabela 4.3: Renda média real por nível de setor para Brasil e Nordeste, nos anos de 2003, 

2008 e 2014. 

 

 
Fonte: Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). 2019. Elaboração própria. 

 

Ao realizar uma comparação entre a renda média no Brasil e Nordeste, por setores, 

pode-se avaliar que a média no Brasil é maior do que no Nordeste para todos os setores. 

Porém, esta diferença é superior nos estabelecimentos exportadores. Vale destacar que há um 

aumento da renda média para todos os setores. Além disso, reforça-se que as maiores médias 

encontraram-se na indústria extrativa (exceto para os estabelecimentos exportadores 

permanentes no Nordeste). 

Ao relacionar estes resultados com a quantidade de emprego na tabela 3.11 no 

Capítulo 3, percebe-se uma maior participação da indústria na quantidade de empregos dos 

estabelecimentos exportadores e dos serviços nos estabelecimentos não exportadores, o que 

se reflete no perfil dos rendimentos setoriais do Brasil e do Nordeste.  

 

 

 

2003 2008 2014 2003 2008 2014 2003 2008 2014

Agropecuária 640,23          860,85         1.119,77   713,03       882,09       1.171,31    679,04       867,31       1.110,11    

Indústria Extrativa 1.514,35       5.369,42      2.179,99   1.372,41    4.718,17    3.558,48    2.499,97    5.166,81    5.382,82    

Outras Indústrias 1.318,53       1.499,60      1.854,70   1.340,21    1.418,64    1.797,76    1.087,40    1.262,66    1.593,93    

Serviços 1.931,22       2.275,05      6.604,92   1.629,01    3.165,30    2.568,46    1.226,17    1.491,15    1.854,05    

Agropecuária 1.063,95       1.238,25      1.621,98   897,87       1.276,48    1.753,99    808,68       1.032,48    1.367,70    

Indústria Extrativa 3.818,30       5.720,70      5.773,39   2.901,98    5.150,28    6.342,38    2.667,97    5.078,87    5.161,68    

Outras Indústrias 2.434,26       2.763,18      3.045,19   2.059,66    2.247,42    2.708,35    1.437,78    1.643,71    1.963,57    

Serviços 2.950,38       3.611,25      4.409,24   2.966,18    3.968,90    5.038,88    1.678,94    1.899,51    2.244,44    

Renda média por Setor

NE

BR

Exportador Permanente Exportador Potencial Não Exportador
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4.2.2 Análise comparativa da renda média nos estabelecimentos brasileiros e nordestinos entre 

2003 e 2014 por nível de escolaridade 

 

As informações a respeito da renda média segundo níveis de escolaridade podem ser 

encontradas na tabela 4.4. Os resultados corroboram a relação direta entre escolaridade e 

renda. Isto é, quanto maior o nível de escolaridade, maior a renda média que este trabalhador 

receberá. Diante disso, ao avaliar os estabelecimentos exportadores e não exportadores, tanto 

para o Brasil, quanto para o Nordeste, a renda média se mostrou relativamente mais alta nos 

níveis mais elevados de escolaridade. 

De início, ao realizar uma análise do nível de renda média, no Brasil, pode-se avaliar 

que os estabelecimentos exportadores permanentes apresentam, entre os anos de 2003 e 2014, 

uma renda média superior aos exportadores potenciais e aos não exportadores para todos os 

níveis de escolaridade, exceto quanto aos analfabetos. No entanto, a trajetória do valor da 

renda média ao longo dos anos para esses estabelecimentos mostrou-se negativa, com uma 

redução da renda média dos trabalhadores após o ano de 2008 nos níveis classificados como 

fundamental incompleto, fundamental completo, médio completo e superior completo.  A 

comparação entre os anos de 2003 e 2008 indicou um aumento da renda média para estes 

níveis, porém houve uma redução da renda média na comparação entre o ano de 2008 e 2014.  

  A renda média nos estabelecimentos exportadores potenciais é crescente para a 

maioria dos níveis de escolaridade, exceto para o nível superior completo, o qual apresenta 

uma redução da renda média após o ano de 2008. Já os estabelecimentos não exportadores 

apresentaram uma trajetória crescente para a renda média em todos os níveis de escolaridade. 

Então, o que chama atenção nestes resultados é a redução da renda média nos 

estabelecimentos exportadores permanentes pós 2008, o que poderia indicar uma resposta 

negativa à crise que internacional iniciada naquele ano. Como mencionada no capítulo 2, a 

crise impactou negativamente a economia brasileira em que se verificou a redução da 

atividade economia e do comércio externo, resultando numa queda nas exportações e na 

produção. 

Os dados mostram que o contínuo aumento da renda média dos estabelecimentos não 

exportadores parece indicar certa resiliência ao cenário de crise e desaceleração da economia 

doméstica pós 2008. Porém, vale destacar que, mesmo com o crescimento da renda média nos 

estabelecimentos não exportadores, este não foi suficiente para que a renda média superasse 

à dos estabelecimentos exportadores. 
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Ao se analisar a Região Nordeste, que é o foco desse trabalho, pode-se verificar uma 

evolução diferente da renda média de acordo com a classificação do tipo do estabelecimento, 

principalmente no que diz respeito à resposta deles à crise de 2008. 

Então, os exportadores permanentes apresentaram um crescimento da renda para 

todos os níveis de escolaridade na comparação entre os anos de 2003 e 2008, mas após o ano 

de 2008, a renda média dos trabalhadores que apresentavam ensino médio foi reduzida em R$ 

264 reais. 

 

Tabela 4.4: Renda média real por nível de escolaridade para Brasil e Nordeste, nos 

anos de 2003, 2008 e 2014. 

 

Fonte: Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). 2019. Elaboração própria. 

 

Já os estabelecimentos exportadores potenciais, ao longo dos anos analisados, 

apresentaram um aumento da renda média para os três menores níveis de escolaridade, porém 

os dois maiores níveis de escolaridade (médio completo e superior completo) apresentaram 

uma redução no valor da renda média no montante de R$ 236 reais e R$ 1.452 reais, 

respectivamente. 

Os estabelecimentos não exportadores apresentaram um crescimento da renda média 

contínuo em todos os anos analisados e em todos os níveis de escolaridade. Contudo, mesmo 

diante desse crescimento, os estabelecimentos não exportadores apresentaram um valor 

inferior aos dos estabelecimentos exportadores, à exceção do ano de 2014 para o nível 

fundamental completo. 

  Ao realizar uma comparação entre a trajetória da renda média do Brasil e do 

Nordeste, destacam-se algumas semelhanças como: o valor mais elevado desta para os níveis 

mais altos de escolaridade e por ambos apresentarem um valor de renda média superior para 

os estabelecimentos exportadores em comparação com os não exportadores. 

Exportador 

Permanente

Exportador 

Potencial

Não 

exportador

Exportador 

Permanente

Exportador 

Potencial

Não 

exportador

Exportador 

Permanente

Exportador 

Potencial

Não 

exportador

Analfabeto 561,18          558,58       534,88       780,61         731,80       703,85       974,60          960,54       895,53         

Fundamental Incompleto 744,53          728,21       699,23       916,08         955,44       869,10       1.130,22       1.178,88    1.143,22      

Fundamental Completo 870,95          808,27       788,13       1.020,53      1.045,90    1.004,90    1.152,67       1.200,50    1.233,28      

MédioCompleto 2.904,62       2.432,15    1.327,17    2.594,48      2.429,58    1.515,65    2.330,34       2.193,24    1.723,19      

Superior Completo 7.735,90       6.242,47    2.900,63    8.262,87      7.008,76    3.339,70    9.603,78       5.556,69    3.756,87      

Analfabeto 682,47          721,74       687,56       884,43         834,32       831,19       1.060,42       1.080,83    1.075,18      

Fundamental Incompleto 1.389,02       1.157,79    935,03       1.924,31      1.290,63    1.095,89    1.564,77       1.570,81    1.351,06      

Fundamental Completo 1.708,59       1.389,37    1.038,59    2.404,69      1.535,06    1.164,19    1.885,35       1.778,22    1.365,30      

MédioCompleto 3.008,88       2.696,03    1.745,54    3.971,78      2.779,33    1.838,61    3.055,91       3.005,95    1.978,43      

Superior Completo 7.484,02       6.655,87    4.025,57    7.801,74      7.349,37    4.337,65    7.521,19       7.237,02    4.620,13      

2003 2008 2014

NE

BR

Renda Média por Escolaridade



87 

 

Mas, ao levar em consideração os resultados do após crise de 2008, observa-se uma 

redução da renda média com maior intensidade para os estabelecimentos exportadores 

permanentes no Brasil do que para os estabelecimentos exportadores permanentes no 

Nordeste, isto é, entende-se que houve uma menor repercussão da crise de 2008 nos 

estabelecimentos do comércio externo nordestino.  

Outro ponto fundamental para a análise diz respeito a comparação do valor da renda 

média entre o Brasil e o Nordeste. Logo de início, observa-se um valor superior da renda no 

Brasil, mesmo diante da queda da renda no após 2008. Vale destacar que a diferença entre as 

rendas é superior nas faixas onde os níveis de escolaridade é menor e que a única exceção, 

nesse sentido, está nos estabelecimentos exportadores permanentes no nível superior 

completo, o qual apresentou uma renda maior no Nordeste relativamente ao Brasil.  

 

4.2.3 Análise comparativa da renda média nos estabelecimentos brasileiros e nordestinos entre 

2003 e 2014 por sexo do trabalhador 

 

Ainda sobre a relação do perfil do emprego e a renda, a tabela 4.5 traz informações 

que permitem caracterizar o perfil de rendimento médio dos trabalhadores segundo sexo 

(homens e mulheres).  

Ao analisar os dados para o Brasil, a primeira conclusão é de que as trabalhadoras 

apresentam uma renda média relativamente menor do que os trabalhadores tanto para 

estabelecimentos exportadores quanto não exportadores. Este resultado repercute uma 

tendência mundial de padrões de salários diferenciados entre homens e mulheres. De acordo 

com a Organização Interacional do Trabalho (OIT, 2018), a diferença entre os salários de 

homens e mulheres ao redor do mundo continuam acentuadas. 

As estimações realizadas pela OIT para medir a diferença salarial variam entre salário 

por hora e salário por mês, mas mesmo levando em consideração essa diferença de estimação, 

de acordo com a OIT (2018), as mulheres recebem cerca de 20% a menos do que os homens 

em média no mundo. Contudo, vale destacar que esta média pode ser alterada nos diferentes 

países analisados. Para o Brasil a média de diferença da renda por mês é de 20,8%, isto é, as 

mulheres no país recebem cerca de 20,8% menos do que os homens. 

Ampliando o tema sobre a desigualdade salarial entre os homens e mulheres, nota-se 

que, ao longo do período estudo, houve um aumento da desigualdade de renda média em todos 

os estabelecimentos. Outro ponto é que, nos estabelecimentos exportadores permanentes, os 

homens chegaram a receber R$ 1.226,21 a mais do que as mulheres. Isto é, as mulheres 

recebem 35% a menos do que os homens, sendo esta a maior diferença salarial, seguida pelos 
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exportadores potenciais com uma diferença de cerca 900 reais a mais de renda média para os 

homens (mulheres recebem 25% a menos), e pelos estabelecimentos não exportadores que 

apresentam a menor diferença salarial, com R$ 340,61 a mais na renda média para os homens 

(mulheres recebem 14% a menos do que os homens).  

Ainda assim, diante dos resultados encontrados na tabela 4.5, destaca-se que houve 

o aumento da renda média para os trabalhadores do sexo masculino e feminino em todos as 

classificações de estabelecimentos. Porém, é importante pontuar que há diferenças na renda 

média entre os estabelecimentos exportadores e não exportadores, pois os estabelecimentos 

exportadores apresentaram uma renda média superior aos estabelecimentos não exportadores. 

Entre os exportadores a renda média apresentou trajetórias comparativas diferentes, 

pois no ano de 2003 os permanentes possuíam uma renda média superior para mulheres e 

homens, mas, no ano de 2008, a renda média dos exportadores potenciais apresentou um 

crescimento relativamente maior para as mulheres o que fez com que a renda média maior, 

nesses estabelecimentos ficasse circunscrita ao sexo feminino. No ano de 2014, os homens e 

mulheres passaram a apresentar uma renda média maior nos estabelecimentos exportadores 

potenciais, relativamente aos exportadores permanentes. 

 

Tabela 4.5: Renda média real por sexo do trabalhador para Brasil e Nordeste, nos anos 

de 2003, 2008 e 2014. 

 

 

Fonte: Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). 2019. Elaboração própria. 

 

Neste ponto, o foco da análise volta-se para a região Nordeste. Nesta região, a 

hipótese de que homens possuem renda média maior do que as mulheres se confirmou para 

todas as classificações dos estabelecimentos. A maior desigualdade entre as rendas médias 

está nos estabelecimentos exportadores permanentes, onde os homens chegaram a receber, em 

2014, R$ 770,31 a mais do que as mulheres, isto é, as mulheres recebem 37% a menos do que 

os homens. Estes foram seguidos pelos estabelecimentos exportadores potenciais, em que os 

homens chegaram a receber R$ 450 a mais do que as mulheres, ou seja, as mulheres recebem 

2003 2008 2014 2003 2008 2014 2003 2008 2014

Feminino 801,55       1.050,83    1.295,50    855,94       1.392,07    1.603,31    1.077,96    1.381,09    1.737,17    

Masculino 1.474,78    1.685,77    2.065,81    1.394,03    1.598,46    2.053,74    1.275,71    1.508,08    1.859,88    

Feminino 1.622,75    1.912,01    2.235,35    1.581,44    2.040,55    2.621,13    1.451,60    1.671,93    1.989,24    

Masculino 2.692,97    3.095,91    3.462,23    2.444,26    2.730,83    3.520,95    1.711,37    1.953,15    2.329,88    

Não exportador

Renda Média por Sexo

BR

NE

Exportador Permanente Exportador Potencial
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22% a menos do que os homens. Por fim, a menor diferença entre as rendas médias estava nos 

estabelecimentos não exportadores onde os homens receberam cerca de R$123,00 a mais do 

que as mulheres, isto é, as mulheres receberam 6% a menos do que os homens. 

No que se refere à tendência de redução desta diferença entre a renda média de 

homens e mulheres, nota-se que os estabelecimentos não exportadores, ao longo do tempo, 

reduziram as diferenças entre as rendas médias de trabalhadores e trabalhadoras. Já os 

estabelecimentos exportadores, ainda que tenham reduzido tal diferença entre 2003 e 2008, 

voltaram a aumenta-la entre 2008 e 2014. 

Ao analisar os dados de renda média comparando Brasil e Nordeste, observa-se que 

a distância entre os rendimentos médios dos trabalhadores tanto para homens, quanto para 

mulheres, é significativamente mais baixa no Nordeste. Mas em termos relativos (homens no 

Brasil contra homens no Nordeste), nota-se que há uma maior diferença salarial. 

 O trabalhador do sexo masculino chega a receber no Nordeste, em 2014, para os 

estabelecimentos exportadores permanentes cerca de R$ 1.394,00 reais a menos do que o 

trabalhador médio nesse tipo de estabelecimento do Brasil. Outro fato importante é que esta 

desigualdade é maior entre os trabalhadores nos estabelecimentos exportadores, em 

comparação com os não exportadores.    

 

4.2.4 Análise comparativa da renda nos estabelecimentos brasileiros e nordestinos entre 2003 

e 2014 por tamanho do estabelecimento 

 

Na presente seção procura-se mostrar o comportamento do rendimento médio 

segundo tamanho de estabelecimento (Ver tabela 4.6). As classificações vão dos 

estabelecimentos com o menor número de trabalhadores (de zero a 50) até os estabelecimentos 

com o maior número de trabalhadores (mais de 500). 

O intuito desta análise é voltar o olhar para a diferença entre os perfis de remuneração 

nos distintos tamanhos dos estabelecimentos verificando a especificidade de exportadores e 

não exportadores para o Brasil e o Nordeste. 

No que diz respeito ao Brasil, para os estabelecimentos exportadores permanentes, 

pode-se afirmar que houve um aumento da renda média em todos os tamanhos de 

estabelecimentos. Em 2014, a renda média relativamente mais alta se encontrava nos 

estabelecimentos com mais de 500 trabalhadores, seguidos pelos de 100 a 500 trabalhadores, 

posteriormente pelos de 50 a 100 e, por fim, pelos de zero a 50 trabalhadores. A partir desta 



90 

 

observação pode-se observar que os estabelecimentos há uma relação direta entre tamanho do 

estabelecimento e renda média.  

Vale destacar que de acordo com o capítulo 2, tabela 2.10, os estabelecimentos que 

apresentavam a maior participação no total do emprego, cerca de 81% eram aqueles com mais 

100 trabalhadores. 

 Os estabelecimentos exportadores potenciais e os não exportadores também seguem 

esta ordem, em que a renda média mais elevada se encontra nos estabelecimentos de maior 

porte.  

Vale destacar que os estabelecimentos exportadores potenciais seguem a mesma 

lógica dos exportadores permanentes, porém os não exportadores apresentam uma diferença. 

Isto é, apresentam uma maior participação no total do emprego em estabelecimentos de menor 

tamanho, o que indica um perfil de remuneração menos favorável no sentido em que aqueles 

que possuem a maior parcela do emprego, também são os que possuem um rendimento médio 

menor.   

De modo geral, observa-se que entre todos os estabelecimentos analisados para o 

Brasil, quanto maior o tamanho do estabelecimento maior é a remuneração média de seus 

empregados.  

Ademais, os estabelecimentos classificados como exportadores permanentes 

apresentavam a maior renda média até o ano de 2008. Após a crise de 2008 os exportadores 

potenciais tiveram um crescimento superior em termos de renda média e superaram os 

permanentes para os estabelecimentos acima de 100 trabalhadores. Já os estabelecimentos não 

exportadores, aparecem como os que apresentavam o menor valor para a renda média em 

todos os tamanhos dos estabelecimentos relativamente àqueles ligados ao comércio externo 

pela via das exportações. 

 

Tabela 4.6: Renda média real por tamanho do estabelecimento para Brasil e Nordeste, 

nos anos de 2003, 2008 e 2014. 

 

 
Fonte: Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). 2019. Elaboração própria. 

 

2003 2008 2014 2003 2008 2014 2003 2008 2014

De Zero a 50 1.958,41          2.830,18       3.017,60       1.346,87            1.514,65          2.382,51       897,29                1.020,72          1.262,50       

De 50 a 100 1.889,74          2.120,20       2.130,40       1.602,34            2.240,38          2.250,19       1.297,29             1.492,35          1.783,60       

De 100 a 500 1.752,96          2.048,54       2.726,30       1.618,35            1.703,22          1.983,57       1.269,69             1.608,05          1.999,62       

Mais de 500 1.050,21          1.322,90       1.600,62       866,42               1.303,42          1.791,79       1.489,26             1.877,27          2.494,75       

De Zero a 50 2.078,49          2.358,95       2.793,33       1.874,91            2.087,65          2.687,40       1.162,73             1.291,14          1.571,92       

De 50 a 100 2.362,21          2.627,81       3.017,41       2.146,67            2.448,25          2.846,33       1.687,36             1.856,66          2.194,22       

De 100 a 500 2.338,29          2.599,72       3.043,85       2.398,73            2.472,77          3.058,71       1.845,87             2.120,62          2.483,61       

Mais de 500 2.662,07          3.080,90       3.255,76       2.140,80            2.773,03          3.610,28       2.311,51             2.656,91          3.184,60       

NE

BR

Exportador Permanente Exportador Potencial Não exportador
Renda Média por 
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No Nordeste, os estabelecimentos exportadores permanentes, em 2014, 

apresentavam uma diferença em relação àqueles estabelecimentos de mesmo perfil em âmbito 

nacional. A renda média mais elevada se encontrava nos estabelecimentos com até 50 

trabalhadores, seguidos pelos de 100 a 500 trabalhadores, depois pelos de 50 a 100 e por fim, 

pelos que possuíam mais de 500 trabalhadores.  

Este dado indica que uma renda média maior estava associada a um menor tamanho 

de estabelecimento. Ainda assim, de acordo com os dados presentes no capítulo 2, quanto aos 

exportadores permanentes, nota-se que cerca de 70% da participação no total do emprego 

estavam circunscritos aos estabelecimentos com mais de 500 trabalhadores, portanto, com um 

maior peso na composição do emprego, esses estabelecimentos eram os de mais baixa 

remuneração por trabalhador.  

Quanto aos exportadores potencias, para 2014, a lógica segue a análise dos 

exportadores permanentes. Apresentam uma renda média maior para os estabelecimentos com 

o menor número de trabalhadores na região. A participação no emprego (tabela 2.10) indicava 

que cerca de 55% do emprego estavam concentrados nos estabelecimentos com mais de 500 

trabalhadores e aproximadamente 30% nos estabelecimentos de 100 a 500 trabalhadores, os 

quais possuem o segundo menor valor em termos de renda média. 

Já os estabelecimentos não exportadores divergem do analisado para os demais e, 

seguem o padrão nacional. Apresentam uma renda média maior para os estabelecimentos com 

mais de 500 trabalhadores, mas em termos de participação do emprego nestes 

estabelecimentos, vistos na tabela 2.10, tem-se 28%, contra aproximadamente 43% para os 

estabelecimentos de zero a 50 trabalhadores, que neste caso são os que possuem a menor renda 

média. 

Então, as diferenças das rendas médias entre o Brasil e o Nordeste indicam o seguinte 

quadro: no Brasil, os estabelecimentos exportadores apresentaram uma maior renda média 

para os estabelecimentos com o maior tamanho, e no Nordeste as maiores rendas médias se 

encontravam nos estabelecimentos de menor tamanho.  

 

CONCLUSÃO 

 

Este capítulo apresentou os resultados das variáveis nível de escolaridade, sexo do 

trabalhador e tamanho do estabelecimento a partir de um olhar sobre a evolução da renda 

média. O intuito era o de analisar o perfil da renda nos estabelecimentos exportadores e não 
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exportadores, com ênfase no Nordeste, mas sempre tomando por base os dados para o total do 

Brasil. Estes resultados são fundamentais para esclarecer um dos objetivos do trabalho que é 

entender como funciona a trajetória e as características da renda a partir de diferentes 

características associadas ao perfil dos estabelecimentos nordestinos ligados ao setor externo 

o que reflete a própria formação econômica do Nordeste, como comentado anteriormente. 

De início, a primeira análise refere-se ao crescimento do número de trabalhadores 

por faixa de salários mínimos. Os resultados desta apontam para diferenças entre o Brasil e o 

Nordeste, em que se observa que, no Brasil, os estabelecimentos exportadores apresentam 

uma distribuição regular do número de trabalhadores ao longo das faixas de salário mínimo, 

exceto a faixa de até 1 salário. Já para a região Nordeste há uma concentração do número de 

trabalhadores, cerca de 50% para todos os estabelecimentos, na faixa entre 1 a 2 salários 

mínimos, esta concentração só é vista no Brasil para os estabelecimentos não exportadores. 

A disparidade observada repercute no valor da renda média e na diferença entre as 

mesmas no Brasil e Nordeste. A análise da trajetória da renda média é observada no segundo 

tópico do capítulo, portanto os resultados mostram que a renda média no total do Brasil é 

maior do que a renda média no Nordeste para todos os estabelecimentos. Uma das formas de 

interpretar este resultado é o relacionando com o desenvolvimento tardio da região e com a 

baixa tradição da mesma no comércio externo, como pôde ser avaliado no capítulo 2.  

Seguindo para a análise entre a renda média por estabelecimento, os estabelecimentos 

exportadores apresentaram relativamente a maior renda por trabalhador frente aos 

estabelecimentos não exportadores. Isto vale tanto para o Brasil quanto para o Nordeste. 

Mas, entre os estabelecimentos exportadores houve uma modificação desta renda na 

transição do período da crise de 2008 para o ano de 2014, visto que para os estabelecimentos 

permanentes houve uma desaceleração da renda média, seguida por um crescimento da renda 

média por parte dos estabelecimentos exportadores potenciais, os quais superaram em termos 

de valor médio, a renda dos trabalhadores dos estabelecimentos exportadores permanentes. 

Como visto anteriormente, a crise de 2008 atingiu o setor externo brasileiro e provocou uma 

desaceleração nas exportações, fato que pode ter desencadeado um movimento em direção à 

redução da renda média dos trabalhadores nos estabelecimentos voltados para exportação. 

Quanto ao nível de escolaridade, observa-se uma relação direta entre o do nível de 

escolaridade e o nível da renda média. Isto é, quanto maior o nível de escolaridade do 

trabalhador, maior a renda média deste. Esta relação vale para os estabelecimentos 

exportadores e não exportadores, assim como para a esfera Brasil e Nordeste, ao longo dos 

anos analisados. 
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Ao se analisar os resultados do comportamento da renda média ao longo dos anos, 

notou-se que, no Brasil, os estabelecimentos exportadores permanentes apresentaram uma 

trajetória declinante nos rendimentos dos trabalhadores de nível fundamental incompleto, 

fundamental completo, médio completo e superior completo no após 2008. 

Vale destacar que, no Nordeste, houve um declínio da renda média nos 

estabelecimentos exportadores permanentes, em níveis mais altos de escolaridade (médio 

completo e superior completo). Em contrapartida, como apontado no Capítulo 2, no após 

2008, houve um aumento da participação no emprego nos níveis mais altos de escolaridade 

(médio completo e superior completo) indicando um aumento da participação cominado a 

uma redução da renda nestes nesses níveis. Isso vale para o total do Brasil e para região 

Nordeste. 

Quanto ao sexo do trabalhador, mostrou-se que os homens apresentam uma renda 

média relativamente maior do que as mulheres tanto para o Brasil, quanto para o Nordeste. 

Esta diferença de renda é maior nos estabelecimentos exportadores permanentes, seguida 

pelos exportadores potenciais e por não exportadores. 

Ressalta-se que, de fato, há uma maior diferença salarial entre homens e mulheres 

nos estabelecimentos exportadores, assim como a relação entre o número de empregados 

nestes estabelecimentos também é desigual, como pode ser avaliado na tabela 2.14 do capítulo 

2, onde a maior parte do emprego (cerca de 70%) nos estabelecimentos exportadores é 

predominantemente masculina.  

A disparidade de renda entre homens e mulheres no Nordeste é menor do que no 

Brasil. Ao avaliar a relação entre o valor da renda média entre os homens nordestinos e a 

média no Brasil, pôde-se chegar à conclusão de que a desigualdade de renda média é maior 

entre os homens (Brasil vis-à-vis Nordeste), do que entre mulheres. 

Por fim, o tamanho do estabelecimento. No Brasil tanto nos estabelecimentos 

exportadores quanto não exportadores, o que prevalece é a maior renda média nos 

estabelecimentos de maior porte. Ou seja, com mais de 500 trabalhadores. Ao cruzar estes 

dados com os do capítulo 2, percebe-se que a maior parcela do emprego está presente nos 

estabelecimentos de maior tamanho entre os exportadores. Já nos não exportadores, a maior 

parte do emprego se encontra nos estabelecimentos de menor tamanho. Isto é, os exportadores 

apresentam uma renda média maior onde o volume de emprego relativo é mais expressivo. Os 

não exportadores apresentam uma renda média maior nos estabelecimentos com a menor 

parcela do emprego total. 
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Na região Nordeste, esse cenário é diferente. Os resultados expostos indicam que não 

região há uma renda média mais elevada para os estabelecimentos exportadores com até 50 

trabalhadores, os quais apresentam a menor participação no emprego. Já os estabelecimentos 

não exportadores mostram o inverso, isto é, a maior renda média se encontra nos maiores 

estabelecimentos, os quais possuem a menor participação no emprego. 

Neste capítulo foram avaliadas as diferenças entre os estabelecimentos exportadores 

e não exportadores em termos de renda. As diferenças observadas entre o Nordeste e o Brasil 

podem ser atribuídas ao próprio perfil de inserção dos estabelecimentos nordestinos no 

comércio externo, isto é, pelas características das exportações nordestinas consolidadas a 

partir das etapas de formação econômica da região, como relatado no primeiro capítulo.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os países subdesenvolvidos se posicionaram de forma diferente dos países 

desenvolvidos ao longo do processo de Divisão Internacional do Trabalho (DIT) em um 

cenário em que países subdesenvolvidos comercializavam produtos primários e países 

desenvolvidos comercializavam produtos com maior valor agregado, o que proporcionava um 

crescimento mais forte desses últimos.  

O Brasil se inseriu na DIT comercializando bens primários. Neste período, 

denominado por Guimarães Neto (1989) de isolamento relativo, o vínculo comercial com 

outros países era maior do que entre as regiões. A DIT entra em crise no período de 1914 a 

1945, o que levou a uma reestruturação das economias capitalistas. Foi na busca por novos 

mercados que o Nordeste passou a escoar seus produtos no mercado interno. 

A crise de 1929 é um ponto importante a ser destacado devido ao fechamento da 

economia ao mercado externo, materializado no declínio do valor exportado, culminando no 

processo que ficou conhecido como modelo de Substituição de Importação. Deste processo 

decorreu o período de industrialização do Brasil, em que o país passou de primário exportador 

para um país de base industrial, com o seu mercado interno comandando a dinâmica do país. 

A região Nordeste só participou desse processo de industrialização após os anos 50 

com a criação da SUDENE e os incentivos ficais do Governo Federal. Porém, a região 

priorizaria o mercado interno como destino para o escoamento da produção, fato fortaleceria 

a perpetuação da disputa inter-regional. 

No período da abertura comercial, nos anos 90, a região Nordeste percebeu uma 

redução de sua participação nas exportações totais do Brasil devido à baixa competitividade 

de seus produtos. Isso fez com que a região perdesse ainda mais competitividade, levando a 

uma redução da importância em termos de valor no total das exportações do país. 

Os anos 2000, foco do estudo, apresentou transformações no âmbito internacional 

que impactaram a economia brasileira e nordestina: 1) ascensão da China; 2) boom de 

commodities; e 3) crise de 2008, que trouxe impactos negativos para a economia nacional e 

regional, ainda que se tenha observado uma rápida recuperação em 2010.  

O Nordeste do século XXI, devido ao boom de commodities, conheceu um aumento 

relativo de suas exportações. No entanto, neste período a atração de projetos estruturantes com 

a combinação de importantes investimentos industriais deu o tom do dinamismo econômico 

da região. Esses investimentos somaram-se à ampliação do crédito e à melhoria da renda 
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média da população, que pelo lado da demanda agregada, impulsionaram o crescimento da 

região e impactaram positivamente o emprego formal. 

Em termos de comércio externo, a região manteve uma baixa participação no total 

das exportações do Brasil, além de ter passado por longos períodos de déficit na balança 

comercial, o que indica uma baixa dinâmica externa da região. Quanto ao destino das 

exportações nordestinas, os resultados retratam um movimento de ascensão da China após a 

crise de 2008, o que representou a redução das importações de produtos brasileiros e 

nordestinos por parte dos Estados Unidos e da União Europeia, ainda que esta tenha 

apresentado certa recuperação após 2011. 

Em termos setoriais, a indústria de transformação, que apresentou a maior 

participação no total exportado, foi impactada negativamente pela crise de 2008 e, em 2014, 

viu suas exportações caírem sensivelmente. Vale destacar que a agropecuária possui a segunda 

maior participação dentre os setores em termos de valor exportado. Quanto ao nível de 

intensidade tecnológica, o que se observou foi uma elevação de produtos não classificados e 

de produtos de baixa tecnologia. Ademais, o pouco de produtos de alta tecnologia que eram 

exportados pela região desapareceram. Isso reflete a necessidade de ampliação da capacidade 

de agregação de valor aos produtos exportados para que seus reflexos sobre o mercado de 

trabalho se mostrem cada vez mais favoráveis a geração e ao perfil do emprego. 

No que tange à participação no total do emprego, evidencia-se que os 

estabelecimentos exportadores possuem uma baixa participação no total. No entanto, ficou 

evidente que a dinâmica de criação de empregos se mostrou relativamente mais acentuada, 

especialmente no período 2003/2008. No que diz respeito a geração de emprego segundo 

tamanho do estabelecimento, os resultados indicaram que os estabelecimentos exportadores 

(permanentes e potenciais) tenderam a apresentar uma criação de postos de trabalhos mais 

pronunciadas quanto maior fosse o tamanho. Já para os não exportadores, essa tendência foi 

de empregar mais trabalhadores em estabelecimentos menores. 

Ao avaliar os dados por setor, outra diferença emerge entre os estabelecimentos que 

exportam e os que não exportam. Aqueles que exportam apresentaram uma geração de 

empregos mais pronunciada no setor industrial, enquanto que os que não exportam se 

destacaram pela criação de empregos no setor de comércio e serviços. Também merece 

destacar o crescimento do emprego no setor industrial como um todo na indústria extrativa de 

exportação, especialmente nos estabelecimentos exportadores permanentes. 

Os dados que tentam mapear o perfil do emprego criado pelos estabelecimentos 

exportadores e não exportadores indicam que tanto para o Brasil, quanto para a região 
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Nordeste, houve uma maior participação de homens no mercado de trabalho formal. Nos 

estabelecimentos que exportam essa característica se mostrou ainda mais forte. Vale destacar 

que houve uma evolução do número de mulheres no mercado de trabalho, mas a diferença 

entre homens e mulheres em termos de participação permaneceu elevada, especialmente nos 

estabelecimentos exportadores nordestinos.  

A análise do crescimento e da participação no total do emprego segundo nível de 

escolaridade indicou uma diferença no perfil do emprego entre o Brasil e o Nordeste. No 

Brasil há um contingente relativamente maior de trabalhadores de níveis mais altos de 

escolaridade. Porém, a tendência de alteração do perfil de forma generalizada no sentido de 

ampliação das participação de trabalhadores com níveis de escolaridade mais elevados no 

Nordeste fez com que essa diferença fosse reduzida. 

No que se refere ao perfil salarial, avaliado pelo crescimento da renda média por 

estabelecimento, nota-se que os exportadores apresentaram relativamente um nível de 

remuneração mais elevado por trabalhador. Isto vale tanto para o Brasil quanto para o 

Nordeste. 

Ao se avaliar apenas os exportadores (potenciais e permanentes) percebe-se que 

houve uma modificação na transição do período da crise de 2008 para o ano de 2014. Os 

trabalhadores de estabelecimentos permanentes viram uma desaceleração no ritmo de 

crescimento da renda média, enquanto que os dos estabelecimentos potenciais viram sua renda 

média crescer ainda mais, o que fez com que os trabalhadores desses últimos vissem sua renda 

média superar a renda dos trabalhadores dos estabelecimentos exportadores permanentes. 

Merece menção que a crise de 2008 atingiu o setor externo brasileiro e provocou uma 

desaceleração nas exportações, pode ter contribuído para a mudança de posição relativa em 

termos de renda entre trabalhadores de estabelecimentos potenciais e permanentes. 

Quanto ao nível de escolaridade, observa-se uma relação direta entre o do nível de 

escolaridade e o nível da renda média. Isto é, quanto maior o nível de escolaridade do 

trabalhador, maior a renda média deste. Esta relação vale para os estabelecimentos 

exportadores e não exportadores, assim como para a esfera Brasil e Nordeste, ao longo dos 

anos analisados. 

Ao se analisar os resultados do comportamento da renda média ao longo dos anos, 

notou-se que, no Brasil, os estabelecimentos exportadores permanentes apresentaram uma 

trajetória declinante nos rendimentos dos trabalhadores de nível fundamental incompleto, 

fundamental completo, médio completo e superior completo no após 2008. 
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Quanto ao sexo do trabalhador, mostrou-se que os homens apresentam uma renda 

média relativamente maior do que as mulheres tanto para o Brasil, quanto para o Nordeste. 

Esta diferença de renda é ainda maior nos estabelecimentos exportadores permanentes, 

seguida pelos exportadores potenciais e por não exportadores, respectivamente. 

A disparidade de renda entre homens e mulheres no Nordeste é menor do que no 

Brasil. Ao avaliar a relação entre o valor da renda média entre os homens nordestinos e a 

média no Brasil, pôde-se chegar à conclusão de que a desigualdade de renda média é maior 

entre os homens (Brasil vis-à-vis Nordeste), do que entre mulheres. 

Quanto ao tamanho do estabelecimento, notou-se que, no Brasil tanto nos 

estabelecimentos exportadores quanto não exportadores, o que prevalece é a maior renda 

média nos estabelecimentos de maior porte (mais de 500 trabalhadores). Ao cruzar estes dados 

com os do capítulo 2, percebe-se que a maior parcela do emprego está presente nos 

estabelecimentos de maior tamanho entre os exportadores. Já nos não exportadores, a maior 

parte do emprego se encontra nos estabelecimentos de menor tamanho e consequentemente 

de menor renda. Isto é, os exportadores apresentam uma renda média maior onde o volume de 

emprego relativo é mais expressivo. Os não exportadores apresentam uma renda média maior 

nos estabelecimentos com a menor parcela do emprego total. 

Na região Nordeste, esse cenário é diferente. Os resultados expostos indicam que na 

região há uma renda média mais elevada para os estabelecimentos exportadores com até 50 

trabalhadores, os quais apresentam a menor participação no emprego. Já os estabelecimentos 

não exportadores mostram o inverso, isto é, a maior renda média se encontra nos maiores 

estabelecimentos, os quais possuem a menor participação no emprego. 

De modo geral o que se pode concluir é que a dinâmica econômica brasileira afetou 

sobremaneira a região Nordeste, que respondeu ampliando seu peso relativo no PIB do país. 

Em termos de inserção externa, observou-se que o Nordeste, apesar de ter ampliado seu peso 

relativo no total das exportações brasileiras, este ainda é relativamente baixo e sua pauta 

exportadora está concentrada em produtos não industriais e/ou de baixa tecnologia. As 

empresas exportadoras contribuíram para a criação de emprego ao longo do período analisado, 

mas, o que se nota é uma clara redução do ritmo de crescimento do emprego no após 2008. 

Apesar de todas as diferenças, o perfil do emprego nos estabelecimentos exportadores 

(potenciais e permanentes) se mostrou relativamente mais favorável aos trabalhadores 

brasileiros, ainda que no Nordeste, em termos educacionais, esse perfil tenha se mostrado 

relativamente inferior à média nacional. 
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Em síntese, nota-se que, a despeito de os estabelecimentos exportadores contribuírem 

para melhorar o perfil do emprego formal, tanto pelo crescimento de postos de trabalho em 

melhores condições para os trabalhadores quanto pelo fato de os remunerar melhor, a região 

Nordeste ainda é amplamente dependente da dinâmica da renda das famílias e das condições 

que ampliam a demanda agregada nacional (investimentos públicos e privados e consumo) e 

da própria região como o crédito e a expansão de políticas públicas que ampliem a renda. Foi 

o dinamismo da demanda agregada doméstica que garantiu um bom desempenho em termos 

de geração de emprego e renda na região, evidenciado pelo crescimento do número e dos 

postos de trabalho nos estabelecimentos não exportadores. 
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ANEXO 

 

Tabela A1 – Nordeste: Grupos de produtos industriais da alta tecnologia. 

 
 

 

(Continua)

Ano/Grupo
Farmacoquímicos e 

farmacêuticos

Equipamentos de 

informática, produtos 

eletrônicos e ópticos

Aeronaves Total

1997 38.656.597,97             16.113.104,04                           2.856,38                        54.772.558,39     

1998 30.668.945,24             36.194.168,76                           17.335,74                      66.880.449,75     

1999 27.964.413,12             44.304.200,45                           4.739,65                        72.273.353,23     

2000 31.410.285,05             48.550.356,72                           -                                 79.960.641,77     

2001 11.586.058,34             44.718.596,03                           -                                 56.304.654,37     

2002 11.862.187,19             50.195.071,54                           -                                 62.057.258,73     

2003 11.530.917,72             31.126.140,59                           -                                 42.657.058,31     

2004 12.128.721,38             25.475.635,41                           -                                 37.604.356,79     

2005 13.076.644,07             29.592.307,07                           -                                 42.668.951,14     

2006 11.293.323,03             26.648.348,70                           2.943,64                        37.944.615,37     

2007 16.178.663,17             18.650.061,57                           59.077,28                      34.887.802,01     

2008 6.876.998,03               15.128.764,29                           139.689,96                    22.145.452,28     

2009 5.917.302,47               6.401.340,17                             423.552,21                    12.742.194,85     

2010 5.829.287,15               4.256.864,87                             406.095,94                    10.492.247,97     

2011 16.539.172,59             7.411.787,72                             -                                 23.950.960,31     

2012 21.720.370,08             4.896.948,52                             848.427,81                    27.465.746,41     

2013 11.028.408,82             3.951.142,03                             886.028,86                    15.865.579,71     

2014 7.935.139,92               5.614.459,03                             257.465,66                    13.807.064,61     

2015 4.727.681,95               6.680.898,17                             521.642,28                    11.930.222,40     

2016 8.817.535,00               3.132.927,00                             1.892.103,00                 13.842.565,00     

2017 7.590.104,00               1.973.010,00                             199.637,00                    9.762.751,00       

Alta tecnologia
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(Continua)

 Produtos químicos

 Máquinas, 

aparelhos e 

materiais elétricos

 Máquinas e 

equipamentos

Veículos 

automotores, 

reboques e 

carrocerias

Veículos 

ferroviários e 

equipamentos de 

transporte

Total

1.079.464.658,33          100.887.974,96         7.859.661              19.691.501             113                        1.207.903.908          

1.002.166.967,79          73.769.610,20           11.939.121            15.271.444             978                        1.103.148.120          

866.643.317,39             47.179.186,30           6.508.251              20.448.057             -                        940.778.812             

1.064.773.459,05          48.737.592,91           7.968.986              17.667.014             157.898                 1.139.304.949          

830.772.928,11             33.935.554,16           9.371.685              13.628.757             363.096                 888.072.020             

1.008.794.868,35          37.669.457,00           10.657.501            166.345.274           620.219                 1.224.087.320          

1.202.674.819,74          47.281.415,71           10.741.120            527.390.158           1.651                     1.788.089.164          

1.417.844.357,65          61.045.249,64           18.945.562            817.533.287           77.665                   2.315.446.121          

1.727.159.138,57          84.138.093,47           18.147.795            1.089.143.859        165.438                 2.918.754.324          

1.890.314.496,91          110.188.949,72         35.835.877            1.112.657.367        54.892                   3.149.051.583          

2.148.810.645,81          139.515.441,42         68.627.750            901.227.960           120.329                 3.258.302.126          

1.862.641.427,88          153.449.124,80         68.454.537            763.541.294           30.611                   2.848.116.994          

1.738.407.824,69          94.293.958,56           45.135.118            484.925.285           64.174                   2.362.826.361          

2.563.488.078,68          121.172.264,63         71.474.793            617.894.583           48.423                   3.374.078.142          

2.769.673.532,43          114.951.813,46         82.709.144            529.005.296           748.689                 3.497.088.475          

2.698.863.837,70          126.513.670,20         72.695.786            460.795.081           709.259                 3.359.577.634          

2.615.817.538,92          144.380.640,97         57.477.284            773.511.059           785.211                 3.591.971.733          

2.948.289.244,03          156.199.066,45         142.652.600          442.445.310           396.697                 3.689.982.918          

2.427.338.659,02          178.158.895,24         322.968.776          411.141.716           104.729                 3.339.712.776          

2.251.656.111,00          164.968.658,00         48.787.846            770.819.863           73.623                   3.236.306.101          

3.018.521.614,00          126.894.689,00         201.721.497          1.359.901.192        138.563                 4.707.177.555          

Média-alta tecnologia

(Continua)

 Coque, produtos 

derivados do petróleo 

e biocombustíveis

 Produtos de 

borracha e de 

material plático

 Produtos 

minerais não-

metálicos

 Metalurgia e 

produtos de metal

 Embarcações 

navais
Total

185.401.150                  49.703.731                45.134.341          1.377.526.913               225.851                  1.657.991.986            

200.552.320                  34.059.536                40.041.948          1.076.742.619               3.249.568               1.354.645.991            

192.960.208                  31.536.763                28.731.740          1.107.459.831               1.495.159               1.362.183.701            

278.131.329                  37.332.315                20.765.637          1.180.983.200               1.282.875               1.518.495.357            

708.366.819                  37.059.900                28.729.730          868.204.930                  3.276.718               1.645.638.096            

577.887.683                  31.614.671                27.793.141          1.035.974.724               2.480.285               1.675.750.504            

727.212.166                  50.345.936                34.245.301          1.027.189.792               163.922                  1.839.157.118            

861.084.406                  72.317.009                60.374.397          1.495.821.327               4.325.356               2.493.922.495            

1.459.711.760               131.427.611              90.597.679          1.885.691.425               4.063.659               3.571.492.134            

1.475.627.264               175.239.066              120.129.748        2.618.552.028               6.036.543               4.395.584.649            

1.284.925.137               395.773.545              152.564.321        2.925.013.786               4.868.328               4.763.145.115            

1.671.216.962               377.744.169              118.855.397        3.269.516.756               6.783.602               5.444.116.885            

930.693.028                  329.051.893              51.603.729          1.631.294.867               31.525.891             2.974.169.407            

1.486.239.461               379.573.832              45.461.534          1.559.792.595               5.862.654               3.476.930.076            

2.308.781.616               521.352.214              41.106.516          2.055.883.328               6.546.191               4.933.669.864            

2.391.358.642               508.827.541              37.466.064          1.873.699.221               840.495.348           5.651.846.816            

1.899.602.244               431.932.418              34.679.020          2.043.328.997               1.617.306.855        6.026.849.534            

1.796.790.120               416.982.131              36.194.550          1.381.335.491               6.186.684               3.637.488.977            

792.825.404                  371.260.370              35.797.351          1.512.880.893               3.467                      2.712.767.485            

786.927.354                  314.852.157              53.458.852          1.549.151.793               3.458.273               2.707.848.429            

901.205.064                  288.870.491              60.419.899          2.209.445.928               993.194                  3.460.934.576            

Média-baixa tecnologia
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Fonte: Comex/Mdic. 2019. Elaboração própria. 

(Continua)

 Alimentos, 

bebidas e tabaco

 Texteis, couros e 

calçados

 Madeiras e 

seus produtos

 Celulose, papel e 

impressão

 Móveis e outras 

manufaturas

1.417.511.354          502.223.571                  3.944.882         333.305.906             2.432.567              

1.346.174.817          505.970.360                  3.445.265         319.816.072             2.806.730              

1.046.615.406          480.336.721                  6.559.065         334.565.766             3.247.469              

1.164.304.948          626.761.309                  8.145.657         396.764.323             4.204.967              

1.369.802.827          705.036.121                  10.638.272       288.186.969             11.347.679            

1.349.884.250          700.661.452                  19.790.586       301.579.335             29.591.172            

1.644.734.936          962.083.804                  25.861.422       340.545.966             46.390.945            

1.874.121.423          1.091.036.321               29.842.906       354.766.552             69.384.609            

1.999.098.933          1.136.124.901               27.607.526       534.979.887             97.175.628            

2.007.455.077          1.175.240.088               32.050.498       844.646.389             93.178.544            

1.997.807.933          1.300.112.701               31.299.235       1.031.738.006          87.673.361            

2.439.186.181          1.369.582.628               20.160.208       1.692.538.260          59.600.429            

2.447.605.358          1.018.611.597               5.015.826         1.431.314.429          18.294.656            

2.925.664.883          1.267.793.232               3.816.727         1.844.432.900          21.465.053            

3.495.235.452          1.212.094.426               3.078.334         1.945.060.755          27.597.534            

2.883.861.780          1.168.684.425               2.296.521         1.778.423.882          18.380.141            

2.170.374.380          1.075.065.875               917.119            1.758.758.868          9.364.533              

2.048.491.296          1.068.862.554               1.206.403         2.102.184.982          9.649.734              

1.847.876.865          917.357.435                  1.291.301         2.124.789.546          8.253.157              

1.700.371.855          867.710.588                  2.346.358         1.731.619.121          10.494.877            

1.749.659.324          897.468.960                  2.468.483         1.966.107.511          13.210.178            

Baixa tecnologia

Agropecuária Indústrias Extrativas Outras atividades Total

32.644.762                   32.644.762                 53.714.225              119.003.748                

35.859.087                   35.859.087                 46.411.213              118.129.388                

44.450.612                   44.450.612                 64.370.081              153.271.305                

58.913.480                   58.913.480                 99.916.887              217.743.848                

53.420.197                   53.420.197                 101.455.948            208.296.343                

126.011.536                 126.011.536               113.553.510            365.576.582                

399.974.404                 399.974.404               108.333.923            908.282.731                

729.921.454                 729.921.454               128.326.863            1.588.169.771             

1.069.116.670              1.069.116.670            205.516.225            2.343.749.566             

482.653.623                 482.653.623               266.359.976            1.231.667.222             

723.241.609                 723.241.609               282.855.672            1.729.338.891             

984.354.074                 984.354.074               358.691.322            2.327.399.470             

281.964.989                 281.964.989               244.971.624            808.901.603                

1.809.531.345              1.809.531.345            419.559.455            4.038.622.145             

1.254.803.719              1.254.803.719            556.487.350            3.066.094.788             

799.272.369                 799.272.369               490.372.268            2.088.917.005             

138.443.850                 138.443.850               375.920.733            652.808.432                

197.777.451                 197.777.451               376.999.850            772.554.751                

223.925.660                 223.925.660               266.376.481            714.227.802                

290.596.410                 290.596.410               248.496.583            829.689.403                

323.939.519                 323.939.519               269.666.150            917.545.188                

Produtos NCIT


