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RESUMO 

 

Esta dissertação tem o objetivo de analisar as mudanças espaciais na estrutura produtiva 

e no mercado de trabalho na Região Metropolitana do Cariri – RM Cariri, face aos 

impactos da retomada da atividade econômica na economia brasileira nas primeiras 

décadas do século XXI e o conjunto de políticas de recorte setorial e social (políticas 

implícitas de desenvolvimento regional). A definição dessa região para estudo de caso 

justifica-se, por intermédio do processo de integração da estrutura produtiva vivenciado 

no país, onde a região Nordeste passou a acompanhar o movimento da dinâmica 

econômica brasileira. Partiu-se das hipóteses de que a conjuntura delineada pós 2004 

promoveu mudanças na RM Cariri e nos municípios que a compõe; houve 

desconcentração econômica em relação ao triângulo CRAJUBAR (Crato, Juazeiro do 

Norte e Barbalha). Para o alcance dos objetivos propostos, o período em análise foi 

subdividido de acordo com as mudanças ocorridas na dinâmica econômica e nas 

transformações do contexto macroestrutural, sendo respectivamente os movimentos 

compreendidos nos intervalos de: 2004-2010, marcado pelo crescimento econômico 

com inclusão social, representado por altas taxas de crescimento do emprego formal, 

redução da taxa de desemprego e políticas de ampliação da renda média; 2010-2014, 

momento de inflexão do desempenho econômico caracterizado pela desaceleração da 

atividade econômica, e que desencadeou, no fim do ciclo, em uma crise econômica no 

intervalo de 2014-2016. O presente trabalho baseou-se nos métodos descritivo e 

explicativos, utilizando dados secundários de órgãos oficiais (IBGE, IPEADATA, 

IPECE, Antigo Ministério do Trabalho, SEFAZ-CE, BACEN, BNDES, BNB, 

Ministério da Cidadania e Previdência Social). Conclui-se que, no início do século XXI, 

foi possível observar, na RM Cariri e nos seus municípios, um aumento nas taxas de 

urbanização e perda de peso da população rural e nas taxas de incremento das áreas 

rurais. Entre os setores produtivos, expande a participação na composição do valor 

adicionado dos serviços enquanto a agropecuária reduz sua contribuição, mostrando o 

peso das políticas setoriais e sociais para a região. Percebe-se também ao longo do 

tempo avanços no crescimento médio anual da quantidade de empresas dos setores da 

indústria, comércio e serviços, mas com desempenhos diferentes sobre o mercado de 

trabalho que passou a ser dinamizado pela expansão sobretudo do setor terciário e da 

construção civil. Por fim, ressalta-se a importância das políticas de desenvolvimento 

regional implícitas para a evolução dos indicadores socioeconômicos, sobretudo nos 

períodos de desaceleração da atividade econômica e crise, mas com manutenção da 

importância relativa dos três principais municípios da região – Juazeiro do Norte, Crato 

e Barbalha. A crise de 2014 -2016 gerou uma importante retração de algumas dessas 

políticas na região, com destaque para os financiamentos do BNDES e políticas 

explicitas via FNE que desde o ano de 2010 passaram a perder espaço no montante dos 

recursos repassados.    

  

Palavras-chave: Região Metropolitana do Cariri; Economia regional; Políticas de 

desenvolvimento regional. 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

This research has the objective of analyzing the spatial changes in the productive 

structure and in the labor market in the metropolitan region of Cariri – RM Cariri, face 

to the impacts of the recovering of the economical activity in the Brazilian economy in 

the first decades of the century XXI and the set of policies of sectorial and social cutting 

out (implicit policies of regional development). The definition of this region for case 

study is justified, through the process of integration of the productive structure survived 

in the country, where the Northeast region started to accompany the movements of the 

dynamic economical Brazilian. From hypotheses of that the conjuncture delineated after 

2004 promoted changes in the RM Cariri and in the cities that composes it; it had 

economic desconcentração in relation to triangle CRAJUBAR (Crato, Juazeiro of Norte 

and Barbalha). For the reach of the considered objectives, the period in analysis was 

subdivided in accordance with the occured changes in the economic dynamics and the 

transformations of the macrostructural context, being respectively the movements 

understood in the intervals of: 2004-2010, marked by economic growth with social 

inclusion, represented for high rate of growth of the formal job, Reduction of the 

unemployment rate and policies to increase the average income; 2010-2014, moment of 

inflection of the economic performance characterized by the deceleration of the 

economic and unchained activity in the end of the cycle in the economic crisis in the 

2014-2016 interval. The present work was based on the descriptive and explicative 

methods, using secondary data of official organs (IBGE, IPEADATA, IPECE, Former 

Ministry of Labor, SEFAZ-CE, BACEN, BNDES, BNB, Ministry of the Citizenship 

and Social welfare). It was concluded that, at the early 21st century, It was possible to 

observe in the RM Cariri and in the municipalities an increase in the rates of 

urbanization and weight loss of the rural population in total and in the rates of increment 

of rural areas. Between the productive sectors, it expands the participation in the 

composition of the added value of services while agriculture reduces its contribution, 

showing the weight of sectoral and social policies for the region. One also perceives 

throughout the time advances in the annual average growth of the amount of companies 

of the sectors of the industry, commerce and services, but with different performances 

on the work market that over all passed to be dinamizado by the expansion of the 

tertiary sector and the civil construction. For end, we emphasize the importance of 

implicit regional development policies for the evolution of socioeconomic indicators, 

especially in the periods of slowing down of the economical activity and crisis, but with 

maintenance of the relative importance of the three main cities of the region - Juazeiro 

of the North, Crato and Barbalha. The crisis of 2014-2016 generated an important 

retraction of some of these policies in the region, with emphasis on BNDES financing 

and explicit policies via FNE that since the year 2010 began to lose space in the amount 

of resources passed, unlike the Investments in economic infrastructure and social 

policies.    

   
Keywords: Metropolitan Region of Cariri; Regional economy; Regional development 

policies 
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INTRODUÇÃO 

 

A partir dos anos 1980 as políticas de desenvolvimento regional e de promoção 

da redução das desigualdades perderam espaço dentro do debate político, seja pelo 

desgaste da capacidade de financiamento da máquina pública proporcionada pela crise 

fiscal e financeira do Estado, seja pela adesão ao modelo de regulamentação neoliberal. 

Esse novo momento levou a novos condicionantes sobre as esferas informacional e 

produtiva pautada, o que proporcionou uma inserção externa baseada na 

competitividade, aumento da Guerra Fiscal, desregulamentação e redução de custos, 

acarretando na desestruturação do tecido produtivo, redução das taxas de crescimento e 

aumento nas taxas de desemprego e informalidade (BRANDÃO, 2004, P. 115).  

Nos anos 2000, contudo, observou-se, seja no cenário nacional, regional, 

estadual e local, uma retomada da atividade econômica com reestruturação do mercado 

de trabalho e redução das desigualdades socioeconômicas, especialmente as de renda. 

Essas mudanças foram impulsionadas por um conjunto de fatores externos e internos 

que passaram a beneficiar os setores produtivos, entre eles: o papel do contexto externo 

favorável, influenciado especialmente “efeito china1”, que beneficiou a expansão do 

volume de exportações; somadas às políticas ativas de transferência de renda, de 

valorização do salário mínimo, de expansão do crédito destinado ao consumo das 

famílias, ao aumento nos postos de emprego com proteção social e, também pelo 

retorno dos investimentos produtivos em infraestrutura econômica e social, além do 

importante papel desempenhado pelos bancos públicos.     

No campo das ações coordenadas do Estado na promoção do desenvolvimento 

regional, no ano de 2003 foi elaborado uma proposta sobre essa temática com o 

lançamento da Política Nacional de Desenvolvimento Regional – (PNDR) pelo 

Ministério da Integração – (MI), que somente passou a ser institucionalizada em 2007 

pelo Decreto no 6.047/2007 (BRASIL, 2007).   

A PNDR caracteriza-se como uma política explicita de desenvolvimento 

regional, de âmbito nacional, alinhada a novas análises com recortes espaciais em 

múltiplas escalas e múltiplas dimensões, que compreende também os trabalhos 

                                                             
1 Cujo foco de expansão da demanda desse país “direciona-se para o conjunto de produtos de origem 

agrícola e mineral, secundada de bens não duráveis. Estes elementos arrefeceram com a crise econômica e 

política mais recentes” (LIMA JÚNIOR, 2019, P.197).  
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empreendidos no arranjos das ações postas em prática pelas superintendências de 

desenvolvimento regional que foram extintas, mas recriadas dentro dessa política do 

governo federal.  A PNDR tinha entre os seus principais objetivos: “ i) reduzir as 

desigualdades regionais; e ii) ativar as potencialidades de desenvolvimento das regiões 

brasileiras, atuando nos territórios que interessam menos aos agentes do mercado, 

valorizando as diversidades locais” (BRASIL, 2013, p.11-12).   

Neste contexto das duas primeiras décadas do século XXI, alguns autores 

resgatam a divisão das políticas e das ações relacionadas com a evolução das regiões 

brasileiras entre políticas e ações explicitamente voltadas para o desenvolvimento 

regional (ou seja, política explícitas de desenvolvimento regional) de um lado, e 

políticas e ações implicitamente regionais, de outro (GUIMARÃES NETO, 2010; 

ARAÚJO, 2013A; ARAÚJO, 2017).  

De acordo com Guimarães Neto (2010), as políticas explícitas de 

desenvolvimento regional são políticas e intervenções que integram e fazem parte de 

planos e estratégias centradas em regiões consideradas como espaços diferenciados e 

que exigem tratamento específico e extraordinário. Já as políticas implícitas de 

desenvolvimento regional seriam políticas macroeconômicas, sociais e setoriais, que 

não têm um referencial regional claro, mas possuem a capacidade de repercutir, positiva 

ou negativamente, e de maneira diferenciada nas regiões (GUIMARÃES NETO, 2010 

apud PIMES, 1984).  

Entretanto mesmo com todos os esforços de implantação de uma nova política 

explícita de desenvolvimento regional, a PNDR, autores como Guimarães Neto (2006), 

Resende (2017) e Cano (2017) vem apontando as grandes dificuldades que essa política 

tem enfrentado para conseguir êxito. Como aponta Araújo (2013A) o que se verificou 

no decorrer do século XXI foram mais os resultados das políticas setoriais e sociais, que 

mesmo não tendo como objetivo explícito a redução das desigualdades regionais, 

conseguem atingir territorialmente diferentes escalas, do que o resultado das políticas 

explícitas de desenvolvimento regional. Em paralelo, observou-se também a 

continuidade da Guerra Fiscal nesse período. 

Entre os locais que conseguiram absorver os frutos desses acontecimentos, 

aparece o Estado do Ceará que possui uma área total de 148.886,3 Km2, situando-se na 

região Nordeste do Brasil, possuindo como estados limítrofes ao Oeste o Piauí, o Rio 
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Grande do Norte e Paraíba a Leste e o Pernambuco ao Sul. É composto por 184 

municípios e 14 Regiões de Planejamento (MENESES JÚNIOR, 2015, p.7).  

No que se refere ao objeto de análise do presente trabalho, ressalta-se que o 

Estado do Ceará possui três regiões metropolitanas, assumindo o posto de liderança a 

Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), com dezenove municípios, seguida pela 

Região Metropolitana do Cariri (RMC) composta por nove municípios e, por fim, a 

mais nova a Região Metropolitana de Sobral (RMS) com dezoito municípios (IPECE, 

2018, p.4). 

Juntas, essas regiões metropolitanas concentravam 56,61% da população 

cearense em 2018. Elas também respondiam pela maior percentagem de postos de 

emprego com carteira assinada do Ceará, de acordo com os dados da RAIS do antigo 

ministério do trabalho2 para o ano de 2017, perfazendo a RMF 68,82% dos empregos 

formais estaduais em 2017, RM Cariri 5,92% e RMS com 4,47%. Todavia, quando 

analisado a expansão entre os anos de 2012 a 2017, a RM Cariri apresentou o maior 

desempenho com crescimento no período de 10,44%, com esse resultado superando as 

regiões metropolitanas de Fortaleza com -0,49% e Sobral com 5,79% (IPECE, 2018, 

p.12). Apesar da grande importância relativa que a RMF ainda apresenta, observou-se 

recentemente um movimento de interiorização do desenvolvimento na direção das 

cidades médias e das novas áreas metropolitanas interiorizadas, sobressaindo-se na rede 

urbana do Ceará a região do Cariri localizada no Sul do Estado, singularmente com 

bastante representatividade dos municípios de Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha que 

em virtude de suas particularidades locais, seja nos aspectos produtivos e culturais 

associadas ao grande mercado consumidor, passaram a ser centros de expansão 

atrelados as políticas implícitas de desenvolvimento regional.           

 Considerando esses novos elementos, o objetivo desta dissertação é o de 

analisar as mudanças espaciais na estrutura produtiva e no mercado de trabalho na 

Região Metropolitana do Cariri – RM Cariri, face aos impactos da retomada da 

atividade econômica ocorrido na economia brasileira durante as primeiras décadas do 

                                                             
2 Por meio da medida provisória n° 870, de 1° de Janeiro de 2019, que estabelece a organização básica 

dos órgãos da Presidência da República e dos Ministérios, determinou a extinção do Ministério do 

Trabalho, Emprego e Previdência (MTE), sendo as pastas incorporadas a outros Ministérios, a exemplos 

dos Ministérios da Economia, da Cidadania e da Justiça e Segurança Pública. Disponível em: 
http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/57510830. Acesso em 28 de 

Agosto de 2019. 

 

http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/57510830
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século XXI, sobretudo com um olhar voltado para o conjunto das políticas de recorte 

setorial e social (políticas implícitas de desenvolvimento regional).  A definição dessa 

região para estudo de caso justifica-se, por intermédio do processo de integração da 

estrutura produtiva vivenciado no país, onde a região Nordeste passou a acompanhar os 

movimentos da dinâmica econômica brasileira, crescendo acima da média em alguns 

momentos e com taxa de retração menor em estágios de crise, além de ter sido 

beneficiada pelo padrão recente vivenciado no País. Partiu-se das hipóteses de que a 

conjuntura delineada pós 2004 promoveu mudanças na região e nos municípios que 

compõem a Região Metropolitana do Cariri, ou apenas ficaram localizadas em apenas 

algumas cidades; houve desconcentração econômica em relação ao triângulo 

CRAJUBAR (Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha). Para o alcance dos objetivos 

propostos, o período em análise foi subdividido de acordo com as mudanças ocorridas 

na dinâmica econômica e nas transformações do contexto macroestrutural, sendo 

respectivamente os movimentos compreendidos nos intervalos de: 2004-2010, marcado 

pelo crescimento econômico com inclusão social, representado por altas taxas de 

crescimento do emprego formal, redução da taxa de desemprego e políticas de 

ampliação da renda média; 2010-2014, momento de inflexão do desempenho 

econômico caracterizado pela desaceleração da atividade econômica e desencadeado no 

fim do ciclo na eminência da crise econômica no intervalo de 2014-2016. De cunho 

metodológico histórico-dedutivo, esta dissertação é um estudo de economia aplicada 

que utilizou os métodos descritivo e explicativo. Sendo o primeiro para expor os 

aspectos de formação acerca do desenvolvimento econômico regional e da estrutura 

industrial nordestina, cearense e da RM Cariri e suas fases de integração à dinâmica 

nacional. O segundo método verifica os reflexos das mudanças contemporâneas, com 

foco na RM Cariri e nos aspectos produtivos, socioeconômicos e do mercado de 

trabalho, bem como na importância da ampliação das políticas públicas de 

desenvolvimento regional no período. Utilizou-se dados secundários de órgão oficiais 

(IBGE, IPEADATA, IPECE, Antigo Ministério do Trabalho, SEFAZ-CE, BACEN, 

BNDES, BNB, Ministério da Cidadania e Previdência Social). 

A dissertação está dividida em três capítulos, além desta introdução e de suas 

considerações finais. O primeiro capítulo faz uma contextualização do processo de 

integração produtiva inter-regional brasileira e seus reflexos no Nordeste, Ceará e na 

RM Cariri dos anos 1960 até os anos 2000. Em seguida, realiza-se uma análise 
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detalhada da dinâmica macroeconômica e da integração inter-regional brasileira, 

nordestina e cearense nas duas primeiras décadas do século XXI. O terceiro capítulo 

apresenta as principais transformações na estrutura produtiva e do emprego na RM 

Cariri e em seus municípios no período recente, analisando também os impactos das 

políticas implícitas e explícitas de desenvolvimento regional nessa região. Por fim, as 

considerações finais buscam articular as discussões realizadas ao longo da dissertação e 

apontar os avanços e limites das políticas regionais implementadas no período recente 

na RM Cariri. 
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CAPÍTULO 1 - INTEGRAÇÃO PRODUTIVA INTER-REGIONAL 

BRASILEIRA E DESDOBRAMENTOS NO NORDESTE, NO CEARÁ E NA RM 

CARIRI 

 

Do Isolamento relativo à integração econômica do Nordeste 

 

Historicamente foi no Nordeste onde ocorreu os primeiros registros de ocupação 

do território brasileiro, sua história está diretamente relacionada à chegada dos europeus 

e a ocupação e formação dos primeiros núcleos urbanos em torno do litoral do território 

brasileiro já em meados do século XVI. Através do sistema de capitanias, os primeiros 

núcleos de ocupação e colonização portuguesa do Brasil foram estabelecidos, a exemplo 

de Pernambuco, base da economia açucareira então iniciada, concedida a Duarte 

Coelho, em 1534 (IBGE, 2007). 

 Exploração colonial primordialmente caracterizada por um tipo de expansão da 

lógica do capitalismo mercantil e suas relações de produção baseadas na dependência 

das colônias em relação à metrópole, cujo objetivo, descrito por Novais (1995) seria 

estabelecer e proporcionar um processo de acumulação primitiva de capital no período 

de consolidação do capital mercantil.  Para isto, deveriam ser estabelecidos mecanismo 

que:  

 

i) produzisse a economia colonial um excedente que se transformava em 

lucros ao se comercializar a produção no mercado internacional; ii) a criação 

de mercados coloniais à produção metropolitana; e iii) que o lucro gerado na 

colônia fosse apropriado quase que integralmente pela burguesia 
metropolitana (MELLO 2009, p. 39).  

 

A ocupação do território nordestino ocorreu através da implantação da prática da 

monocultura, sendo as primeiras mudas de cana de açúcar trazidas de Portugal e 

plantadas e cultivadas em espaços litorâneos que compõe parte do Nordeste que hoje 

pertencem aos Estados da Bahia e de Pernambuco.  

 Atividade que possuía em sua base de exploração a mão de obra escrava 

(composta por africanos e índios nacionais), a exploração da cana-de-açúcar, que era 

praticamente voltada para abastecer o mercado europeu, foi, na época, a produção mais 

lucrativa da Coroa portuguesa, dando início às atividades exploratórias da região, com 

produções voltadas ao mercado externo. Nesse período, a capital do Brasil era a cidade 
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de Salvador, devido à região Nordeste ser a mais dinâmica e moderna do país 

(GUIMARÃES NETO, 1989). 

 Em relação à implantação e desenvolvimento da monocultura e sua relação com 

outras atividades, Furtado (1959 [2002]) explicou a constituição do Complexo 

Econômico Nordestino a partir da estruturação da economia primário-exportadora 

baseava-se principalmente no açúcar, mas que também produzia e exportava cacau, 

fumo e algodão, além de outras atividades voltadas para o mercado interno, como a 

pecuária e a agricultura de subsistência embora de menor relevância. Feitosa (2013) 

mostrou que, no período de grande produtividade da cana-de-açúcar, ainda no século 

XVI, surgiu outra atividade produtiva que foi a criação de gado, destinada a suprir as 

necessidades alimentares da população colonial, além de fornecer o couro para outras 

atividades e que foi a base da ocupação do interior da região. 

 Nesse período, o Nordeste apresentava uma estrutura produtiva onde estavam 

presentes “a economia açucareira, a produção de algodão, a pecuária, as atividades de 

subsistência, outras culturas de exportação e um conjunto de atividades urbanas nas 

cidades maiores” (GUIMARÃES NETO, 1989, p. 272). Além disso, Guimarães Neto 

evidenciou que, por conta do dinamismo de alguma dessas culturas e das relações de 

produção desenvolvidas nesses sistemas de produção, até meados do século XIX essa 

região apresentava “(...) uma grande capacidade de absorção de populações, chegando a 

constituir o grande ‘reservatório’ de mão de obra, que vai ser mobilizado para o 

mercado de trabalho das demais regiões brasileiras, em períodos futuros” 

(GUIMARÃES NETO, 1989, p. 272). 

 Assim, a formação do “Complexo Nordestino” além de suas funções sociais e 

políticas esteve basicamente centrada no trinômio: monocultura de exportação como 

atividade principal, que detinha as maiores frações de capital, pecuária extensiva e 

agricultura de subsistência como atividades secundares, além do papel do ajustamento 

cíclico da atividade principal em relação a estas últimas que diante de crises do setor 

externo passariam a ocupar papel de relevância na dinâmica do complexo. Como 

descrito por Araújo e Santos (2009), com base em Furtado (1959), o declínio da 

produção açucareira gerou um lento processo de migração para a pecuária e a 

agricultura de subsistência, com o excedente populacional sendo canalizado em grande 

parte para ocupar novos espaços vazios – legado representado pela constante expansão 

da fronteira agrícola (agricultura itinerante).  
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 De núcleo econômico de alta rentabilidade no século XVI, “o Nordeste se foi 

transformando progressivamente em uma economia em que grande parte de sua 

população produzia apenas o necessário para subsistir” (FURTADO, 1959 [2002], p. 

64). 

 As articulações entre a estrutura do complexo nordestino e traços na formação 

da dinâmica socioeconômica dos espaços implantados, podem ser observadas na análise 

de Brandão e Guimarães Neto: 

 

A conjugação de um complexo econômico, com uma grande desigualdade de 

renda e com uma enorme capacidade de absorver, mesmo com estagnação ou 

redução da produtividade, o excedente da população, que não podia ser ocupada na 

produção voltada para a exportação, e o longo processo de atrofiamento da 

economia, consolidou estruturas produtivas cujos traços coloniais estiveram 

presentes durante vários séculos, quase imunes às transformações econômicas, 

sociais e políticas pelas quais passou o Brasil desde a colônia à República 

(BRANDÃO E GUIMARÃES NETO, 2009, p.3). 

  

 A dinâmica entre as atividades econômicas desenvolvidas na região Nordeste 

com caráter extremamente voltado para o mercado externo, e sua peculiar capacidade de 

adaptação diante de conjunturas internacionais desfavoráveis e desenvolvendo 

capacidade de ajustes diante desse ciclo, foi historicizada como a fase de isolamento 

relativo3.  

 A despeito, Guimarães Neto (1989, p. 25) analisou que a região nordestina 

passou, desde o final do século XIX e ao longo do século XX, por movimentos de 

ajustamento em sua estrutura produtiva objetivando a integração e aprofundamento de 

relações inter-regionais com a dinâmica nacional como forma de superação da fase de 

isolamento relativo, caracterizada por relações econômicas voltadas para o comércio 

internacional de bens primários e dependência aos ajustes externos na demanda dos 

países importadores. Os vínculos com os países de fora eram mais intensos do que entre 

as regiões brasileiras e as crises recorrentes e prolongadas do setor primário-exportador 

tiveram bastantes impactos sobre as regiões (GUIMARÃES NETO, 1989, apud 

ARAÚJO, 2017). 

 Ao analisar a fase de isolamento relativo, Furtado (1959 [2002]), também estuda 

a estruturação das demais economias regionais do Brasil entre os séculos XVI e XIX: a 

                                                             
3 Esta classificação é derivada de diversos estudos sobre o processo de formação do mercado nacional, 

dentre os quais podemos destacar: Guimarães Neto (1989), Cano (2002) e Oliveira (2008). 
Compreendendo o período que se estenderia até o final do século XIX. 
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economia do ouro em Minas Gerais; a economia da borracha no Norte do país; o surto 

de crescimento maranhense e a economia gaúcha, ambos fortemente baseados na 

pecuária; e, principalmente, a economia cafeeira em São Paulo. Segundo o autor, de 

maneira geral, verificava-se que os vínculos entre essas economias regionais eram 

mínimos, de modo que os interesses de cada região prevaleciam sobre um suposto 

interesse nacional. Nesse período anterior à integração do mercado nacional, havia uma 

grande precariedade de nexos mais permanentes entre as regiões. Lógicas oligárquicas 

locais/regionais, que não possuíam maiores interesses nacionais e tinham como um dos 

alicerces de seu poder o fechamento e o isolamento do “seu” espaço regional de 

acumulação circunscreviam e controlavam as regiões, bloqueando maiores articulações 

inter-regionais (BRANDÃO E GUIMARÃES NETO, 2009). 

 Todavia, a despeito de não existirem articulações econômicas inter-regionais 

relevantes no país, vários subespaços com suas dinâmicas singulares passaram a 

demostrar diferentes padrões de acumulação de capital, ilustrando a configuração 

atribuída a Oliveira (2008), comparando e fazendo referência ao Brasil como um grande 

arquipélago constituído por diversas ilhas regionais. 

 Esse quadro prevaleceu até pelo menos o último quarto do século XIX, quando a 

economia cafeeira – instalada inicialmente no Rio de Janeiro e em seguida em São 

Paulo – possibilitou o desenvolvimento de relevantes atividades-satélite em relação à 

atividade exportadora principal. Com isso, foi sendo constituído um núcleo interno de 

acumulação de capitais baseado na nascente centralidade urbana da cidade de São 

Paulo, que relacionava mão-de-obra livre e imigrante no processo produtivo, que já 

alcançava alguns setores da indústria na forma de pequenas plantas industriais. Essa 

dinâmica, observada com mais vigor no "oeste paulista", habilitou essa região do país à 

condição de lócus principal de acumulação de capital no período que antecedeu 1930, 

dentro do que se constitui o chamado "complexo cafeeiro" (MELLO, 2009). 

 Entre o final do século XIX e início do século XX, o território brasileiro era 

formado por mercados regionais independentes. Nesse contexto, Furtado, analisou que o 

processo de articulação comercial consolidou a formação do mercado nacional, onde 

as regiões brasileiras tinham alcançado diferentes graus de articulação comercial e 

econômica e a desigualdade dos níveis de rendas entre as diversas regiões tinha 

aumentado. Na medida em que caíam os preços das commodities, devido ao aumento da 

concorrência nacional e mundial e à formação de um mercado de manufaturas mundial, 
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os investimentos na indústria substituíam gradativamente os da produção cafeeira, 

aumentando a tendência de concentração industrial e de capital no Centro-Sul 

(FURTADO, 1981, apud BRANDÃO E GUIMARÃES NETO, 2009). 

 Os fluxos de capitais em direção à nova área dinâmica da economia brasileira e 

sua integração com o mercado hegemônico internacional fizeram emergir neste espaço 

novas relações de produção capitalistas. Essas novas relações tinham como base a 

transição da mão de obra escrava para o assalariamento da força de trabalho, 

diversificação da oferta de produtos e surgimento de um mercado interno. Em relação a 

esse último, Furtado ressalta que:  

 

Assim como a segunda metade do século XIX se caracteriza pela transformação de 

uma economia escravista de grandes plantações em um sistema econômico 

baseado no trabalho assalariado, a primeira metade do século XX está marcada 

pela progressiva emergência de um sistema cujo principal centro dinâmico é o 

mercado interno (FURTADO, 1959 [2002] p. 233). 

 

 Essa formação foi inicialmente conduzida em torno da integração das relações 

comerciais por parte das economias regionais, dentre estas o Nordeste, que em virtude 

da crise do setor exportador necessitava de meios e mercados para comercializar seus 

excedentes exportáveis. Assim, a passagem de um relativo isolamento do Nordeste – no 

que se refere às demais regiões brasileiras, inclusive a do café – para uma articulação 

comercial, que posteriormente daria lugar à constituição do mercado interno brasileiro, 

sem dúvida, em um primeiro momento da articulação comercial, esteve associada à 

crise do setor exportador e às condições vigentes na economia regional; mas também a 

sua maior complexidade e o desenvolvimento de suas próprias forças produtivas 

(GUIMARÃES NETO, 1997, p. 43). 

No caso nordestino, a articulação comercial inter-regional foi intermediada pelas 

exportações de algodão com a região mais dinâmica do país, que nesse momento 

expandia a sua indústria têxtil, especialmente em São Paulo.  No entanto, esse elo da 

região Nordeste com esses mercados mostrava limites, sobretudo com o 

desenvolvimento da cotonicultura no interior paulista, que apresentava como 

característica diferencial: 

 

Operar em bases tecnicamente mais eficientes, fazendo com que, a partir da 

crise de 1929, São Paulo dominasse amplamente essa atividade. O Nordeste, 

que era um produtor/exportador marginal no mercado internacional, passava 

agora a sê-lo, também, no mercado nacional (CANO, 1977, p. 106).   
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 Com a intensificação dos laços entre o tecido produtivo localizado na região 

Sudeste com as demais regiões do país, logo a complementariedade existente passou a 

ser substituída por um ambiente de competição e busca de novas oportunidades. Esse 

novo ambiente passou a ser perceptível nestes novos mercados já nas primeiras décadas 

do século XX, inaugurando, como descrito por Guimarães Neto (1997, p. 44), “o 

segundo momento do processo de articulação comercial inter-regional, onde a 

competição inter-regional passou a ocorrer não só nos mercados das demais regiões nas 

quais o Nordeste colocava parte de sua produção, mas no seu próprio mercado 

regional”.  

 Observou-se uma crescente articulação inter-regional, especialmente entre as 

demais regiões do país e o Sudeste, movimento compreendido entre o início do século 

XX e meados dos anos de 1960, e que seria denominado na literatura especializada 

como predomínio da articulação comercial. E foi justamente de São Paulo que emanou 

um primeiro processo (1929/30-1955/56), a articulação comercial entre as diversas 

regiões brasileiras, fundamental para a constituição do mercado interno nacional 

(CANO, 2007). 

 Na fase de articulação comercial comandada pelo desenvolvimento industrial 

paulista, as diversas ilhas regionais brasileiras passaram a se articular entre si, em um 

movimento que começou na crise do setor exportador e que depois concorreu para a 

constituição do mercado interno brasileiro, já no âmbito do processo de industrialização 

restringida4 iniciado nos anos de 1930.  

 

A amplificação do fluxo comercial e, no caso nordestino, a alteração de sentido 

do mesmo, com fluxo e refluxo de mercadorias em um contexto de 

industrialização no país, aprofundou essa fase. A consolidação da articulação 

mercantil se deveu “à indústria, e à sua busca incessante de mercados”. 

(GUIMARÃES NETO, 1997, p. 45). 

 

 Esse fluxo comercial inter-regional foi analisado por Galvão (2014, p.75-76), e 

dividido em dois períodos, o primeiro caracterizado como uma situação onde o país 

                                                             
4 Período que se estende de 1933 a 1955, onde o desenvolvimento das forças produtivas atingido 

mostrava-se insuficiente para implantar o setor de bens de capital, meta que seria atingida apenas 

posteriormente com a implementação do Plano de Metas a partir de 1956, com a industrialização 

"propriamente dita" (TAVARES 1998, p.131). 
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seria um imenso “arquipélago” formado por diversas ilhas isoladas e sem interligação 

que penduraria até os anos de 1940, e outra situação de transição verificada nas décadas 

de 1950 e 1960, no período de formação do mercado nacional. No que se refere às 

diferenças de articulação entre as regiões, via comércio inter-regional, Galvão, aponta 

que nos anos 1940 o caráter do comércio por vias internas das regiões brasileiras era 

“predominantemente intrarregional no Nordeste, no Sudeste e, em menor escala, no 

Norte, e predominantemente inter-regional no Sul e no Centro-Oeste” (GALVÃO, 

2014, p. 76).  

Dentre as diferentes formas de integração inter-regional verificadas no período e 

seus obstáculos, o autor concluiu que: 

 

(...) o Brasil não havia, ainda, desenvolvido um mercado nacionalmente 

unificado por volta do final da Segunda Guerra Mundial, os reduzidos níveis 

de comércio inter-regional e a não existência ou precariedade de uma rede 

nacional de comunicações internas servindo como indicações para este fato; 

e, segundo, que os obstáculos apresentados pelas deficiências de 
comunicações internas, ao comércio inter-regional, variavam em graus 

distintos entre as diferentes regiões do país. A importância deste último ponto 

deve ser devidamente enfatizada: enquanto as regiões Norte e Nordeste 

permaneciam, ainda nos anos 40, virtualmente isoladas da região mais 

industrializada do país por vias internas de comunicação, tanto o Centro-

Oeste quanto o Sul apresentavam estreitas vinculações com o Sudeste, 

através de meios interiores de transporte (GALVÃO, 2014, p. 78). 

  

 Descreve (Galvão, 2014, apud Araújo 2017, p.30) que o processo de integração 

nacional em termos comerciais ocorreu com diferentes condições de integração das 

regiões. Enquanto o comércio das regiões Norte e Nordeste com o restante do país era 

realizado quase que exclusivamente por cabotagem5 até os anos 1940, as regiões 

Centro-Oeste e Sul já se interligavam por outros meios de transporte. Contundente às 

diferenças de integração, Galvão (2014) aponta que isso “protegeu” as indústrias das 

regiões Norte e Nordeste da concorrência com as do Sudeste por um período mais 

longo, em comparação com as indústrias do Sul e Centro-Oeste.  

 Para que ocorressem mudanças na integração por vias comerciais ou por 

cabotagem entre as regiões, no decorrer dos anos de 1950, observa-se uma crucial 

política econômica comandada pelo governo federal que tinha como objetivo promover 

                                                             
5 Definição considerada pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) que se baseia na lei 

nº 10.893/04, onde cabotagem é definida como aquela navegação realizada entre portos brasileiros, 

utilizando exclusivamente a via marítima ou a via marítima e as interiores, ou seja, é todo transporte 

aquaviário nacional que se realiza totalmente ou parcialmente pela via marítima costeira (FONSECA, 
2015). 



24 

 

uma “limpeza do terreno” pelo qual fluiriam as mercadorias e proporcionar 

modificações na rede de ligação entre os mercados regionais. Ações como interligações 

rodoviárias e reformas do sistema de tributação interestadual favoreceram enormemente 

o movimento de industrialização e o processo de concentração produtiva em São Paulo, 

ao passo que expuseram as atividades produtivas periféricas à concorrência comercial 

em âmbito nacional (GALVÃO, 1987; CANO, 2007).  

Com isso, verifica-se ao longo dos anos 1950 e 1960, uma considerável 

ampliação do grau de abertura das economias regionais, com trocas domésticas 

assumindo papel cada vez mais importante em comparação ao comércio das regiões 

brasileiras com o exterior do país (GALVÃO, 2014). 

 Nesse mesmo período, a partir de meados dos anos 1950, teve início um 

processo diferenciado de industrialização no país, marcado por profundo salto 

tecnológico, investimento em blocos setoriais complementares, elevada capacidade de 

acumulação de capital, participação de empresas estrangeiras na economia brasileira, 

divisão do trabalho amparada no clássico tripé: capital privado nacional, capital 

estrangeiro e capital estatal, e, notadamente, crescente oligopolização da economia 

brasileira, com a presença da grande unidade produtiva nos segmentos mais modernos. 

Na literatura especializada, esse processo ficou conhecido como a industrialização 

pesada (MELLO, 2009; CANO, 2007). 

 A partir dessas transformações no movimento de industrialização da economia 

brasileira, Guimarães Neto, (1989, p.105), elenca que observou-se o acirramento da 

competição inter-regional, já intensificada na fase anterior, com o quê foi latente o 

deslocamento da indústria de transformação nordestina, especialmente dos ramos 

tradicionais, marginalizados pelas novas formas de atuação das grandes frações de 

capital sediadas no Sudeste. Para que o Nordeste pudesse competir com as indústrias 

paulistas, em qualquer parte do mercado nacional, deveria tornar-se competitivo. Mas 

isso foi impossível – salvo raras exceções – pelo próprio desenvolvimento histórico do 

Nordeste (CANO, 2007, p.196). 

 Em um contexto de notável avanço da economia de São Paulo, o isolamento 

relativo estava desfeito e a articulação mercantil regional promovia a aceleração, em vez 

da reversão, da cumulatividade e reiteração das bases do desenvolvimento econômico 

regional. Acirrada as relações de competição inter-regional entre Nordeste e Sudeste, 

Oliveira (2011, p.23) chama atenção ao acontecimento que ficaria “desnudado o atraso 
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do desenvolvimento das forças produtivas, reforçado pela atuação adversa do capital 

mercantil na região nordestina”. Na verdade, é desse desnudamento que emerge a 

“questão regional” no Brasil.  

 Nesta perspectiva, em termos de distribuição das frações de renda entre as 

regiões com a intensificação das relações econômicas inter-regionais, deve-se ressaltar 

que: “se, pela metade do século XX, a economia brasileira havia alcançado um certo 

grau de articulação entre as distintas regiões, por outro a disparidade de níveis regionais 

de renda havia aumentado notoriamente” (FURTADO, 1959 [2002], p. 237-238). 

 No Brasil, essas disparidades foram sistematicamente reforçadas e reproduzidas 

no processo de industrialização. Ainda assim, ao aprofundar os elos das economias 

regionais e integrar econômica e territorialmente o país, o padrão de acumulação que vai 

dos anos 1930 até os anos 1970 propiciou crescimento e diversificação da base 

produtiva da periferia que passou a ser complementar à indústria do centro – São Paulo. 

Desse padrão de integração resultou uma estrutura pautada no mercado interno, cujo 

impulso dinâmico esteve fortemente ligado ao investimento autônomo e à expansão da 

demanda, ainda que cindida pela desigualdade de renda (CANO, 2007). 

Diante do bloco de investimentos realizados durante o Plano de Metas no 

intervalo de 1956-1961, associado ao aumento da dinâmica dos fluxos de capital entre 

as regiões brasileiras e a centralidade exercida pelo Estado de São Paulo como polo 

dinâmico e eixo de acumulação de capital do processo de industrialização nacional, 

emergiu uma nova diferença qualitativa crucial no ritmo de expansão. Esse movimento 

condicionou o dinamismo das economias regionais periféricas nacionais ao movimento 

ocorrido no centro de acumulação e proporcionou mudanças na divisão inter-regional 

do trabalho (CANO, 2007). 

O ritmo e a intensidade do crescimento periférico seriam determinados, exceção 

feita às intervenções públicas, pelo comportamento da economia de São Paulo.  A 

liderança setorial do processo de industrialização brasileiro passou a ser exercida pelos 

setores de bens de produção, bens de capital, bens de consumo duráveis ou bens de 

consumo não-duráveis, espacialmente localizados em território paulista, que detinha o 

parque industrial mais avançado do país nos setores agora fundamentais para o 

crescimento da indústria (CANO, 2007). 
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O dinamismo que se instalou desde então não conseguiu superar o quadro de 

letargia e atraso relativo presente na região Nordeste. O processo de industrialização em 

vigor teria agravado as desigualdades regionais, pois como resultado o Nordeste passou, 

a partir de então, a registrar significativo déficit no seu balanço comercial com as 

demais regiões, o que se explicava, em grande parte, pela dupla perda de mercados: o 

próprio mercado regional e o das demais regiões nas quais colocava alguns dos seus 

produtos (GOODMAN E ALBUQUERQUE, 1974). 

Essas mudanças também apresentavam impactos significativos no mercado de 

trabalho, como:  

 

“i) o fenômeno da destruição de ocupações vinculadas àquelas atividades 

intensivas em baixa tecnologia e com pouca qualificação dos trabalhadores; e ii) 

o incremento, menor que o decréscimo anterior, de postos de trabalho com maior 

qualificação (e remuneração) relativa, que foram comprimidos pela abundância 

de mão de obra desocupada” (ARAÚJO, 2017, p. 31-32). 

 

Na realidade, a gênese das disparidades explicitadas na década de cinquenta 

encontra-se, em boa medida, na incapacidade da economia nordestina de fazer frente à 

concorrência do Sudeste, e na intensificação do processo de industrialização, via 

industrialização pesada. Historicamente, foi a partir da década de trinta que a região 

Sudeste dotou-se com as condições técnico-produtivas que lhe permitiriam romper com 

os vínculos de dependência em relação à economia nordestina no que concerne ao 

abastecimento de alimentos e de matérias-primas, notadamente de açúcar e algodão 

(CANO, 2007).  

Uma decorrência desse processo foi uma crise econômico e social de grandes 

proporções no Nordeste, que induziu o Governo Federal a uma intervenção planejada na 

região, juntamente ao surgimento de diversos movimentos sociais reivindicativos e de 

organizações da classe trabalhadora que emergiram no final da década de 1950, e 

passaram a reivindicar do poder público mudanças no sentido das reformas de base 

(agrária, urbana, tributária). Toda essa conjuntura marcou o contexto para a emergência 

da questão regional nordestina. Ainda de acordo com o contexto da época, Guimarães 

(1997), faz referência às ligas camponesas e à sua luta por uma radical reforma agrária; 

ao movimento já referido pelas reformas de base; à influência da Revolução Cubana e 

às pressões do governo norte-americano para afastar a ameaça de uma nova experiência 

revolucionária; ao movimento de base da Igreja Católica e à presença do partido 
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comunista no campo; à reação dos grandes proprietários de terra que radicalizavam o 

conflito e se armavam para evitar a desapropriação de suas terras; e o atendimento de 

outras reivindicações dos trabalhadores.  

A intervenção estatal ocorreu mediante a criação do Grupo de Trabalho para o 

Desenvolvimento do Nordeste (GTDN) e, posteriormente, da Superintendência para o 

Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), marcando o início de uma terceira fase do 

relacionamento do Nordeste com a economia brasileira e de uma nova redefinição de 

papéis na divisão do trabalho à escala nacional (OLIVEIRA, 2008). Dessa forma, dois 

pontos passaram a fazer parte da análise sobre o aproveitamento dos recursos e fatores 

de certas regiões em torno do processo de integração que viria a seguir, baseado de um 

lado na ideia do rompimento de “formas arcaicas de aproveitamento de recursos de 

certas regiões ” e, de outro, na instituição de novas formas de “aproveitamento de 

recursos e fatores”, a partir de uma visão do conjunto gerado na economia nacional 

(FURTADO, 1959 [2002], p. 242).    

Em paralelo, surgiu, na América Latina, através dos estudos desenvolvidos pela 

CEPAL, a teoria da deterioração dos termos de troca, que apontava que regiões 

produtoras de bens primários tenderiam a apresentar taxas de crescimento menor, 

conforme a renda aumentava, em relação às regiões onde os bens produzidos teriam 

maior conteúdo tecnológico.  Essa relação, de acordo com a interpretação Cepalina, só 

seria revertida com a intensificação da industrialização, cabendo ao Estado, o papel de 

planejamento e subsídios para a industrialização das regiões periféricas (RODRIGUEZ, 

1981). 

A partir da constituição da SUDENE, e em meio à crescente importância das 

formulações relacionadas às políticas de desenvolvimento regional, tem-se início à fase 

de integração inter-regional da estrutura produtiva. Processo este que ocorreu 

mediante a transferência de frações do capital produtivo – sob o comando do Estado – 

das regiões industrializadas para as demais regiões, em especial o Nordeste. Como 

ressaltou Guimarães Neto (1989, p.26), o momento “que segue à consolidação da 

indústria pesada no país e ao crescente processo de oligopolização” representa 

importantes transformações na estrutura produtiva e nas relações de trabalho na região. 

As mudanças nas formas de intervenções por parte do Estado que deveriam ser 

implementadas na região Nordeste, para que fossem revertidas as práticas 

historicamente implementadas, deveriam ter um caráter mais “desenvolvimentista” que 
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assegurassem alterações na forma de atuação competitiva dos setores produtivos da 

região, e no tratamento dos fluxos de capitais. A ideia era reverter a forma de atuação, 

pois independente de políticas como a cambial e de controle de importações, que 

provocaram transferências reais de recursos do Nordeste para o Centro-Sul do país, os 

recursos investidos pelo governo federal na região até então, em grande medida, 

“dissolviam-se em obras assistenciais”, principalmente nos períodos de seca, e 

reforçavam a estrutura produtiva atrasada ali existente (como o latifúndio monocultor da 

faixa litorânea e o complexo da pecuária extensiva e agricultura de subsistência na 

região semiárida) e “pouco contribuíam para criar capacidade produtiva e emprego” 

(FURTADO, 1989, p. 247).    

 Diante do diagnóstico realizado pelo GTDN. Onde entre os seus pontos 

enumera, Furtado (1989, p. 56), por um lado, desvelar a realidade nordestina, 

“enterrando as falácias que secularmente serviram para justificar a utilização de 

dinheiro público na perpetuação de estruturas anacrônicas e anti-sociais” e, por outro 

lado, e por consequência, modificar o padrão neutro (do ponto de vista da capacidade de 

transformação estrutural da região) da intervenção pública que até então havia 

prevalecido no Nordeste.   

O principal objetivo da estratégia de desenvolvimento a ser implementada no 

Nordeste era o de industrializar a região, estimulando a implantação de projetos em 

atividades industriais antes inexistentes.  Ao mesmo tempo, deveria promover também a 

modernização das principais atividades industriais, como a indústria têxtil, para a qual 

se concebeu um programa de reequipamento e modernização no início dos anos 1960 

(ARAÚJO; SOUZA; LIMA, 1997, p.2-3). 

Por constituir uma atividade dinâmica com vários encadeamentos para frente e 

para trás, por ter efeitos de transbordamentos significativos e por relacionar-se com 

outros setores, a industrialização era tida como necessária para o desenvolvimento do 

Nordeste. Além disso, outras ações também foram sistematizadas, entre elas: i) 

transformação da agricultura da faixa úmida; ii) transformação da economia do 

Semiárido e; iii) deslocamento da fronteira agrícola para o Maranhão (GTDN, 1967). A 

integração inter-regional da estrutura produtiva foi um processo que teve como base a 

transferência de frações de capital produtivo nacional e internacional localizados no 

centro dinâmico da economia nacional em direção às regiões periféricas, em especial o 

Nordeste. Esse movimento ocorreu com recursos altamente subsidiado por programas 
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da esfera federal que tinham como objetivo central atenuar os problemas dos 

desequilíbrios regionais, e que foram desenvolvidos a partir da segunda metade dos 

anos 1960 (MOREIRA, 1976; GUIMARÃES NETO, 1989). 

Todavia, em termos dos desequilíbrios regionais, Cano (2008) enfatizou que não 

foi a concentração da produção industrial em São Paulo a causa ou o agravante do 

atraso e da miséria das regiões mais pobres do Brasil, mas, sim, porque antes de 1930, a 

economia nacional não era integrada e cada uma de suas regiões havia tido uma história 

e uma trajetória econômica especifica, que lhes deixou uma herança cultural, 

demográfica e econômica notadamente da estrutura da propriedade e da renda  

demarcadora de seus diferentes graus de pobreza absoluta e relativa e de suas estruturas 

produtivas.    

A partir da consolidação do processo de integração inter-regional da estrutura 

produtiva, mas especificamente, de como esse processo se desenvolveu no Nordeste, 

Ceará e Cariri, que tratar-se-á o restante do capítulo, com foco então nos processos de 

integração e desenvolvimentos das suas estruturas produtivas a partir dos anos 1960. 

1.1 O PROCESSO DE INTEGRAÇÃO INTER-REGIONAL DA ESTRUTURA 

PRODUTIVA BRASILEIRA, NORDESTINA, CEARENSE E DO CARIRI NOS 

ANOS 1960 E 1970  

 

Desde a segunda metade dos anos 1950, observou-se um momento de profundas 

transformações na estrutura produtiva nacional ocorridas através da expansão de 

pesados investimentos na indústria dos setores de bens de produção e de consumo 

durável e de incentivos às exportações e caracterizado por Cano (2007, p.81) como de 

“grande porte, grande densidade, fazendo com que se restringisse mais ao capital 

estrangeiro e, em grande parte, ao estatal, sendo poucas chances ao capital privado 

nacional”. No plano internamente dos processos regionais ocorreu a constituição e o 

aprofundamento do movimento de integração inter-regional e das relações comerciais 

com via ao fortalecimento do mercado interno e, passando a ser caracterizado como 

descreve Melo (2009) por um período de “transição para um novo padrão de 

acumulação de capital baseado na industrialização”, Esses movimentos foram 

complementados pelo avanço da infraestrutura econômica e pela diversificação das 

inversões ocorridas através da política de desenvolvimento regional do governo federal, 

tendo à frente as Superintendências de Desenvolvimento Regional. 
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Inicialmente, a conjuntura deste período que se estende até 1964 foi marcada no 

plano econômico por altas taxas de crescimento em setores estratégicos, durante o Plano 

de Metas do governo Kubitschek, e pela deterioração da situação do Estado em razão do 

processo inflacionário, crise fiscal e financeira do mesmo e queda no crescimento da 

produção industrial, entre outros fatores, que culminaram com a imposição de um 

regime autoritário através do golpe militar.  O Regime introduziu reformas nas áreas 

bancária, financeira e tributária, além da centralização de tributos que passaram a 

proporcionar a restauração do poder de gasto público. A partir de 1967, observou-se que 

“não só se elevaram substancialmente as exportações, bem como se recuperou a 

produção industrial, enxugando sua capacidade ociosa e acelerando a retomada do 

investimento privado”. Esse movimento esgotou-se a partir de 1973, em virtude de um 

cenário externo desfavorável abalado pelo primeiro choque do petróleo e agravamento 

do quadro financeiro do governo provocado pelo processo de endividamento externo, o 

que passou a gerar novas pressões inflacionárias e de balanço de pagamentos 

(CANO,1988, p. 162). 

Associado às questões macroeconômicas estava o da “Problemática Regional” 

com duas razões fundamentais em seu núcleo:  as secas que atingiram a região Nordeste 

nos anos de 1958-59 e, a concentração dos investimentos produtivos industriais em São 

Paulo. Neste contexto, ocorreu a implantação de uma política que visava superar os 

hiatos nos indicadores entre as regiões, fundamentada no subsídio como princípio 

norteador para os investimentos que se dirigissem para as demais regiões do País, em 

especial para o Nordeste e Norte. Em mente disso, Brandão (2004, p.96) enfatizou que 

com essa política, “estabeleceram-se os determinantes da acumulação de capital à escala 

nacional e procedeu-se ao transplante do capital produtivo, entre as regiões. 

Dentre os setores estratégicos e prioritários que foram beneficiados por esta 

política, cabe destaque: material de transporte, construção de estradas, expansão da 

produção de aço e aumento na rede de distribuição de energia elétrica e de 

telecomunicações (CANO, 2007). Segundo Cano (2007, p. 85), “praticamente todas as 

regiões foram contempladas com essa expansão de bens intermediários, permitindo 

afirmar que os efeitos positivos do programa de metas não se concentraram” em uma 

determinada região. 

 Diante desse fato e, como forma de superação do quadro descrito, Moreira 

(1976) e Guimarães Neto (1989) destacam o papel desempenhado pela SUDENE como 
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coordenadora dos incentivos fiscais e financeiros, além do papel dos investimentos 

realizados pelo governo federal e posteriormente pelo bloco de investimentos do II 

PND, que prolongaria seus efeitos até a década de 1980 na região Nordeste. Ressaltava-

se no desenvolvimento regional nordestino dessa época, a expansão da indústria de 

insumos básicos, bens intermediários e, em menor grau, de bens de capital, além de 

“privilegiar os setores e sub-regiões produtores de tradeables exportáveis, produtos 

siderúrgicos, mineração, papel e celulose, alumínio, suco de laranja, soja e derivados” 

(BRANDÃO, 2004, p.105).      

Como resultado dos investimentos feitos por meio dos incentivos fiscais e 

financeiros realizados através da política de desenvolvimento regional que tinham como 

foco a transferência de frações de capital que estavam localizados no centro dinâmico 

da economia em direção às demais regiões do País, estas passam a ser conectadas e 

acompanhar de perto ou superar em alguns momentos a expansão apresentada pelo 

centro dinâmico nacional (GUIMARÃES NETO, 1989).  

Analisando o setor industrial nacional pela ótica agregada para o período de 

1959/70, Cano (2007, p. 102) descreveu uma mudança no ritmo de concentração da 

atividade industrial em São Paulo, que saltou de “48,9% em 1949 para 55,6%, e atingiu 

58,2% em 1970”. Todavia, vale destacar que este crescimento, como salientou o autor, 

advêm do fato de que “São Paulo perde posição na maioria dos segmentos produtivos 

de bens intermediários e em todos os bens de capital e de consumo durável, ganhado 

maior posição nos de bens de consumo não-durável” e, com isto, apresentando 

evidências para o movimento de desconcentração produtiva em curso destes setores em 

direção a outras regiões do País, sobretudo a partir dos anos 1970. 

Esse movimento foi visualizado com mais intensidade para o intervalo de 1970-

1980 e denominado por Cano (2008, p.49-50) como “desconcentração virtuosa”, que 

passou a ser marcado por altas taxas de crescimento em todas as regiões brasileiras, 

inclusive em São Paulo, que demostrava crescimento médio anual de 8,2%, mas inferior 

quando comparado ao restante do país que apresenta cifra média de 9% ao ano. Esse 

crescimento mais forte da periferia estava associado aos resultados positivos do 

processo de desconcentração produtiva entre os três macros setores da agricultura, 

indústria e serviços, com destaque para expansão da região Norte, Centro-Oeste e, em 

menor proporção, do Nordeste. 
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Neste sentido, outros pontos do território nacional começam a ser interligados ao 

movimento de desconcentração produtiva. Mereceram destaque nesse movimento a 

importância dos investimentos realizados durante o II PND, inspirados no sonho da 

construção do Brasil “grande potência”, e que tentavam completar o processo de 

industrialização da economia nacional. Em relação ao caso do Nordeste, como 

evidencia Guimarães Neto (1989, p. 215), esta região foi duplamente beneficiada com a 

expansão dos investimentos públicos e expansão de sua produção industrial de bens 

intermediários “ampliando a oferta de serviços de infraestrutura econômica e expansão 

da produção de minério de ferro, bauxita, aço, alumínio, celulose de papel e 

petroquímica”.  De forma adicional Cano (2008, p. 42) enfatizou que “a maior parte do 

conjunto dos projetos de larga envergadura como hidrelétricos, não ferrosos, químicos e 

petroquímicos foi implantada na periferia” o que passou a “a acelerar ainda mais o seu 

crescimento”.  

Nesta dinâmica, o Nordeste foi contemplado com investimentos realizados por 

empresas estatais (como a Petrobras e Companhia Vale do Rio Doce) que conduziram a 

implantação da indústria Petroquímica localizada no Estado da Bahia e os resultados 

decorrentes da expansão do complexo grande Carajás situado no Sudeste do Pará, e que 

tiveram importantes desdobramentos sobre a dinâmica econômica do Estado do 

Maranhão, beneficiado com investimentos na área de minero-metalúrgico e na produção 

de alumínio. Ressaltam-se, também, o desenvolvimento e especialização no polo de 

fertilizantes em Sergipe; e o complexo de Salgema, em Alagoas (ARAÚJO, 2000).  

Com o conjunto de investimentos do II PND e o sistema de incentivos fiscais e 

financeiros coordenados pela SUDENE, a região passou a ocupar um novo papel na 

divisão inter-regional do trabalho, “de tradicional produtora de bens de consumo não-

duráveis (têxtil e alimentar, principalmente), vai se transformando numa região 

especializada na produção de bens intermediários” (ARAÚJO, 2000, p. 171).      

O resultado dos investimentos ocorridos em torno da integração produtiva 

brasileira contribuíram para proporcionar um movimento de inflexão em relação ao 

desempenho econômico apresentado até então pelo Nordeste. A região Nordeste, a 

partir do processo de integração produtiva inter-regional, “engatou” e passou a 

acompanhar, ou superar em alguns momentos, o desempenho econômico exibido pela 

dinâmica nacional, retratado no (Gráfico 1) e descrito na literatura por estudos 
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desenvolvidos por GUIMARÃES NETO (1989), ARAÚJO et al. (1997) E ARAÚJO 

(2000). 

 

Gráfico 1 – Brasil e Nordeste: Dinâmica de crescimento da atividade econômica 

(médias móveis quinquenais), 1960-2010 

 

FONTE: BACEN, IBGE, SUDENE PIMES. ELABORAÇÃO CEPLAN (2003) apud ARAÚJO, 2017, P.36. 

 

Em relação ao desempenho apresentado pela economia nordestina de 1960 até 

1980, Guimarães Neto (1989) demostrou que a mesma.  

 

Expandiu-se à taxa anual de 7,1%, próxima à do país que foi de 7,3%. Tal 

crescimento tornou-se bem mais intenso na década de 1970, quando então a 

expansão regional foi superior à do país em seu conjunto: entre 1970/79 o 

PIB nordestino cresceu a uma taxa anual de 10,1% e o do país a 8,7%. (...). 

Uma caracterização sumária desse crescimento deve levar em conta 

sobretudo que essa expansão econômica foi determinada sobretudo pelo 

comportamento das atividades urbanas, notadamente da atividade industrial e 

de alguns segmentos modernos do setor terciário. As atividades 

agropecuárias não somente apresentaram menor expansão como, sujeitas que 

são aos fenômenos climáticos, tiveram comportamento muito irregular, 

sobretudo na ocorrência das secas. Entre 1965/80 a agropecuária expandiu-se 
a 4,1% ao ano, a indústria de transformação a 9,6% e a economia, em seu 

conjunto, a 8,4% ao ano (GUIMARÃES NETO, 1989, p.208-209). 

 

Ou seja, foi o setor industrial que liderou o crescimento do produto regional, mas 

também é importante ressaltar o incremento das atividades terciárias para o 

desenvolvimento da região neste período.  
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Como resultado do processo de desconcentração produtiva ao nível das 

macrorregiões brasileiras, verificou-se, a partir dos dados do IPEADATA (Gráfico 2), 

para o intervalo de 1958-1980, a perda de peso relativo da região Sudeste, passando de 

63,3% para 62,4% e secundada pela redução da participação nordestina no PIB nacional 

no período, de 14,4% em 1959 para 12,0% em 1980. Em paralelo, observou-se que as 

regiões Norte, Centro-Oeste e Sul passaram a ser intensificadas em sua dinâmica 

produtiva. O Centro-Oeste, por exemplo, passou de 2,4% em 1959 para 5,4% em 1980, 

resultado da expansão da fronteira agrícola na região.  

O movimento de desconcentração produtiva espacial ocorreu principalmente nos 

seguintes setores, como expõe Cano (2008):  

 

Especialmente na agropecuária, na agroindustrialização, na mineração e 
na metalurgia básica – e de infraestrutura, com o que, a despeito daquela 

elevada taxa de crescimento, a participação de São Paulo no PIB nacional 

caiu ligeiramente 39,5% para 37,7% e, na produção da indústria de 

transformação, um pouco mais 58,1% para 53,4% (CANO, 2008, p.23). 

 

Por fim, no caso Nordestino, vale ressaltar que os impactos do II PND foram 

sentidos na região até meados dos anos 1980 e, se comparado com o ano de 1985, 

verificou-se que a queda do peso relativo do PIB regional foi bem menos expressiva, de 

14,4% em 1959 para 11,7% em 1970 e retomando para 14,1% em 1985. 

Fonte: IPEADATA (1959-2010). Elaboração Própria. 
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Analisando de forma intrarregional, a desconcentração de empreendimentos 

produtivos via incentivos concedidos pelas Superintendências de Desenvolvimento e, 

no caso da região Nordeste, pela Sudene, Cano (2007, p.106) chamou atenção ao fato de 

que até 1970, a “Bahia e Pernambuco concentravam, juntos, 65% do total de 

investimentos incentivados e apenas suas capitais (Salvador e Recife) concentravam 

55% do total referente aos novos projetos incentivados”. Como resultado, o crescimento 

expansivo da produção industrial da região foi de “81%, influenciado pela expansão 

baiana e pernambucana, já que suas outras sub-regiões tiveram crescimento menor” 

(CANO, 2007, p.90). 

Informações obtidas através da análise da evolução da distribuição regional do 

PIB por estados do Nordeste (Gráfico 3), do IPEADATA, demonstram que a soma da 

participação de seis unidades federativas, sejam elas: Alagoas, Maranhão, Paraíba, 

Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe para o ano de 1959 perfaziam a cifra de 44% do 

total do PIB regional, e reduziu-se para o valor de 29,8% em 1980. Em contrapartida, 

ampliou-se o grau de participação conjunta do PIB regional dos Estados da Bahia, 

Ceará e Pernambuco, onde a Bahia apresentou o maior percentual de incremento no 

produto no decorrer da década de 1970, desempenho este em grande medida derivado 

da construção do polo petroquímico de Camaçari.  Já o Estado do Ceará manteve seu 

peso relativo no produto regional, com pequenas oscilações, em torno da média dos 

12% valor este obtido, em grande medida, pela participação de grupos locais. Enquanto 

Pernambuco apresentou redução de sua participação, passando a responder por 21,1% 

do PIB regional em 1980.  Esses movimentos de distribuição da atividade econômica 

regional, como já destacado, são resultados tanto do bloco de investimentos do II PND 

quanto da política de desenvolvimento regional implementada pelo estado brasileiro na 

região Nordeste.  
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Fonte: IPEADATA (1959-2010). Elaboração Própria. 

 

Analisando o caso especifico do Estado do Ceará e sua trajetória de formação 

industrial, pretende-se partir dos marcos teóricos da literatura e da periodização6 

proposta por Lima Júnior (2014), cujo autor identifica três períodos bem definidos: i) 

um primeiro que começa no século XIX indo até os anos 1950, marcado pela 

implantação da indústria, de forma incipiente, de beneficiamento de produtos primários; 

ii) um segundo momento entre os anos de 1960 até meados da década de 1980, onde 

ocorre a diversificação e modernização produtiva sob a orientação planejada do 

governo, além da vigência da integração do território nacional; e iii) uma nova fase que 

se inicia em meados da década de 1980 e ainda está em curso, de reestruturação 

produtiva da indústria, sob a renovação político-econômica, de acordo com a matriz 

político-econômica de regulamentação capitalista e inserção competitiva. 

As ações de promoção industrial e integração produtiva do estado do Ceará 

como forma de superação do cenário apresentado pelo complexo pecuário-algodoeiro e 

transição do capital mercantil para o industrial, ocorreram como descrito anteriormente 

no segundo momento e, foram realizadas de forma conjunta entre os trabalhos 

                                                             
6 Sobre as tipologias e políticas implementadas na formação industrial do Ceará, ver, Amaral (2017), 
Pereira Júnior (2011) e Amora (2007), Nunes (2005). 
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desenvolvidos pelo governo local e atividades centralizadoras de planejamento regional 

e estímulo industrial administrados pela SUDENE, via concessão dos incentivos fiscais 

e financeiros realizados através do mecanismo intitulado artigos 34/187.  Esse conjunto 

de iniciativas passaram, como ressalta Oliveira (2008), “a patrocinar neste momento 

mais os investimentos provenientes do Sudeste, do que os empreendimentos locais”, 

resultando, como já destacado, na concentração espacial dos investimentos em estados 

estruturados e com grande capacidade de oferta de infraestrutura e poder político. 

Desenhou-se, desta forma, um quadro de integração produtiva regional diferente 

para os Estados da Bahia e Pernambuco e, descrito por Pereira Júnior (2011, p. 223) da 

seguinte forma “onde o grupo do empresariado destes vinculou-se às empresas estatais 

no intuito de atrair mais empreendimentos” ao contrário do verificado na estruturação 

industrial cearense, sobretudo por legitimar mais os empresários locais (FERREIRA, 

1995; ABU-EL-HAJ, 1997).  

A composição do capital cearense era formado em grande percentagem por 

grupos locais, provenientes, como observou Aquino (2000, p. 66) “dos excedentes 

gerados pela atividade agrário-mercantil e, com baixo interesse dos capitais do centro-

sul”, associado ao espírito de empreendedorismo autônomo como forma de superação 

da dependência em relação a grupos externos ou setores de dominação política. 

Montou-se, assim, uma classe industrial no Ceará, contribuindo de acordo com Furtado 

(1989, p. 44) “para introduzir nas classes de dirigentes locais empresários de espírito 

empreendedor, capazes de neutralizar a influência da oligarquia, acostumada a viver de 

favores e da proteção do governo”, e que era um dos objetivos do GTDN, mas que não 

foi obtido em todos os estados da região. Para Abu-El-Haj (1997, p. 331) entre as 

características que moldaram o comportamento político e ideológica desse grupo 

radicalizado nos centros urbanos, além das ligações com as classes historicamente 

dominantes do estado do Ceará, está o fato da “adoção da concepção empresarial de 

Sociedade Anônima e a inserção competitiva nos mercados nacionais e internacionais”. 

Em relação ao tipo de segmento e tamanho dos investimentos que foram 

realizados nas três unidades mais representativas do Nordeste, para o caso baiano e 

pernambucano, sua especialização se deu em bens intermediários, sendo o primeiro em 

investimentos na indústria de grande porte como o polo petroquímico de Camaçari, e o 

                                                             
7 Artigo 34 do Decreto Lei n. 3995 de dezembro de 1961 e as emendas introduzidas pelo Artigo 18 do 
Decreto Lei n. 4239 de junho de 1963. 
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segundo com uma maior diversificação em termos do tamanho das fábricas. O Ceará 

apresentou uma conjuntura diferente, com maior presença de indústrias de bens 

tradicionais, onde, em função da grande presença do capital local, proporcionou, na 

análise empreendida por Ferreira (1995, p.162), na imposição de um “limite não 

somente ao tamanho (menor) das plantas industriais instaladas, mas também redundou 

numa baixa diversificação, tendo preponderado os gêneros de produtos alimentares, 

têxtil, vestuário e calçados”. Esse fato era confirmado pelos dados da participação de 

capitalistas locais, com 88% do capital integralizado pelos acionistas portadores de 

ações ordinárias nas empresas financiadas pela SUDENE (ARAÚJO, 2000, p. 180). 

Sobremodo, observado gradativamente a dinamização de setores tradicionais 

instalados na fase anterior às políticas de incentivo à industrialização, outro importante 

efeito para o período, além dos investimentos realizados, mas, que passam a contribuir 

na transformação da estrutura e na condução da integração produtiva do território 

cearense, foi o estabelecimento de uma série de órgãos  e  instituições de caráter técnico 

cientifico e burocrático8. Além destes, com o intuito de fortalecer de forma articulada às 

ações federais de planejamento e promoção industrial desde meados de 1960, foram 

criadas, por parte do governo estadual, a Companhia de Desenvolvimento do Ceará 

(CODEC), a Superintendência de Desenvolvimento do Ceará (SUDEC) e o Banco do 

Ceará (BEC).    

Todavia, a primeira formulação efetiva que ensejou em uma proposta 

desenvolvimentista para o estado ocorreu através do primeiro Plano de Metas 

Governamentais – PLAMEG, durante o Governo de Virgílio Távora (1963-1967). Esse 

plano identificava os entraves competitivos na captação de investimentos e, desse 

diagnóstico, começava a promover, a “implantação/ melhoria de infraestruturas 

(eletrificação9, saneamento básico, abastecimento de água) decisivas não apenas para 

acumulação emergente como também para estruturação dos espaços urbanos” 

(MACEDO, LIMA JR. E MORAIS, 2012, p.77).  

                                                             
8 Entre os principais órgãos criados neste período, Silva (2007) destaca a criação do Banco do Nordeste 

S.A (1952), cuja sede foi escolhida a capital cearense, a criação da Universidade Federal do Ceará (UFC) 

em 1954 e a transferência da sede do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS) em 

1961 do Rio de Janeiro para Fortaleza. 
9 Destaca-se que, até o ano de 1962, no Ceará, não havia energia elétrica, o que dificultava o 

desenvolvimento da região e principalmente impossibilitava o processo de industrialização 
(GONÇALVES, 2006). 
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No que concerne ao impulso industrial, é a partir de 1974 que ocorrem as 

maiores mudanças em direção a este objetivo, oriundas das modificações ocorridas no 

artigo 34/18 e da constituição do Fundo de Investimentos do Nordeste – FINOR, que 

trazia como proposta adicional “romper com o desenvolvimentismo tradicional no 

Nordeste e implementar novos investimentos a partir de propostas como o incentivo à 

concorrência e à produtividade” (ABU-EL-HAJ, 1997; 2002; 2003). 

O FINOR passou a favorecer pessoas jurídicas interessadas em investir em 

projetos de médio e grande porte e, com isso, beneficiou a base industrial do estado, 

através do direcionamento de recursos para modernização e novos empreendimentos em 

setores tradicionais (têxtil, couro, calçados e alimentos). Assim, a indústria cearense foi 

obtendo espaço na quantidade de projetos incentivados no Nordeste e, em conformidade 

com Pereira Júnior (2011, p. 223) “passando do valor relativo de 4,1% em 1974, e 

chegando a ultrapassar os estados da Bahia e Pernambuco na captação de recursos na 

segunda metade dos anos 1980, ” em pleno ambiente macroeconômico hostil e de forte 

ajustamento externo. 

Esse momento constituiu um ponto de inflexão na trajetória dos incentivos 

direcionados para o Ceará, pois: 

 
Ao ser excluído dos maiores investimentos até 1974, o Ceará foi o estado 

mais beneficiado com os projetos do FINOR e isso resultou numa 

transformação da sua estrutura empresarial, que viu crescer o avanço 

tecnológico, o fortalecimento da indústria tradicional têxtil e a incorporação 
de um padrão competitivo de produção industrial, inclusive adotando 

metodologias gerenciais de produção modernas (FERREIRA, 1995 apud 

PEREIRA JÚNIOR, 2011, p.58). 

 

Em paralelo, alguns planos foram implementados pelos sucessivos governos 

estaduais, somando esforços empreendidos na condução, modernização e criação de 

instrumentos capazes de atuar como fatores locacionais diversificados na captação dos 

investimentos. Mas, em 1979, durante o segundo mandato de Virgílio Távora no 

governo estadual (1979-1982), ocorreu um novo impulso, com a implantação do II 

Plano de Metas Governamentais (II PLAMEG). Na tentativa de materialização do 

parque industrial existente e aperfeiçoamento dos seus mecanismos de política na área 

industrial, foi criado através da lei nº 10.367 o Fundo de Desenvolvimento Industrial 

(FDI), alinhado de forma complementar aos incentivos fiscais concedidos e atrair 

investimentos em atividades industrias estratégicas capazes de promover o 

desenvolvimento econômico do estado.  
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 Ressalta-se, também, que essa ação esteve ancorada nos investimentos 

realizados durante o II PND, que passaram a viabilizar a implantação e constituição  no 

estado do terceiro Polo Industrial do Nordeste, com grande centralidade na Região 

Metropolitana de Fortaleza –RMF10. Em conjunto, observavam-se ações de promoção e 

fortalecimento industrial em setores tradicionais já desenvolvidos na economia 

cearense, mas também incentivos às industrias modernas e intensivas em capital, como 

refinarias, siderúrgicas e empresas do gênero metal mecânico, capazes de atrair 

investimentos complementares e gerar efeitos dinamizadores nos setores da economia, 

além da reformulação de um grupo empresarial que passaram a fazer parte do Centro 

Industrial do Ceará (CIC).  

 Protagonizado por membros de famílias ligadas ao setor industrial ou políticos 

do estado, alguns com formação acadêmica em Administração de empresas pela 

Fundação Getúlio Vargas–FGV, e que trouxeram na sua ação prática propostas de 

racionalização da máquina pública com princípios privatizantes, mas divergentes no 

aspecto gerencial, como salienta, Abu-El-Haj (2003). Ainda de acordo com Abu-El-Haj 

(2003, p. 02) duas facções desses grupos se destacaram, uma liderada por “Tasso 

Jereissati, pertence à categoria de propriedade de natureza familiar, enquanto o segundo 

grupo, encabeçado por Amarílio Macedo, evoluiu para uma situação de propriedade 

minoritária dominante”.   

Apesar de ter como objetivo atrair investimentos no setor industrial que 

pudessem diversificar o tecido produtivo cearense, o que se verificou como aponta 

Bonfim (2001, p. 109) foi a expansão da “industrialização do Ceará vinculada 

fortemente à perspectiva de desenvolvimento do polo têxtil e de confecções11.  

Posteriormente, os instrumentos fiscais e financeiros do Ceará passaram por 

reformas que fizeram com que eles pendurem até os dias atuais, transformando-se no 

principal mecanismo financeiro a favor do Ceará na eminência do acirramento da guerra 

fiscal entre os estados brasileiros, sobretudo pós 1990. “O FDI, além de ter se mostrado 

o elemento mais original criado pelo II PLAMEG, acabou se tornando um instrumento 

                                                             
10  Localizado em Maracanaú, que na época era distrito do município de Maranguape, emancipado em 

1983 e passou a integrar à RMF em 1986. Quando não situados no município de Fortaleza, os principais 

empreendimentos incentivados pela SUDENE situavam-se neste distrito. Dentre estes estavam o Vicunha 

Têxtil, a Gerdau e os antigos ramos de alimentos e bebidas (PEREIRA JÚNIOR, 2011, p. 65). 
11 O polo têxtil e de confecções de Fortaleza desponta como um dos importantes centros do setor, tanto 

em âmbito regional como nacional. Entre 1970 e 1985, o número de estabelecimentos têxteis do Ceará 

cresceu de 155 para 358, enquanto os ligados ao vestuário passavam de 152 para 850 (ARAÚJO, 2000 
apud LIMA, 1994, p. 67). 
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de atração industrial mais eficiente do que as formas de apoio oferecidas pela SUDENE, 

BNDE, BNB etc.” (CARLEIAL, 1983 apud PEREIRA JÚNIOR, 2011, p. 226).     

Além da preocupação com os instrumentos de captação de investimentos, os 

formuladores de política econômica tinham como objetivo, como relata Amaral Filho, a:   

 

i) consolidação do parque industrial, por meio do incentivo à implantação, 

realocação, modernização e ampliação de unidades fabris; ii) promoção de 

maior integração vertical dos ramos industriais tradicionais, mediante o 

incentivo a empresas fabricantes de componentes atualmente adquiridos fora 

do Estado do Ceará e iii) Promoção da diversificação e da sofisticação da 

pauta da produção industrial cearense (AMARAL FILHO, 2017, p. 64). 

 

As ações de planejamento regional conjuntas e consequentemente as implicações 

no movimento de integração produtiva regional, impulsionaram a economia do estado a 

modernizar-se e fortalecer a matriz produtiva preexistente em setores tradicionais e, 

com isso, possibilitou uma maior inserção competitiva nos mercados intrarregional e 

inter-regional.  Como realçou Araújo (2000, p. 188), a participação do Ceará “nas 

vendas nordestinas para o resto do Brasil passou de 3,5% em 1975 para 9% em 1980, 

sendo naquele ano o segundo exportador regional para o mercado nacional”. Esse 

movimento também teve implicações sobre a taxa de desemprego, considerando que as 

indústrias de alimentos e bebidas, têxtil, vestuário, couro e calçados eram mais 

intensivas em mão de obra (DINIZ, 2004). Todavia, ressalta-se também a pouca 

demanda por mão de obra qualificada e os baixos salários desses setores. 

De forma contrária, não se verificou avanços para este período na diversificação 

da pauta de bens produzidos e na distribuição espacial dos investimentos realizados, que 

em grande medida localizaram-se na RMF e nos municípios adjacentes. Neste sentido, 

avanços nos mecanismos de promoção produtiva não levaram em conta as disparidades 

existentes entre as regiões do estado, Para Amora (1989, p. 127) “manteve-se a estrutura 

industrial existente antes da política de incentivos fiscais, com o predomínio das 

atividades consideradas tradicionais, aquelas que utilizavam matérias-primas locais”.  

No que se refere à formação industrial do Cariri, a partir da década de 1960, são 

identificadas as primeiras ações de planejamento governamental objetivando a 

industrialização da região do Cariri. Estas ações ocorreram através do acordo de 

cooperação entre o Brasil e os Estados Unidos, firmado em abril de 1962, intermediado 

pela Companhia de Desenvolvimento do Ceará (CODEC), e resultaram no projeto 

Asimow. Projeto este elaborado cooperativamente entre o professor Morris Asimow da 
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Universidade da Califórnia (UCLA) e Universidade Federal do Ceará (UFC), o Banco 

do Nordeste (BNB), a SUDENE e prefeituras locais, no sentido de atrair investimentos 

industriais e ações estratégicas de beneficiamento e transformação de produtos 

industriais com base no aproveitamento de matéria prima local. Assim, contemplando a 

região caririense pela disponibilidade de recursos hídricos, energia elétrica e 

adensamento urbano, inicialmente concentrando seus investimentos nos municípios de 

Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha, que posteriormente resultariam no aglomerado 

CRAJUBAR.           

Dentre as oportunidades indústrias mais adequadas apontadas por técnicos do 

BNB e membros do projeto Asimow, levando-se em consideração a vocação da região, 

estavam: i) fábrica de telhas e tijolos, ii) fábrica de cimento, iii) fábrica de doces, iv) 

beneficiamento de milho, v) confecção de sapatos, vi) montagem de rádios 

transistorizados” (BESERRA, 2006, p. 7).  

Os empreendimentos seguiam um padrão firma-modelo no formato de sociedade 

anônima, com certo grau de fragmentação de capital. Mesmo não seguindo os padrões 

de financiamento dos investimentos estabelecidos pela política de desenvolvimento 

industrial do Nordeste administrada pela SUDENE, foram subsidiados através do 

sistema 34/18, substituído em 1974 pelo FINOR. Posto isto, Bessera (2006, p. 07) 

averiguou que dos investimentos executados na região12 naquele momento, 75% foram 

frutos do projeto, dentre estes: uma fábrica de sapatos que passou a funcionar de forma 

limitada, uma fábrica de cimento implantada em 1967 (operando até a presente data13), 

fábricas de rádios, tijolos e beneficiamento de milho, com início de operação apenas em 

1963. Todavia, ressalta-se que a produção de rádios e alimentos não sobreviveu ante a 

concorrência de outras localidades. 

Mesmo com todos os esforços desenvolvidos, grande parte dos 

empreendimentos instalados não conseguiram atingir as expectativas contidas nos 

objetivos do projeto pioneiro, encerrando suas atividades pouco tempo depois. Como 

                                                             
12 Foram implantadas no Cariri, pelo projeto ASIMOW, as seguintes empresas: CECASA (1962) – 

fabricação de ladrilhos, telhas e manilhas, localizada em Barbalha; IESA (1963) – fabricação de máquinas 

de costura, rádios e motores elétricos, localizada em Juazeiro do Norte; IBACIP (1963) – fabricação de 

cimento Portland, em Barbalha; LUNA (1963) – fabricação de calçados, em Juazeiro do Norte; INAESA 

(1962) – produção de alimentos enlatados, no Crato; IMOCASA (1962) – empresa beneficiadora de 

milho, no Crato (SOARES E ROCHA, 1989). 
13 Alguns empreendimentos industriais desde sua implantação passaram por mudanças, como por 

exemplo: IBACIP (Indústria Barbalhense de Cimento Portland), concessão da fábrica de cimento Nassau, 
que na atualidade opera com nome social: Itapui Barbalhense Industria De Cimentos S/A. 
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justificativa para o reduzido êxito estavam os seguintes pontos: “superdimensionamento 

das plantas, falhas na elaboração dos projetos com insuficiência de estudos preliminares 

e escassez de recursos humanos qualificados” (FUNDETEC, 1998). Justo (2002, p.247), 

ao estudar os investimentos privados no Ceará e no Cariri, com base nos dados da 

SUDENE/FINOR, assinalou outro resultado negativo para a região que foi a queda dos 

investimentos privados no Cariri durante o intervalo de 1960-1970, advinda do 

insucesso do Projeto Asimov, assim sendo, o baixo desempenho dos investimentos 

realizados “[...] teve reflexos na decisão dos empresários em investirem na região, bem 

como exauriu boa parte da poupança interna regional”. 

Nos anos 1970, outra experiência industrial começou a se desenvolver na região 

do Cariri, como resultado das mudanças suscitadas pelo FINOR, onde o planejamento 

das atividades produtivas incentivadas passou a ter como fundamento os aspectos de 

competividade e exigência de novos mercados, com uso de novos produtos e 

implementação de tecnologias mais modernas. A partir dessas mudanças verificou-se a 

dinamização da indústria de plásticos e borracha com introdução de material sintético, 

compostos essenciais para a produção da indústria tradicional local de calçados, que 

historicamente se desenvolveu com os laços gerados com a “Civilização do Couro”, 

através da confecção de utensílios produzidos pelo trabalho artesanal para os vaqueiros 

como: roupas, sapatos, sandarias, bolsas. Ainda neste mesmo período, o Cariri foi 

beneficiado pela produção de cana de açúcar no município de Barbalha, por meio da 

implantação da agroindústria canavieira Manuel Costa Filho, como releva, Queiroz, I 

(2013, P.124), ao lado dessas atividades, também se observou a presença das indústrias 

de processamento do algodão, cultura bastante difundida por grande parte do território 

cearense.  
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1.2 AVANÇO DO PROCESSO DE INTEGRAÇÃO INTER-REGIONAL DA 

ESTRUTURA PRODUTIVA BRASILEIRA, NORDESTINA, CEARENSE E DO 

CARIRI NOS ANOS 1980 E 1990  

 

Em virtude das modificações drásticas ocorridas na conjuntura internacional ao 

longo da década de 1970, provocada pelos dois choques do petróleo ocorridos nos anos 

de 1973 e 1979, que passaram a ter efeitos diretos sobre o preço desse produto nos 

mercados domésticos dos países importadores, juntamente à adoção de políticas 

restritivas, decorrentes da subida das taxas de juros internacionais e da grande limitação 

de crédito internacional, a economia brasileira conheceu um esgotamento do modelo de 

financiamento do desenvolvimento, materializado sobretudo na elevação do peso do 

serviço da dívida externa e do déficit público. Isso tudo associado às pressões sobre o 

balanço de pagamentos e à elevada inflação.  

Desse modo, a conjuntura dos anos de 1980, será marcada pela “crise da dívida” 

e esgotamento do modelo de desenvolvimento vigente em décadas anteriores, baseado 

no financiamento através do endividamento externo, além da crescente dificuldade do 

Estado aumentar suas receitas tributárias e autofinanciar as empresas estatais 

(BELLUZZO E ALMEIDA, 1992). A magnitude da mudança de cenário é descrita por 

Furtado (1984, p. 40) que ressaltou que: “em nenhuma outra parte do globo os efeitos 

foram tão severos quanto no Brasil, pois a antiga dependência de importação de petróleo 

somava-se agora a um vultoso pagamento de juros e amortizações aos credores 

externos”. A nova dinâmica da economia nacional caracterizava-se pela crescente 

necessidade de obtenção de superávits na balança comercial, em um ambiente de semi-

estagnação e de elevada instabilidade macroeconômica (BELLUZZO E ALMEIDA, 

1992).     

Conjuntamente aos fatores citados e ao aprofundamento da crise fiscal e 

financeira, estava o desmantelamento das estruturas do Estado, notadamente aquelas 

vinculadas às áreas de planejamento e formulação de políticas nacionais e regionais de 

desenvolvimento, que feneceram no período e passaram por um processo de 

deterioração econômica, técnica e política. O desmantelamento atingiu inclusive as 

superintendências regionais e os mecanismos de incentivos fiscais regionais. Como 

retratou Brandão (2004, p.114), “ a diminuição dessa forma de intervenção provocou 

um verdadeiro vácuo no processo decisório acerca do desenvolvimento regional e 
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urbano”, além do desmonte dos mecanismos articuladores, que culminaram na "atrofia 

da base produtiva doméstica", vulnerabilidades e condicionantes estruturais aos raios de 

manobra de autonomia na condução da política econômica nacional (BRANDÃO 2004, 

p.119). 

O ambiente tornou-se mais instável em decorrência da crise implantada no 

México e sua moratória declarada 1982, contribuindo para aprofundar o movimento no 

ciclo de interrupção do fluxo internacional de crédito bancário para a América Latina e 

países devedores14 como diretriz dos bancos credores e do FMI, a necessidade de ajuste 

externo para viabilizar as transferências de recursos para o exterior. Neste contexto, a 

crise instaurada atingiu em cheio o crescimento experimentando pela economia 

brasileira até os anos 1980, transmitindo-se, da mesma forma e dadas as suas 

proporções, para os entes subnacionais através da desarticulação dos investimentos 

públicos em infraestrutura econômica e social. Esse movimento também repercutiu 

sobre o setor privado, que passou a apresentar retração de suas taxas de investimento, 

causando efeitos negativos sobre os setores produtivos e o mercado interno. Como 

ressaltou Cano (2008, p.77), “o crescimento total, e particularmente o industrial foi 

pífio, com seu início 1980-1983 sendo depressivo, com o PIB total caindo 14%”, em 

meio a esta circunstância até o ano de 1985 a “indústria de transformação caiu 3,1% 

para o Brasil, e 7,1% para São Paulo” (CANO 2008, p.101).   

Em termos setoriais, Guimarães Neto (1995, p.20) complementa mostrando que 

“ao menos entre 1980 e 1985, percebe-se a redução do ímpeto das transformações ou 

mesmo sua inflexão, com o setor agrícola, em algumas regiões, voltando a ganhar 

posição relativa em detrimento do setor industrial”. Com a retração do mercado interno, 

os setores que apresentaram maior dinamismo e expansão foram aqueles vinculados ao 

mercado externo, que gradativamente foram beneficiados pela redução dos seus preços 

competitivos e pela política de incentivo às exportações agroindustriais, minerais e de 

insumos básicos ou ainda ligados à questão energética como petróleo e álcool. Esses 

setores foram estimulados como forma de obtenção de superávits comerciais e geração 

de divisas destinadas ao pagamento dos credores. Como resumiu Cano (2011, p.10), “a 

crise só não foi pior graças à forte expansão das exportações, que cresceram 71% entre 

1980 e 1989, em que pese a queda dos preços internacionais de produtos básicos”.  

                                                             
14 Interrupção dos fluxos voluntários de crédito, mais de quarenta países em desenvolvimento foram 
obrigados a interromper ou reescalonar suas dívidas (BATISTA JÚNIOR, 1988). 
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Do ponto de vista do movimento de desconcentração produtiva inter-regional, 

verificou-se que os impactos da recessão ocorreram com maior intensidade sobre o 

núcleo da dinâmica industrial, o parque produtivo de São Paulo, que, segundo Cano 

(2011, p.11), perdeu “ 3,2 pontos percentuais na produção nacional. Adverte-se, porém, 

que se no período 1980-1985, a participação paulista caiu de 53,4% para 51,9% (...) e 

em 1989 cairia um pouco mais, para 50,2%”. Resultados estes decorrentes de quedas 

mais acentuadas de setores produtivos paulistas em relação às outras regiões, do que por 

maiores altas na produção das demais regiões do país, o que caracterizaria, para Cano, 

uma desconcentração mais de caráter “espúrio” e meramente estatístico. 

 

Há ganhos e perdas regionais no PIB total, durante a década de 1980, 

aparentemente contraditórios, e isso se deve ao fato de que, setorialmente, a 

economia passou por movimentos muitos distintos, com crescimento elevado 

da mineração, moderado da agricultura e dos serviços e medíocre da indústria 

de transformação, a destacar a continuidade da forte melhoria do Norte e do 

CO-DF e ligeira recuperação de alguns pontos para o Nordeste (CANO, 

2008, p.77).  

 

A análise do intervalo de 1980-1989, revela a opção da política econômica do 

Estado nacional pelo incentivo aos setores articulados externamente e que possuíam 

como fator locacional os recursos naturais, potencializando o uso mais intensivo de 

tecnologia e expansão da fronteira agrícola e mineral em áreas passíveis de ocupação. 

Do outro lado, a indústria de transformação apresentou resultado “sofrível: para o 

Brasil, a taxa média anual de crescimento foi de 0,9% e para São Paulo, de 0,2%, 

acompanhado pelos gêneros de bens de consumo durável e de capital” (CANO, 2008, p. 

109).  

 
Em síntese, a ausência de investimentos, o engavetamento de projetos 

públicos e privados e a paralisia do Estado brasileiro estão na base da 
interrupção dos processos de transformações que se faziam presentes e 

que começavam a mudar a geografia econômica do país (GUIMARÃES 

NETO, 1995, p. 37). 

 

É importante ressaltar, todavia, que parte dos efeitos da desconcentração 

espacial produtiva verificados nesta década, são decorrentes dos investimentos 

realizados em momentos anteriores pela ação ativa do Estado durante o II PND, dados 

seus efeitos de longa maturação que começam a demostrar resultados na primeira 

metade deste decênio e que apresentaram impactos distintos no crescimento de várias 

regiões do País, destaque para o Nordeste, sobretudo até 1985. Por sua vez, Cano (2008, 
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p. 111) ressalta que “se havia uma tendência reconhecidamente desconcentradora entre 

1970 e 1985, que se prolongaria, ela já não era tão clara com os dados do período 1985-

1989”, de natureza igual, Guimarães Neto (1995, p.37) apontou que “a interrupção do 

processo de desconcentração espacial, ou ao menos a redução de sua intensidade, pode 

ser creditada ao aprofundamento da crise e da instabilidade no final dos anos 1980”. 

Verifica-se, assim, o fim do período desenvolvimentista e a entrada em uma nova 

dinâmica macroeconômica e de inserção produtiva a partir dos anos 1990. 

 Os anos de 1990 inauguraram uma fase de intensa movimentação em torno da 

desestruturação das funções da máquina pública e da soberania nacional, com 

aprofundamento e implementação de políticas macroeconômicas de corte neoliberal. 

Neste sentido, destacam-se também mudanças na condução monetária, obtida através da 

estabilização inflacionária realizada a cabo pelo Plano Real, em contexto de intensa 

abertura comercial e financeira, promoção de privatizações, mudanças no tratamento 

social e abandono definitivo das políticas e dos instrumentos de desenvolvimento 

regional (BELLUZZO E ALMEIDA, 2002).   

A partir dos resultados fracassados dos planos de combate à inflação 

implementados desde a década de 1980, o início deste momento será marcado pela 

continuidade da fragilidade de ação do setor público, desgastada em meio à crise fiscal e 

financeira, e pela manutenção do baixo desempenho do produto nacional. Como 

retratado por Cano (2008, p.121), verificou-se um “péssimo início, com a forte recessão 

entre 1989 e 1993, quando o PIB brasileiro tem crescimento acumulado de apenas 

2,7%, em São Paulo foi negativo -2,4%”.  

A nova política de estabilização implantada em 1994, passou a promover, em 

razão dos novos instrumentos externos regulatórios, uma maior exposição da economia 

nacional, por meio de sua abertura comercial e valorização cambial, conseguindo conter 

a aceleração da inflação, mas com implicações para o tecido produtivo nacional. Como 

apontado por Cano (2011, p. 13), essa política “teve como lastro uma elevada 

valorização da moeda nacional ante o dólar e um ciclópico crescimento da dívida 

pública interna, inflada por elevados juros reais15”. A essência desse novo modelo de 

ajustamento possuía em sua dinâmica de funcionalidade uma correlação direta com o 

Produto Interno Bruto - PIB que a medida que se expandia provocava crescimento na 

                                                             
15 O gasto com juros passou a ser de “cerca de 8% a 9% do PIB, estrangulando as finanças públicas” e 

restringindo o crédito ao setor privado, “que se reduziu, até 2002, a um volume em torno de apenas 22% 
do PIB” (CANO, 2008, p.32). 
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quantidade de bens e serviços importados, por meio da ampliação do poder de comprar. 

Esse aumento do volume de importações gerava pressões sobre as contas públicas, 

sobre a produção industrial e o agravamento de problemas sociais, como a expansão do 

número de desempregados e o crescimento da informalidade no âmbito do mercado de 

trabalho (BELLUZZO E ALMEIDA, 2002). 

Por sua vez, a exposição da estrutura produtiva doméstica à concorrência 

externa, deixou em evidência a falta de estratégias por parte do governo com os 

produtos internos ante os importados, gerando perda de espaço no mercado e 

desestruturação de vários segmentos nacionais, principalmente na indústria de 

transformação que desde a década passada passava por dificuldades. No que se refere à 

indústria de transformação, observou-se uma piora na situação dos gêneros expostos 

“tanto leves e mais simples, como têxteis, vestuário ou alimentos, quanto de outros mais 

complexos, como os de produtos elétricos, eletrônicos, máquinas e veículos” (CANO, 

2008, p. 150). Deste modo, os impactos do novo modelo sobre a indústria nacional 

contribuíram para a redução da capacidade de arrecadação tributária por parte do 

Estado, agravando sua situação fiscal e a relação dívida/PIB, além da já reduzida 

capacidade de investimento público e privado, que despencou com a elevada carga 

incidente sobre o crédito interno.  

De uma forma geral, mesmo perdendo fôlego, a desconcentração da estrutura 

produtiva regional continuou durante o período de 1989 a 2004, porém “espúria”, com 

maiores “declínios da produção de São Paulo, 1,8% em relação ao restante do país que 

cresceu 2,4%”. Cano ainda demostrou que a recuperação foi gradual, pois “em 2004, o 

PIB/habitante do Brasil era somente 15,1% maior que o de 1980, mas para São Paulo, 

era 5,2% menor” (CANO, 2008, p.30).  

Nesse processo, os maiores ganhadores de participação no valor da 

transformação industrial, ainda na análise feita por Cano (2008, p. 174-177), foram o 

“Norte, Centro-Oeste, Minas Gerais, Espirito Santo, Paraná e Santa Catarina”, para este 

mesmo intervalo. O Nordeste manteve sua participação, “beneficiado também pelas 

exportações agrícolas e em vários ramos que demandaram alguns estados da região, 
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como Têxtil, Vestuário e Calçados”, amplamente influenciados pela “Guerra Fiscal16” e 

por múltiplos incentivos. 

Além dos péssimos resultados verificados para o setor industrial, os 

instrumentos utilizados pela política macroeconômica de estabilização fizeram com que 

vários capitais extremamente voláteis migrassem para o país em busca de maiores 

valorizações, propiciando maior vulnerabilidade externa e crises cambiais recorrentes 

para economia brasileira. Esse padrão de livre mobilidade de capitais que se 

direcionavam à periferia e a competição acirrada entre os mesmos, modificou o tipo de 

ingresso do investimento direto externo (IDE) no Brasil, que passou a ser, como 

mostrou Carneiro (2002), mais voltado para “fusões e aquisições17 do que para 

investimentos greenfield (produtivos), com destaque para as privatizações de public 

utilities em setores intensivos em recursos naturais”.  

De modo igual, Cano (2008, p. 32) mostrou que houve entrada de capitais na 

“área de serviços, distribuição de energia, transportes, telecomunicações e instituições 

financeiras”, com importante influência das privatizações para alguns desses setores. 

Em paralelo, verificou-se que a pauta de produtos exportáveis modificou-se e passou a 

ser constituída em sua maior quantidade por “produtos básicos, agrícolas e minerais 

(...)”, além “de semimanufaturados e manufaturados industriais, predominantemente de 

baixo e médio valor agregado” (CANO 2008, p.122). 

 Invertendo a trajetória de políticas implementadas pelo Estado 

desenvolvimentista que tiveram como base de sustentação o setor industrial e a 

integração da estrutura produtiva regional entre seus pilares, da mesma forma, que o 

fortalecimento de setores estratégicos, verificou-se, nesse período, a atrofia do mercado 

interno em função dos elevados juros internos.  

Com abertura comercial e redução dos custos dos importados, a base da 

manufatura doméstica sofreu grande declínio e perdeu espaço na composição do 

produto, Baltar (2000, p. 05) descreve que em “1980 o produto industrial correspondia a 

33,9% do PIB, diminuindo para 29,6% em 1989, e em 1997, correspondia a apenas 

23,8%”. No plano de fundo dessa inflexão e perda de seu dinamismo, residia o processo 

                                                             
16 Lembremos, porém, que a Guerra Fiscal já se inicia em fins da década de 1970, sendo seus dois mais 

notáveis casos a transferência de grande parte da produção de aparelhos de “som e imagem” para Zona 

Franca de Manaus e da implantação da FIAT em Minas Gerais (CANO, 2011, p. 15). 
17 Apenas no período 1991-1997 foram realizadas 515 transações de fusões/aquisições; 54% dessas 
empresas foram transferidas para o capital estrangeiro (BRANDÃO, 2004, p.127). 
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de restruturação produtiva experimentada pela economia brasileira, que levou, segundo 

Brandão (2004, p. 125), a  um movimento de “reespecialização em commodities 

minerais, minero metalúrgicas, siderúrgicas, agrícolas e agroindustriais, justamente os 

setores com baixa elasticidade da demanda, sensíveis às economias de escala, energia, 

mão-de-obra e recursos naturais baratos”, setores integrados competitivamente à 

dinâmica externa e que passam a determinar o ritmo de expansão da economia brasileira 

como função da taxa de crescimento dos países consumidores.     

A implantação no primeiro semestre de 1999 do novo regime de câmbio 

flutuante e de metas de inflação promoveu algumas mudanças no cenário anterior, 

bloqueando em certa medida as importações, com as desvalorizações cambiais, mas, 

juntamente ao “efeito china”, passaram a promover “as exportações, principalmente de 

commodities e as importações se contraíram, fazendo com que exportações e consumo 

liderassem o pífio crescimento do período” (CANO, 2011, p. 15). Em traços mais 

gerais, a situação de baixo desempenho econômico e desestruturação apresentadas no 

mercado de trabalho, igualmente ao aumento das desigualdades, levaram a 

implementação de políticas mais voltadas para uma saída de curto prazo, pois deixavam 

de fora da agenda do Estado18 os projeto de desenvolvimento regional e os 

investimentos públicos e privados, dadas as incertezas dos movimentos da economia e 

os elevados juros internos, bem como as orientações neoliberais para condução do 

Estado. Nesse contexto, segundo Cano, o crescimento da economia nacional só poderia 

ser ciclotímico, sem regularidade (CANO, 2008, p.30).  

Dessa maneira, em meio às transformações tecnológicas e de organização, os 

investimentos realizados no Brasil, passaram a moldar uma estrutura de setores voltados 

para integração competitiva externa, pouco diversificada e heterogênea, com baixo valor 

agregado e novas frentes de localização, colaborando assim para o movimento de 

especialização regressiva em curso do aparelho produtivo (BRANDÃO, 2004). 

 
Em sua regressão produtiva recente, o país restringiu ainda mais grande parte 

de sua especialização e vantagens competitivas ao grupo de processamento 

contínuo de recursos minerais, florestais, energéticos, agrícolas e pecuários, 

com a produção de minério de ferro, siderurgia e alumínio (basicamente 

insumos metálicos semi-acabados), petróleo e petroquímica, celulose e papel, 

                                                             
18 Com abandono da política de Desenvolvimento Regional, em 1995 o governo Federal instituiu a 

política dos Grandes Eixos, que respectivamente tratava-se de vetores com grandes investimentos que 

tinha como meta a ligação de zonas produtivas a portos de exportação. Contudo, eles apenas ligariam 

pontos de origem-destino, e pouco ou nada fariam em prol dos maiores espaços regionais em que 
estivessem inseridos (CANO, 2011, p. 16). 
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alimentos industrializados (grãos, suco de laranja, carnes, etc.) e têxteis 

padronizados, etc. (BRANDÃO, 2004, p. 130). 

 

Na ausência de um planejamento sólido de desenvolvimento, transferência dos 

desequilíbrios das contas públicas da união para os estados e municípios, ao lado do 

tratamento preferencial aos capitais privados nacionais e internacionais, criou-se uma 

ampla gama de instrumentos fiscais formalizados e ampliou-se a “guerra fiscal” entre os 

entes subnacionais, alicerçado em medidas de defesa e atração de investimentos 

realizados por meio de verdadeiros leilões a qualquer custo. Cano (2008, p.34), 

demostrou que essa nova lógica estava assentada nas “novas e modernas ideias, como as 

do (poder local), da região ou cidade competitiva“, vinculadas a empreendimentos com 

bases mais flexíveis que possuem em sua estrutura uma filosofia administrativa de 

racionalidade dos custos e reorganização produtiva baseada em uma maior 

internacionalização competitiva e determinação da migração do capital produtivo e 

organização econômica do território com transferência de unidades de produção para 

espaços com maior probabilidade de maximização de lucros, com isso, passando a 

valorizar territórios mais propensos aos seus objetivos em detrimentos de locais menos 

competitivos (BRANDÃO, 2004; CANO, 2008). 

Em linhas gerais, a localização industrial passou a ser determinada por subsídios, 

concessões de infraestrutura, menores custos salariais, flexibilidade nas relações 

trabalhistas, fragilidade sindical, proximidade de matérias primas e recursos naturais 

abundantes e baratos, tornando, nas análises empreendidas por Pacheco (1998, p.262), 

“menos evidente com a concorrência dos lugares a diversificação e integração do 

mercado nacional, rompendo a racionalidade associada a solidariedade entre as diversas 

regiões e provocando uma fragmentação econômica do território”, pois o perfil de  

desenvolvimento econômico brasileiro, e de seus respectivos espaços, sejam eles 

metropolitanos ou cidades de relativa importância, a partir dos anos de 1990 estão 

vinculados ao ideário neoliberal de acumulação e ao capital parasitário. Nesse contexto, 

o capital incorporado comanda o processo de acumulação.   

Em relação ao desempenho apresentado pela economia do Nordeste, cabe 

reiterar a grande participação dos investimentos realizados pelo Estado que acoplam a 

dinâmica da região à nacional até o II PND e jogam amplamente a favor do seu 

desempenho, seja em momentos de desaceleração econômica, ou até mesmo com 

produto acima da média do modesto crescimento verificado no final dos anos de 1990. 
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Vale evidenciar ainda que o movimento de integração da estrutura produtiva 

regional, assinalado por Araújo (2000, p.168), “articulou as diversas dinâmicas 

regionais, sem contudo, homogeneizar as diversas estruturas produtivas” nesse 

enquadramento, e levando em consideração as particularidades da estrutura produtiva 

nordestina que especializou-se na produção de bens intermediários, os efeitos da crise 

recente foram reduzidos.  “A crise tem afetado mais fortemente o setor industrial e, 

dentro dele, os segmentos produtores de bens de capital e bens de consumo duráveis. 

Ora, tais segmentos não têm grande presença no tecido industrial do Nordeste” 

(ARAÚJO, 2000, P.168). Nesse sentido, mesmo atingindo territorialmente todos os 

pontos do País, as regiões mais industrializadas e com maior concentração da produção 

desses bens, passaram a sentir com mais intensidade os efeitos da retração. 

As transformações ocorridas na estrutura produtiva nas décadas de 1970 a 1990 

possibilitaram uma maior diversidade produtiva sub-regional, com consolidação, de 

acordo com Araújo (2000, p. 194) de “estruturas modernas e dinâmicas, as quais 

convivem com áreas e segmentos econômicos tradicionais, contribuindo, assim, para 

tornar a realidade regional muito mais diferenciada e complexa”.  Entre as “frentes de 

expansão” desenvolvidas na região, destaca Araújo:  

 
O complexo petroquímico de Camaçari, o polo têxtil e de confecções de 

Fortaleza, o complexo minero-metalúrgico de Carajás, no que se refere a 

atividades industriais, além do polo agroindustrial de Petrolina/Juazeiro (com 

base na agricultura irrigada do sub-médio São Francisco), das áreas de 
moderna agricultura de grãos (que se estendem dos cerrados baianos 

atingindo, mais recentemente, o sul dos Estados do Maranhão e Piauí), do 

moderno polo de fruticultura do Rio Grande do Norte (com base na 

agricultura irrigada do Vale do Açu), do polo de pecuária intensiva do agreste 

de Pernambuco, e dos diversos polos turísticos implantados nas principais 

cidades litorâneas do Nordeste (ARAÚJO, 2000, p. 194). 

 

Ressalta-se, entretanto, que a consolidação de áreas dinâmicas, dos complexos 

ou polos industriais, coexistia com áreas de baixo dinamismo, a exemplo do semiárido e 

da zona da mata, como descreve Guimarães Neto (1997). Houve, então, segundo Araújo 

(2000), uma “ampliação da heterogeneidade intrarregional”. Para Guimarães Neto 

(1997, p.48) “a diferenciação no interior da região foi, até o presente, resultante do 

próprio desenvolvimento da economia nacional e do aprofundamento do processo de 

integração produtiva inter-regional”, propiciando, no âmbito da distribuição regional do 

produto, ganhos relativos para o estado do Ceará e perdas para os de Alagoas, 

Pernambuco, Paraíba e Bahia, como apontam os dados do IPEADATA (Gráfico 3). 
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Todavia, a composição conjunta do PIB do Nordeste ainda seguia liderado pela Bahia, 

Pernambuco e Ceará, mas com mudanças e alterações no ritmo de crescimento e 

diferentes dinamismos apresentados na forma de integração competitiva externa.  

Sobre as diferentes trajetórias intrarregionais e a evolução do quadro 

apresentado pelo Estado do Ceará, elas estiveram diretamente relacionadas às janelas de 

oportunidades direcionadas para a região, cujo, como descrito por Diniz e Basques 

(2004), coube aos estados do Nordeste a captação de indústrias de confecções e 

calçados.  Neste molde de divisão espacial do trabalho, para o território cearense, 

assistiu-se na segunda metade dos anos de 1980, a uma ruptura na trajetória de 

planejamento da máquina pública propiciada pela ascensão de uma classe dirigente 

composta por empresários locais do Centro Industrial do Ceará - CIC, vinculados aos 

setores urbanos e na esteira do processo de modernização e ações privatizantes. Essa 

ruptura foi no sentido de provocar alterações institucionais contínuas nos âmbitos da 

questão fiscal, financeira, patrimonial, administrativa e de relação com a sociedade 

civil19, tendo como plano central o retorno da capacidade de investimentos e 

credibilidade da imagem do estado com intuito de atrair investimentos externos e 

mudanças no padrão de crescimento da economia estadual no sentido de inseri-la aos 

movimentos da economia global, largamente conhecido por “Governo das Mudanças20” 

e/ou “Singularidade Cearense” para Bonfim (1999). Como fundamentando e descrito 

por Pereira Júnior (2011, p. 43-44), esse período caracterizou-se pelo “fortalecimento 

das tendências industrializantes, racionalização dos sistemas técnicos de organização do 

território, atração de investimentos externos e reestruturação da máquina pública 

baseada numa política de enxugamento e privatização”. Foi em meio a este ambiente 

que emergiu a terceira fase do crescimento industrial cearense assinalada por Lima 

Júnior (2014).     

Após severo ajuste fiscal e administrativo posto em prática durante a primeira 

gestão de Tasso Jereissati de 1987-1991, no ano de 1989 o governo estadual, através da 

                                                             
19 Imprimiu diferenciações e inovações na oferta de políticas e serviços públicos, especialmente nas áreas 

sociais, por duas razões. A primeira, o governo assumiu o compromisso de colocar o Estado a serviço da 

maioria da população carente e, a segunda razão, a nova Constituição de 1988 promovia a 

descentralização e a universalização dos serviços públicos básicos na saúde, educação e saneamento 

(AMARAL FILHO, 2017, p.20). 
20 O “governo das mudanças” teve como governadores Tasso Jereissati (1987-1990), Ciro Gomes (1991-

1994), Tasso Jereissati novamente (1995-2002) e Beni Veras (2002). Interessante notar que Ciro Gomes 

não fazia parte do círculo dos “jovens empresários”, nem era de origem empresarial, mas um profissional 

liberal, que foi deputado líder do primeiro governo de Tasso Jereissati na Assembleia Legislativa 
(AMARAL FILHO, 2017, p.30).   
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Secretária de Indústria e Comércio – SIC, elaborou o documento intitulado “A nova 

política industrial do Ceará: interiorização do desenvolvimento”, partindo da 

constatação do quadro de miséria e desemprego disperso pelo território. Como forma de 

superação dessa realidade, optou-se pelo caminho do acesso ao mercado de trabalho 

mediante a “criação de empregos” para erradicação da pobreza e distribuição de renda, 

traçando os seguintes pontos: i) programas de interiorização; ii) programa de promoção 

industrial; iii) programa mineral; iv) programa de desenvolvimento tecnológico 

industrial; v) projetos especiais, além, claro, do objetivo implícito de desconcentração 

da atividade industrial polarizada na capital (LIMA JÚNIOR, 2014). 

Com as delimitações impostas em meio aos desgastes sofridos nas fontes de 

financiamento direcionados aos projetos desenvolvimentistas de caráter regional, estes 

propósitos fundamentavam-se, assim, sobretudo, em desregulamentações dos mercados 

e inserção pautada na competitividade sobre a ótica da redução de custos possíveis por 

intermédio do saneamento da questão fiscal que foi realizada por parte do governo dessa 

unidade federativa. Esse saneamento fiscal gerou capacidade e institucionalidade para o 

estado participar da “guerra dos lugares”, possibilitando, como destacou, Pereira Júnior 

(2011, p. 229), “um financiamento público de indústrias externas e o Ceará embarcou 

em políticas de atração indiscriminada de investimentos oferecendo benefícios fiscais21 

e garantias de lucratividade para qualquer capital interessado”. 

 Dentre os mecanismos típicos da guerra fiscal utilizados pelas políticas de 

estímulo ao crescimento econômico estadual e atração de investimentos, destaca-se o 

FDI, como já se fez referência, que passou por mudanças em 1989 e tornou-se mais 

efetivo nos anos 1990.  Operado pelo Programa de Incentivo ao funcionamento de 

Empresas – PROVIN, o FDI dava sustentação a aquisição de financiamento de capital 

de giro das empresas por intermédio de subsídios ocorridos através de renúncias de 

arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, da 

seguinte forma: as empresas declaravam informações referentes ao montante do 

investimento a ser realizado, ramo de atividade e município de instalação, depois, em 

plena atividade, parte do imposto que deveria ser recolhido é devolvido na forma de 

                                                             
21 Sobre estes benefícios, Pereira Júnior (2011, p. 231) chama atenção ao fato de que, mudanças 

constitucionais brasileiras de 1988, permitiram que as unidades da federação ganhassem mais autonomia 
e, como consequência, estabelecessem incentivos mais amplos na atração de investimentos.    
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empréstimo, variando dependendo dos prazos22 e critérios mais relevantes para 

localização e distribuição dos investimentos. Junto ao instrumento de caráter fiscal, o 

governo passou a promover também um pacote de melhorias na expansão da 

infraestrutura de suporte como: estradas, ativos portuários, aeroportuários, 

disponibilidade de oferta de energia elétrica e implantação dos distritos industriais 

(LIMA JÚNIOR, 2017).       

Desde sua implementação, o mecanismo de incentivo fiscal do Ceará 

PROVIN/FDI, entre 1989 e 2003, passou por quatro alterações, cronologicamente 

discorrendo sobre os critérios para concessão dos incentivos em matéria de: 

desconcentração espacial, distritos industriais, aglomerações produtivas e sistemas de 

pontuação. Destaca-se, ainda, as significativas alterações realizadas no ano de 2003, 

cuja concessão do incentivo passou a ocorrer através de diferimento do ICMS em 

oposição à mecânica de empréstimos (LIMA JÚNIOR, 2017).  

Em relação ao objetivo de interiorização dos investimentos, depois da mudança 

realizada sobre a operação do seu instrumento de captação, tornou-se mais agressiva, 

cujo subsídio concedido passou a ser de forma integral, principalmente para indústrias 

que se localizassem a um maior raio de distância da Região Metropolitana de Fortaleza 

(RMF), com esse propósito deixando exposto a estratégia de espraiamento dos 

investimentos por todo o território cearense. Todavia, mesmo com essa postura, das 

empresas que aderiram ao PROVIN e assinalaram o protocolo de intenções até 1994, 

“74% se direcionavam à RMF e daquelas em funcionamento este percentual se eleva 

para 76%. Tal tendência tem leve queda no período de 1995-1997, cujos percentuais 

passam respectivamente a 57% e 71%, mantendo-se elevadas o montante de empresas 

funcionando na RMF” (LIMA JÚNIOR et al., 2017, p.96). 

Mesmo com múltiplos incentivos para as indústrias que se direcionassem para os 

demais espaços fora da RMF, observou-se uma modesta desconcentração espacial e 

uma forte polarização exercida pela maior região metropolitana do estado, a de 

Fortaleza, cuja, em sua maioria, as indústrias incentivadas são as de bens de consumo 

não duráveis. Como frisado por Cardozo (2010, p. 117), para o intervalo de 1995 a 

2002, “dentre essas atividades, o gênero industrial com maior peso consistiu em 

                                                             
22 Os prazos de carência para pagamento dos empréstimos seriam de 36 meses, corrigidos através do 

Índice de Preços ao Consumidor – IPC, podendo se estender até 72 meses com isenção de 60% do ICMS, 

e para investimentos realizados fora da RMF o prazo seria de 120 meses e isenção de 75% do ICMS 
(LIMA JÚNIOR, 2017, p.96). 
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Produtos Têxteis com 27,6%, seguido de Alimentos e Bebidas (23,5%), Calçados (14%) 

e Vestuário (5,7%)”, para a mesma fonte, em se tratando da origem dos 

empreendimentos, “52,4% corresponderam a investimentos provenientes do próprio 

estado, 22,3% de investimentos de SP, 9,4% do RS e 8,4% de outros países”. Diante 

destes dados, ainda constatou-se a elevada percentagem do capital radicado como uma 

das características relevantes da estrutura econômica cearense, junta-se a este 

desempenho o peso das dificuldades enfrentadas pelas matrizes localizadas no Sul e 

Sudeste, por meio das deseconomias de aglomeração e migração do capital produtivo 

em busca de menores salários.      

Destaca-se, ainda, que sucessivas ações de complementaridade que não se 

limitavam apenas aos incentivos fiscais foram empreendidas para extensão e suporte 

atrativo aos empreendimentos, como os programas:  

 

Programa de Incentivo às Atividades Portuárias Industriais do Ceará – 

PROAPI, criado em 1995, já foi extinto; Programa de Desenvolvimento 

do Comércio Internacional e das Atividades Portuárias do Ceará – PDCI, 

implementado em  1996, já foi extinto; Programa de Desenvolvimento de 

Cadeias Produtivas do Ceará – PROCAPI criado em 2003; Programa de 

Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém e da 

Economia do Ceará – PRODECIPEC, criado em 2003; Programa de 
Incentivo às Centrais de Distribuição de Mercadorias do Ceará – PDCM, 

criado em 2005 (CARDOZO, 2010, p.116).  

 

Enfim, ressalta-se que as ações modernizantes para o desenvolvimento 

econômico do estado, não ficaram apenas centradas no crescimento industrial, dois 

vetores passaram a atuar com importantes contribuições para a dinâmica estadual: “o 

turismo e o agronegócio. O primeiro, com características espacialmente concentradas na 

RMF e nas cidades litorâneas; o segundo, de caráter mais interiorizado” (MACEDO, 

LIMA JR E MORAIS 2012, p.84).  

Em relação às políticas e programas implementados pelo Ceará, é possível 

destacar três resultados macroeconômicos preconizados por Amaral Filho: 

  

i) superioridade da taxa de crescimento econômico estadual face às taxas de 

crescimento do Brasil; ii) expansão do índice de participação relativa do 

Ceará no PIB do Brasil, de 1,7% em 1986 para 1,9% em 2000; e iii) 

crescimento da participação da arrecadação do ICMS do Ceará na 

arrecadação desse imposto para o conjunto da federação (AMARAL FILHO, 
2017, p.42).  
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Em termos macrorregionais, o estado do Ceará também ampliou sua participação 

passando de 12,9% do PIB regional em 1980 para 15,4% em 2000 (Gráfico 3).  

Como já ressaltado, na primeira metade da década de 1980, o governo do Ceará, 

por meio de ações articuladas em torno da promoção do desenvolvimento regional, 

passou a utilizar estratégias que beneficiavam a integração produtiva do território, 

mediante o espraiamento da estrutura industrial concentrada na RMF. Neste sentido, 

uma iniciativa foi a implantação de um distrito industrial na região do Cariri, 

objetivando com isso gerar economias de escala e de aglomeração. Todavia, esse 

projeto não se consolidou. 

Desde então, como forma de superação do contexto de arrefecimento e de um 

projeto claro de desenvolvimento articulado regionalmente, o governo estadual pós 

1987, por meio dos ajustes e reformas saneadoras da máquina pública interligadas ao 

novo paradigma de regulamentação econômica que passou a prevalecer na agenda 

política, vem proporcionando novas ações de fortalecimento do setor produtivo 

caririense. Esse processo ocorreu com maior intensidade na década de 1990, onde os 

instrumentos utilizados na “guerra fiscal” por esse ente federativo são aprofundados 

com a criação de incentivos diversificados para a região, através do programa da atração 

de investimentos do governo estadual, resultando no deslocamento para esse Vale de 

empreendimentos de grande porte como: Grendene, Singer23 e Caloi. Sobre a formação 

do arranjo calçadista, Beserra (2006, p.11), descreve que embora nos remeta a meados 

dos anos 1960, momento em que a produção “calçadista evolui da produção artesanal do 

couro para a produção de calçados e produtos sintéticos, é nos anos 1990, sobretudo 

com a instalação da Grendene, que o arranjo adquire maior visibilidade”, com duas 

unidades no Ceará, uma localizada em Sobral e outra no Crato.  

Concomitante às inovações tecnológicas implementadas, incentivos fiscais 

diversificados para indústrias que se instalassem mais distantes da RMF, somada às 

estratégias de reestruturação territorial das empresas via redução dos custos impostos 

                                                             
23 Instalada no município de Juazeiro do Norte em 1997, após 22 anos operando no Cariri, a Singer Brasil 

encerrou suas atividades no mês de abril de 2019, em nota a diretoria da multinacional destaca que esta é 

“uma decisão estratégica de negócios alinhada aos objetivos da companhia de fortalecer e manter a 

sustentabilidade de suas operações no Brasil”. Disponível em: 
https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/editorias/negocios/online/fabrica-da-singer-em-juazeiro-do-

norte-fecha-apos-22-anos-e-80-funcionarios-sao-demitidos-1.2084255. Acesso em 19 de julho de 2019. 

 

https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/editorias/negocios/online/fabrica-da-singer-em-juazeiro-do-norte-fecha-apos-22-anos-e-80-funcionarios-sao-demitidos-1.2084255
https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/editorias/negocios/online/fabrica-da-singer-em-juazeiro-do-norte-fecha-apos-22-anos-e-80-funcionarios-sao-demitidos-1.2084255
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pela concorrência viabilizada pela abertura comercial, vê-se uma ampliação da 

interiorização do desenvolvimento no Estado do Ceará com a instalação na região do 

Cariri do polo calçadista centralizado mais percentualmente no CRAJUBAR, mas 

também distribuídos na pequenas cidades. Na última década do século XX, várias 

mudanças impactaram sobre a dinâmica econômica da região do Cariri, sobretudo nas 

taxas de urbanização e expansão na quantidade da oferta de serviços complementares 

aos investimentos ali situados, com destaque para a cidade de Juazeiro do Norte, que 

assume o papel de polo regional do Cariri, comandando, juntamente com os municípios 

de Crato e Barbalha, a dinâmica econômica da expansão do triangulo CRAJUBAR e da 

região Sul do Ceará, polarizando diversas atividades de comércio, serviço, indústria, 

educação entre outros.  Além destas atividades, a região apresenta quatro cadeias de 

arranjos produtivos Locais: i) calçados, nesse momento já despontava como o terceiro 

maior polo calçadista nacional, atrás apenas dos polos Gaúcho e de Franca, em São 

Paulo, e constituído por empresas de diversas escalas e com alto grau de informalidade 

(COSTA, 2007; ARAÚJO, 2006);  ii) pedras cariris, localizado nos municípios de 

Santana do Cariri e Nova Olinda (VIDAL, 2010); iii) turismo religioso (AMARAL 

FILHO; CORDEIRO, 2006); e iv) produção de joias  e folheados,  com localização no 

CRAJUBAR (FERNANDES, 2005).  

No Capítulo seguinte será examinada a continuidade do processo de integração 

inter-regional brasileira e seus desdobramentos sobre o Nordeste e o Ceará no início do 

século XXI, além de destacadas as principais mudanças em termos econômicos e sociais 

observadas no período recente. 



59 

 

CAPÍTULO 2 - DINÂMICA MACROECONÔMICA E DE INTEGRAÇÃO 

INTER-REGIONAL NO INÍCIO DO SÉCULO XXI: BRASIL, NORDESTE E 

CEARÁ 

 

No início dos anos 2000 o Brasil começou a experimentar um novo ciclo de 

crescimento em sua atividade econômica, em meio a continuidade do processo de 

integração inter-regional da sua estrutura produtiva. Esse movimento teve maior 

intensidade para o intervalo de 2004 a 2010, em um ambiente de inflação sob controle, 

em paralelo a retomada do crescimento do PIB, ampliação dos investimentos, sobretudo 

setoriais e sociais, aumento na oferta de crédito, expansão do consumo de uma fatia 

importante da sociedade e redução significativa do desemprego, com geração de postos 

de trabalho formal. Estes resultados foram obtidos através da manutenção de grande 

parte das medidas macroeconômicas24 adotadas na década de 1990, mas também com a 

ampliação e consolidação de políticas públicas ativas, dentre estas, as de transferência 

direta de renda, como o Programa Bolsa Família - PBF e o Benefício de Prestação 

Continuada – BPC, além da previdência social. 

Esse processo gerou impactos que representaram um rompimento sobre a 

dinâmica regional vivenciada nas duas décadas antecedentes, e foi inicialmente puxado 

pelo cenário externo de liquidez internacional favorável e crescimento da demanda e 

preços das commodities agrícolas e minerais exportadas que passam a ser impulsionadas 

pelas desvalorizações ocorridas nos anos de 1999 e 2002 e pelo “efeito china”. Em 

seguida, agregou-se a isto, o acréscimo do consumo interno com a reestruturação do 

mercado de trabalho, especialmente formal, e pela institucionalização de uma política 

de valorização do salário mínimo, além da ampliação do crédito. Em paralelo, buscou-

se a retomada dos investimentos em infraestrutura econômica e social e a expansão dos 

investimentos produtivos. Todavia, a crise financeira de 2008 ocasionou a reversão do 

quadro internacional favorável, provocando influências negativas sobre a atividade 

econômica e acarretando na retração do produto em 2009 na economia brasileira. 

                                                             
24 Que deram estabilidade e capacidade de intervenção na economia por parte do setor público, “inclusive, 

de novas modalidades institucionais, como as parcerias público-privadas e as concessões, favorecendo a 

retomada de investimentos em infraestruturas econômica e de caráter produtivo, apoiados pela 

disseminação de maior volume de crédito público para empresas, mesmo com a ocorrência da crise 

financeira mundial de 2008” (SARTI; HIRATUKA, 2011, p.12). 
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Todavia, políticas anticíclicas25 foram implementas e surtiram efeito em 2010, com o 

PIB crescendo 7,5%. Mas, a partir de 2011, observou-se um processo de desaceleração 

da atividade econômica, agora em um ambiente internacional desfavorável, e com 

tendência a retração dos investimentos e do consumo do governo e das famílias a parti 

de 2015, quando o país adentrou em uma das suas maiores crises sinalizada pelo valor 

negativo do PIB de -3,8%.   

Movimento constatado por meio dos dados expostos na Tabela 1 onde a partir 

de 2004 o Brasil começou a experimentar taxas de crescimento do PIB superior ou 

próximo as apresentadas pela média mundial e da América Latina, perfazendo para este 

ano 5,8% contra 5,4% da média mundial e 6,0%, respectivamente. O Brasil apresentou 

crescimento do volume de exportações de 14,5% entre 2003-2004, tendência que vai 

declinando e é invertida pós 2008, como fruto da iminência da crise financeira 

internacional, ocasionando efeitos negativos sobre o volume de exportações do Brasil, 

reduzindo e atingindo em 2009 o valor de -9,2%. A formação bruta de capital fixo 

acelerou-se, sobretudo, nos anos de 2007 e 2008 e, depois, em 2010, perdendo fôlego a 

partir de então, chegando a valores negativos em 2014 e 2015. 

 

Tabela 1 – Brasil: Indicadores Macroeconômicos, 2000-2015 

 

                                                             
25 Conjunto de medidas voltadas a estimular a economia como: desonerações tributárias para setores 

industriais, lançamento do Programa Minha Casa Minha Vida, redução da meta de superávit primário e 

liberação de várias linhas de crédito por parte dos bancos oficiais (GADELHA, 2011, p.795). 
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Com a consolidação da ampliação do produto e melhoria do quadro fiscal da 

união beneficiado por geração de saldos positivos das contas públicas externa e interna, 

consolidou-se um espaço no orçamento do governo para adoção de política fiscal 

expansionista a partir de 2005, além do incremento do crédito executado pelos bancos 

públicos como Caixa Econômica, Banco do Brasil e o BNDES26. Outro aspecto a ser 

destacado foi o retorno dos investimentos produtivos e de infraestrutura,  nas áreas de 

infraestrutura social, econômica e urbana, principalmente depois de 2007, com o bloco 

de ações do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC. O PAC tinha sua etapa 

inicial prevista para ocorrer até 2010, com previsão de investimentos de R$ 503,9 

bilhões27, como forma de estimular o ritmo de crescimento econômico mediante 

articulação de projetos de infraestrutura públicos e privados, distribuídos em cinco 

blocos: “investimento em infraestrutura, estímulo ao crédito e ao financiamento, 

melhora do ambiente de investimentos, desoneração e aperfeiçoamento do sistema 

tributário e medidas fiscais de longo prazo” (ZUANAZZI et al., 2015, p. 02). 

Contudo, com o prolongamento dos efeitos recessivos da crise financeira e 

retração da economia a partir de 2009, o governo com propósito de dar continuidade às 

taxas de acréscimo em seu produto, lançou uma nova rodada de investimentos de caráter 

anticíclico, com destaque para a segunda etapa do PAC. Esta nova fase estava prevista 

para o período de 2011 e 2014, com um montante de recursos da ordem de R$ 708,43 

bilhões, de acordo com Zuanazzi et al. (2015, p. 07), e com os “maiores orçamentos 

destinados para ao eixo de energia, R$ 286,66 bilhões e ao eixo Minha Casa Minha 

Vida, R$ 255,67 bilhões”. Assim, passando a contribuir com a dinâmica e aumento do 

produto, com destaque para o Programa Minha Casa Minha Vida – MCMV, que para 

Araújo (2014, p.548) buscava “enfrentar um velho problema: o elevado déficit 

habitacional, concentrado nas famílias de mais baixa renda” ao lado desta ação ativa de 

política social, a autora faz referência a “descoberta de petróleo na camada do pré-sal e 

os investimentos da Petrobras28”, não obstante, mesmo com estas iniciativas, o 

                                                             
26 Com relação as operações do BNDES no Nordeste no período de 2000 a 2012, Resende et al. (2015, p. 

37) “mostra que a participação nos desembolsos do BNDES, que chegou a um mínimo de 7% (ou R$ 3,7 

bilhões) em 2004, subiu para 13% (ou R$ 18,6 bilhões) em 2012”. 
27 Do aporte de recursos disponibilizados para o PAC1, 88,1% foram executados (ZUANAZZI et al., 

2015, p.03). 
28 Investimentos que beneficiam a região Nordeste com implantação de estaleiros nos estados de 
Pernambuco, Alagoas, Bahia e Maranhão. “No caso das refinarias, a empresa deixou de ampliar as já 
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desempenho econômico não consegue obter o mesmo fôlego do observado para o 

intervalo de 2004-2010.     

Conjuntamente aos investimentos setoriais e sociais territorialmente distribuídos 

que ocorreram durante os anos 2000, outros elementos surgiram e passaram a contribuir 

com efeitos positivos sobre a dinâmica regional, gerando, como apresentando por 

Resende et al. (2015), um “quadro promissor” para a dinâmica regional brasileira. 

 
Configurou-se nesta última fase a combinação de três elementos benéficos, 

como não se tinha visto desde os anos 1970: i) expansão acelerada das 

economias regionais; ii) redução das disparidades regionais nos PIBs per 

capita estaduais e macrorregionais; e iii) recuperação da capacidade 

governamental, na forma de instrumentos e recursos, para ativar o 

desenvolvimento regional (RESENDE et al., 2015 p.8).  

  

Em relação à região Nordeste,  Resende et al. (2015, p.13) destacaram também: 

i) o crescimento anual médio do PIB per capita do Nordeste superior à média brasileira, 

“3,12% contra 1,81% ao ano entre 2000 e 2010, porém, representava apenas 48% da 

média nacional em 2010 e, seria necessário cerca de cinquenta anos para se atingir a 

cifra de 75% do PIB per capita auferido nacionalmente”; ii) o aumento da 

desconcentração industrial, contudo com elevado percentual da indústria ainda 

localizado no polígono Centro-Sul e nas regiões metropolitanas do Nordeste, “passando 

Fortaleza a estar presente no ano de 2007 entre as dez maiores microrregiões industriais, 

posto antes ocupado pela microrregião do Recife”. Em relação ao movimento de 

espraiamento industrial e os locais intrarregionais beneficiados, além da capital 

cearense, “o estudo realça a cidade de Sobral pelo crescimento da oferta de empregos 

nas indústrias têxtil, calçadista, alimentos e bebidas”; iii) maior desempenho do PIB das 

cidades médias (de 100 a 500 mil habitantes) “4,43% a.a., contra 3,65% a.a. do PIB 

nacional”, tendência acompanhada também pelas pequenas (até 50 mil), mas com 

distinto comportamento no ritmo de incremento de sua população como característica 

que a difere da primeira; iv) crescimento puxado pelo consumo das famílias pobres e, 

sintetizado mediante os dados da Pesquisa de Orçamento Familiar – POF, realizada pelo 

IBGE, salientando grande participação das regiões Norte e Nordeste na média nacional 

e expansão do setor de comércio e serviços como um dos indicadores da inserção do 

consumo de massas; v) queda das desigualdades socioeconômicas, mas com 

                                                                                                                                                                                   
existentes concentradas no Sudeste e Sul e partiu para construir novas unidades, três delas no Nordeste 
(ARAÚJO, 2014, p. 548). 
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permanência das desigualdades educacionais, que podem ser verificadas por meio do 

valor gasto por aluno em creche que para o Nordeste em 2009 representava “apenas 

36,5% da média nacional, por sua vez, este valor será de 4,4 vezes no Sudeste”; e vi) 

“crescimento do número de vagas no ensino superior29 e aumento da migração de 

estudantes universitários”. Com relevante expansão na quantidade de matrículas em 

instituições públicas e privadas nas regiões Norte e Nordeste.    

Na mesma direção, sobre o peso das políticas setoriais e sociais implementadas 

pelo governo federal, Araújo (2013, p.163) distingue que o crescimento econômico 

vivenciado no primeiro decênio dos anos 2000 foi “desconcentrador” tendo como 

principais mecanismos as políticas implícitas de desenvolvimento regional, tais como as 

“políticas de transferência de renda, previdenciária, agricultura familiar, valorização real 

do salário mínimo, habitacional, infraestrutura econômica e interiorização de novos 

campi universitários”; políticas que mesmo não apresentando um objetivo regional 

explícito, conseguiram atingir territorialmente vários espaços, apresentando resultados 

no combate às desigualdades pessoal e regional.  

Ressalta-se também nesse período a elaboração de uma proposta explícita de 

desenvolvimento regional a partir da criação e implementação da Política Nacional de 

Desenvolvimento Regional – PNDR e recriação das superintendências regionais. Mas, 

com exceção do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte – FNO, Fundo 

Constitucional de Financiamento do Nordeste – FNE e Fundo Constitucional de 

Financiamento do Centro-Oeste – FCO, Araújo (2013, p.168) avalia que “o fato é que 

pouco ou nada se evoluiu nesse campo. Paralelamente, outras políticas tiveram impactos 

favoráveis ao enfrentamento das desigualdades regionais”.  

Enfim, sobre a dinâmica de integração produtiva regional deste período e o peso 

das políticas implícitas sobre as estruturas produtivas instaladas intermediada pelos 

novos investimentos realizados em meio ao ativismo fiscal do Estado, Araújo (2017) 

ressalta que: 

Período pode ser melhor associado a aspectos que não configuram uma 

estratégia de integração, mas que se beneficiam da herança da integração “do 

passado” para se espraiar pelo território, ocasionando importantes impactos 
intrarregionais (ARAÚJO, 2017, p. 54). 

 

                                                             
29 Em 2002, o Brasil possuía 43 campi de universidades federais implantados, e sua localização revelava a 

herança de concentração que marcou o Brasil em sua formação histórica: privilegiava o Sudeste, o Sul e o 

litoral. Em 2010, com a implantação da Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni), o 
número de campi havia aumentado para 230 (ARAÚJO, 2014, p. 552). 
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Elementos que juntos adquiriram uma capacidade de geração de efeitos 

regionalmente diferenciados nas diversas escalas do País, especialmente as políticas de 

recorte setorial e sociais como: aumento real do poder de compra do salário mínimo, 

transferências de renda, entre elas: de previdência rural, Benefício de Prestação 

Continuada – BPC, Programa Bolsa Família – PBF, e os projetos de infraestrutura 

econômica e social realizados pelo Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, que 

passaram a promover reflexos na reestruturação econômica, principalmente das regiões 

que apresentavam os menores indicadores neste ponto, como o Norte e o Nordeste30. 

Resende et al. (2015, p. 51), ao investigarem os casos do PBF e do BPC, concluem que 

“os montantes hoje mobilizados para as regiões Norte e Nordeste, de maneira conjunta, 

superaram em 2010 os recursos dos fundos constitucionais do Norte (FNO) e do 

Nordeste (FNE)”, reafirmando, assim, a importância das políticas implícitas para o 

desenvolvimento dessas regiões no período recente.  

Os efeitos fomentados pelas políticas anteriormente citadas são verificados por 

Araújo (2014, p. 546) “no crescimento do rendimento médio das famílias de 5,6% a.a 

quando a média nacional foi de 4,5% e no Sudeste essa taxa foi de 3,9%” entre 2000 e 

2010, ressaltando assim os efeitos positivos da política de valorização do salário 

mínimo e o papel do consumo como elemento dinâmico dessa fase, dinamizando setores 

e gerado postos de trabalho. Esse movimento traz impactos notáveis, principalmente se 

considerado que, no Nordeste, “45% dos ocupados recebem até um salário mínimo, bem 

acima da média brasileira, que é de 26%” (ARAÚJO, 2014, p. 546). Ressalta-se 

também a expansão do segmento de varejo moderno, com instalação de redes de 

supermercados e shopping center’s, e outros avanços constatados nos “serviços de 

educação, saúde e comércio moderno, serviços às empresas, na indústria de 

transformação e na construção civil, além do agronegócio voltado para a produção de 

grãos e de frutas” na região (CGEE, 2014, p. 24). 

Investimentos produtivos em diversos setores que também se interiorizaram em 

função do acréscimo do consumo regional e, passaram a contribuir no ritmo de 

                                                             
30 É preciso ressaltar os impactos dos programas sociais na dinâmica da região do Semiárido, dominado 

pelo bioma da caatinga como: “aumento da circulação monetária local, bem como a ampliação da oferta 
de serviços, a exemplo dos cursos universitários e de redes de atendimento médico-hospitalares que se 

dirigiram a seus principais centros urbanos” (BNB, 2014, p. 46).  
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incremento do produto da rede de cidades de pequeno e médio porte intrarregional, a 

exemplo:   

 

Das fábricas da BR-Foods e Kraft Food, no município de Vitória de Santo 

Antão, da Sadia-Perdigão, em Bom Conselho (Semiárido de PE) e da 
catarinense Lia Line para fabricação de calçados femininos, em Itororó, no 

Sudoeste baiano. No Ceará, consolida-se a produção de calçados em Sobral e 

Juazeiro do Norte (ambas no Semiárido). Indústrias de móveis, confecções e 

a pequena metalurgia também avançaram no interior de vários estados do 

Nordeste (CGEE, 2014, p. 28). 

 

O dinamismo econômico regional também esteve ligado ao “crescimento das 

exportações, principalmente de commodities produzidas nos cerrados nordestinos da 

Bahia, Maranhão e Piauí” (CGEE, 2014, p. 32). Além disso, acompanhando o 

movimento de expansão da fronteira agrícola, ocorre a consolidação de áreas de 

fruticultura irrigada direcionadas à exportação, setor beneficiado por sistemas de 

irrigação que sustentam a produção nos períodos de estiagem, tal como ocorre no caso 

da “fruticultura de uvas, banana, mangas, etc., especialmente no Baixo Jaguaribe - CE, 

Assú, Mossoró -RN e São Francisco – PE/BA” (BNB, 2014, p.47). A expansão do 

agronegócio de grão e da fruticultura irrigada vai no sentido contrário ao da “perda de 

peso relativo no tecido produtivo regional dos velhos complexos econômicos como: 

pecuária, algodão, policultura e sucroalcooleiro” (CGEE, 2014, p. 24).   

Enfim, evidenciou-se também o papel desempenhado pela produção de base 

familiar e da pecuária31 de pequeno porte que avançaram em resposta à demanda 

interna, principalmente de alimentos, e por aperfeiçoamentos que possibilitaram uma 

redução no grau de vulnerabilidade em condições adversas. Neste sentido, menção 

merece ser dada ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – 

PRONAF, “e medidas relacionadas ao abastecimento de água via cisternas e quintais 

produtivos” (BNB, 2014, p.47).     

Parte dessas transformações ocorridas na estrutura produtiva nordestina podem 

ser analisadas por meio das variações do seu produto observadas através do Gráfico 1, 

que mostra o Nordeste crescendo acima da média nacional entre 2004 e 2008, ou 

através dos dados das Contas Regionais do IBGE que evidenciam que, mesmo no 

período de desaceleração, a economia nordestina ampliava-se acima da média nacional 

(2,2% ao ano contra 1,4% a.a. entre 2011 e 2014). Contudo, na crise, a região Nordeste 

                                                             
31 Mesmo em momentos de estiagem, “exceção feita a pecuária pelos avanços pontuais ocorridos na 
ovinocaprinocultura, nesta última em termos de melhoramento genético dos rebanhos” (GOMES, 2014). 
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foi mais afetada, retraindo o PIB em 4,0% ao ano, entre 2014 e 2016, enquanto que a 

economia brasileira caiu 3,4% ao ano.  

Em termos macrorregionais, observa-se na Tabela 2 o aumento do peso relativo 

da participação da região no produto nacional de 13,1% em 2002 para a cifra de 14,3% 

em 2016, tendência essa não verificada pela região Sudeste que, para os mesmos anos, 

reduziu sua participação de 57,4% para 53,2%. Já em termos intrarregionais, deve-se 

considerar o ganho de peso relativo no mesmo intervalo dos Estados do Maranhão, de 

8,2% para 9,5%, e do Piauí, de 3,7% atingindo 4,6%. Já o Ceará conseguiu uma 

extensão de 14,7% para 15,4%, Pernambuco permaneceu em torno da média dos 18% e 

a Bahia reduziu sua participação de 30,2% para 28,8% em 2016.  

 

Tabela 2 – Macrorregiões e Estados do Nordeste: Distribuição Regional do 

Produto Interno Bruto a preços correntes. 2002/2016 

Área Geográfica 2002 2004 2009 2010 2014 2016 

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

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

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

Sul 16,2 16,8 15,9 16 16,4 17 

Nordeste 13,1 12,9 13,6 13,5 13,9 14,3 

   Maranhão 8, 2 8,8 9,1 8,9 9,5 9,5 

   Piauí 3,7 3,7 4,2 4,3 4,7 4,6 

   Ceará 14,7 14,7 14,9 15,2 15,7 15,4 

   Rio Grande do Norte 7,0 6,9 6,8 6,9 6,7 6,6 

   Paraíba 6,5 6,3 6,7 6,4 6,6 6,6 

   Pernambuco 18,5 17, 9 17,6 18,6 19,3 18,6 

   Alagoas 5,9 5,6 5,4 5,2 5,1 5,5 

   Sergipe 5,3 5,3 4,8 5,1 4,7 4,3 

   Bahia 30,2 31, 30,5 29,5 27 8 28,8 

Fonte: IPEADATA (2002-2016). Elaboração própria 

 

Outro elemento importante na determinação da conjuntura delineada pela região, 

foi a presença do Banco do Nordeste do Brasil – BNB e os financiamentos do BNDES, 

que, foram decisivos nos investimentos produtivos realizados nos anos recentes. 

Resende et al. (2015, p. 37) apontam entre este protagonismo a “pulverização de crédito 

entre pequenas e médias empresas de diversos ramos”, mas também entre grandes 
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empresas, principalmente nas áreas “petroquímica, naval, eólica32, siderúrgica, 

ferroviária, de refinaria, de celulose e automobilísticas”. Dado que pode ser constatado 

pelo número de operações de crédito do BNDES realizadas, Guimarães et al. (2014, p. 

55) acentua esse aumento, “em 2007, foram realizadas cerca de 14,0 mil operações, 

alcançando 148,0 mil em 2013, isto é, uma expansão de mais de dez vezes no período 

analisado”.  

Ressalta-se, ainda, a consolidação de um bloco de investimentos no setor 

industrial. Investimentos estes anunciados ou em fase de implantação, por grupos 

nacionais e internacionais, voltados tanto para o consumo regional, influenciado pela 

política de reajuste real do salário mínimo e pela oferta de crédito direcionado ao 

consumo, quanto para a consolidação de grandes investimentos produtivos. Em 

conjunto, esse bloco de investimentos tinha valores estimados, até o ano de 2016, de um 

“total de R$ 340 bilhões, subdividido da seguinte forma: R$ 120 bilhões para o 

Maranhão; Bahia ficaria com R$ 70 bilhões; Pernambuco, algo próximo a R$ 60 

bilhões; Ceará R$ 50 bilhões; e os demais cinco estados contariam conjuntamente, 

estimativamente com R$ 40 bilhões” (GOMES, 2014, p.92).  

Estes investimentos estavam designados para diversos setores econômicos como 

refinarias, termoelétricas, petroquímicas, hidroelétricas, papel e celulose, estaleiros, 

indústria automobilística, alimentos, bebidas, higiene, beleza, energia, mineração e 

farmoquímica, uma parte deles distribuídos espacialmente como realça a Figura 1. 

Além disso, destacaram-se avanços significativos na montagem de parques eólicos na 

região, nos estados da Bahia, Ceará, Pernambuco e Piauí. “Em paralelo à montagem dos 

parques, destaca-se a atração de indústrias produtoras de equipamentos para geração 

deste tipo de energia, com duas fábricas no porto de Suape e uma no Polo de Camaçari” 

(CGEE, 2014, p. 28).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
32 Investimentos realizados no setor de energia renovável graças ao grande potencial de geração existente 
no litoral e no semiárido nordestino (FEITOSA et al., 2003).   
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Figura 1 – Nordeste: Projetos estruturadores na região 

 
           Fonte: (GUIMARÃES et al. 2014, p.60). 

 

Mesmo considerando as ampliações na quantidade de recursos disponíveis para 

a região, uma evidencia confirmada é o papel firmado pelas regiões metropolitanas 

nordestinas como polos de concentração da maioria dos grandes investimentos em 

estaleiros, petroquímicas, termoelétricas, siderúrgica e petroquímica, implementados ou 

em fase de execução nos complexos: Industrial Portuário Suape (Pernambuco); 

Industrial do Polo Petroquímico de Camaçari ou Industrial e Portuário de Aratu (Bahia); 

Industrial e Portuário do Pecém – CIPP (Ceará); e no Porto de Itaqui (Maranhão), 

constituindo-se em áreas com forte capacidade de atração industrial (GOMES, 2014). 

Avanços substanciais também ocorreram nos investimentos em andamento ou 

interrompidos em infraestrutura regional abrangendo um ou mais estados, sobretudo 

aqueles relacionados a segunda fase do PAC, com base nos dados do programa, Gomes 

(2014) verificou que em “projetos de duplicação de rodovias, ferrovias, canais, adutoras 

e drenagens foram investidos mais de R$ 46 bilhões”. Observa-se também projetos 

como a Ferrovia Transnordestina, a duplicação de rodovias federais e estaduais, a 

expansão de redes de gasodutos e de obras relacionadas à infraestrutura hídrica, a 

exemplo da integração do rio São Francisco com bacias do Nordeste Setentrional e da 

construção de adutoras para abastecimento urbano e rural (BNDES, 2014). 

Ademais, tratando-se dos investimentos previstos na área de infraestrutura, o que 

se verifica é o grande atraso no cumprimento dos prazos de execução das obras, com 

destaque para Transposição do Rio São Francisco, Ferrovia Transnordestina e da 
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Ferrovia de Integração Oeste Leste FIOL. Em termos de rodovias, “apenas 25,1% das 

rodovias da Região Nordeste foram classificadas entre boas/ótimas pela Confederação 

Nacional de Transportes (CNT) em 2013, enquanto 42,4% foram consideradas regulares 

e 32,5% ruins ou péssimas” (BNB, 2014, p.59).  

Evidencia-se, ainda sobre os projetos na área de infraestrutura, segundo exame 

feito por Apolinário et al. (2011, p. 63-64) “que grande parte desses investimentos não 

dialogam imediatamente entre si e nem com as demandas diretas dos estados 

nordestinos” e mesmo aqueles do PAC relacionados ao eixo social e urbano tiveram 

como implicações “a capacidade de atingir um número pequeno de municípios, o que 

limita assim sua intensidade e capacidade de reverter o passivo observado nos 

indicadores econômicos e sociais da região”. 

Analisando o movimento recente vivenciado pela economia brasileira, percebeu-

se uma trajetória contrária a performance apresentada em décadas anteriores, sobretudo 

no que se refere à retomada dos investimentos e ao crescimento com inclusão social. 

Nesse sentido, distribuído por períodos pode-se observar, por meio da taxa média de 

crescimento anual a preços constantes (Tabela 3), os efeitos das transformações 

econômicas contemporâneas e suas repercussões no dinamismo interno da economia 

regional. Inicialmente, entre 2002-2004, o crescimento econômico regional do Nordeste 

acompanhou e superou a trajetória média nacional, com um incremento de 4,1% contra 

3,4%, desempenho esse puxado pelo crescimento da demanda externa e pelo “efeito 

china”, propiciando uma ampliação no volume de exportações de commodities 

produzidas em áreas de fronteira agrícola e nos cerrados nordestinos do oeste baiano, 

sudoeste do Piauí e sul do maranhão, além da produção de minério de ferro exportado 

via Maranhão.  Destaca-se, assim, uma expansão mais acentuada nos estados do Piauí, 

6,7% ao ano, secundado pelo Maranhão, 6,1% ao ano. Em relação ao estado do Ceará e 

sua inserção a este movimento, Amaral Filho (2017, p. 76) realça que essa unidade 

federativa não foi beneficiada pelo “aumento dos preços das commodities já que não 

possui grandes reservas de recursos naturais, nem dispõe de grandes extensões de terra 

agricultáveis”. 

Em seguida, com a conjuntura delineada pós 2004, as taxas de incremento 

anuais apresentadas pelo país e pela economia regional igualaram-se em 4,3% ao ano, 

mas com diferenças intrarregionais, particularmente pelo padrão de crescimento neste 

momento ser fortalecido pela ampliação de políticas setoriais e sociais, melhorias no 
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mercado de trabalho e redução da desigualdade de renda que contribuíram para 

impulsionar o consumo interno e dinamizar setores como comércio e serviços. Avanços 

também foram verificados na redução do desemprego, no mesmo sentido, cabe 

mencionar o papel desempenhado pela oferta de crédito e os investimentos em 

infraestrutura econômica e social. Neste sentido, a maioria dos estados do Nordeste 

apresentaram taxas médias de crescimento superiores à média nacional e regional, com 

exceção do Rio Grande do Norte, Bahia e Alagoas. As maiores taxas de crescimento do 

PIB foram verificadas no período de 2004 a 2010 para os Estados do Maranhão e Piauí, 

com 5,0% a.a. e 5,3% a.a., respectivamente, fortemente influenciados pelas políticas 

sociais, política de valorização do salário mínimo e pela dinamização do consumo das 

famílias.   

  

Tabela 3 – Brasil, Nordeste e Estados: Taxa de Crescimento média anual (%a.a) 

por período de 2002/2016. 

Área Geográfica 2002/2004 2004/2010 2011/2014 2014/2016 

Brasil 3,4 4,3 1,8 -3,4 

Nordeste 4,1 4,3 3,0 -4,0 

   Maranhão 6,1 5,0 4,6 -4,9 

   Piauí 6,7 5,3 4,6 -3,8 

   Ceará 3,2 4,7 3,6 -3,8 

   Rio Grande do Norte 3,2 3,0 2,2 -3,0 

   Paraíba 4,3 4,8 4,3 -2,9 

   Pernambuco 1,1 4,7 2,9 -3,6 

   Alagoas 2,4 4,1 2,4 -2,1 

   Sergipe 4,5 4,6 1,0 -4,3 

   Bahia 5,8 3,8 2,2 -4,8 

Fonte: IBGE – PIB dos Municipios. Elaboração Própria. 

Nota: Valores deflacionados a preços de 2016 pelo deflator implícito do PIB nacional, regional e estadual. 

Em outro momento, a partir de 2011-2014, os efeitos dos desdobramentos da 

crise financeira tornam-se mais intensos e provocam alterações no contexto 

internacional que são transmitidos e começam a marcar presença mais efetiva sobre a 

trajetória de crescimento experimentada pelo Brasil. A partir de 2011 observa-se a 

redução da capacidade de consumo do governo e das famílias, com isso, revertendo o 

ciclo de crescimento, e, mesmo com as medidas anticíclicas, através de investimentos e 

lançamento do PAC2, não há uma reversão no cenário de desaceleração do investimento 
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e da atividade econômica como um todo. Nesse cenário, a economia regional continua 

apresentando performance superior à média nacional, 3,0% ao ano ante 1,8% ao ano, e 

na perspectiva intrarregional apenas o estado de Sergipe, comparado às demais unidades 

demonstrou pífio acréscimo de 1,0% anual, de forma oposta, aparecem o Maranhão 

(4,6% a.a.), o Piauí (4,6% a.a.) e a Paraíba (4,3% a.a.). Contudo, mesmo com todos os 

esforços empreendidos, as taxas de crescimento do período pós 2011 não retornam aos 

patamares da primeira década deste século e atingem o ponto mais crítico em um 

momento posterior ao ano de 2014, marcado pelo aprofundamento da crise econômica e 

política, escalada do desemprego e taxas médias de crescimento negativas entre todas as 

escalas regionais, atingindo a região Nordeste com maior intensidade, se comparado à 

retração da economia nacional (Tabela 3).   

Em linhas gerais, sobre o desempenho da economia do Ceará e do Cariri, face as 

transformações ocorridas nacionalmente na esfera produtiva, Amaral Filho (2017, p.70) 

aponta três razões explicativas para esse fenômeno. Primeiro, montou-se mecanismos 

que  possibilitaram a execução de projetos estruturantes ao molde do “Complexo 

industrial portuário do Pecém - CIPP e o Açude Castanhão, acompanhados de projetos 

complementares voltados para o aumento da oferta hídrica, transmissão de energia e de 

melhorias do sistema estadual de transportes rodoviários”, por intermédio de estímulos 

para o crescimento local levado a diante por via dos ajustes na esfera fiscal e financeira 

ocorridos no final dos anos oitenta e durante a década de 1990.  

Em segundo lugar, desde meados dos anos 2000, o Ceará e suas regiões, em 

linha com a região Nordeste, passaram a ser beneficiado por resultados de parte dos 

investimentos privados e públicos, inclusive via PAC. Ademais, favoreceram-se das 

políticas públicas sociais de combate à pobreza e redução das desigualdades, a exemplo 

do Bolsa Família e dos ganhos reais promovido pela política de valorização do salário 

mínimo, que ao incrementarem o consumo regional, inclusive no interior do estado, 

dinamizaram setores como o de serviços e comércio varejista e atacadista. “A despeito 

deste impulso sobre a demanda efetiva, a estrutura da oferta industrial local seguiu 

dependendo dos mercados de outros estados e do exterior para vender suas mercadorias 

(têxtil; couros e calçados)” (AMARAL FILHO, 2017, p. 71).  

Em terceiro lugar, podem ser observados também progressos na base industrial 

exportadora do estado, beneficiada por empresas do Sul e Sudeste que migraram para o 

Ceará, como forma de superação da concorrência dos produtos asiáticos e buscando 
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melhores condições de competitividade por meio de fatores locacionais, dentre estes, 

incentivos fiscais, mão de obra abundante e indústria tradicional local já instalada. 

Observou-se, assim, uma reafirmação e “diversificação da estrutura industrial com 

investimentos nos segmentos de couros, calçados, têxtil, confecções, metalmecânico, 

bebidas, alimentos e construção civil”, agregaram-se também a esse movimento, mesmo 

“sem o impulso dos incentivos fiscais tradicionais, mas apoiado nos empréstimos do 

BNB e por ações do empresariado local e internacional as inversões nas áreas do 

turismo, cultivo de camarão e fruticultura” (AMARAL FILHO, 2017, p. 72).   

Na esteira dessa expansão, cabe mencionar para esta nova fase do processo de 

industrialização do Ceará, a instalação de investimentos privados sem o auxílio dos 

incentivos fiscais estaduais, como a Cia Siderúrgica do Pecém, conduzido pelas 

coreanas Dongkuk Stell e Posco associada a Vale do Rio Doce. Entretanto, como 

ressalta Amaral Filho. 

 

Mesmo não dependendo de incentivos fiscais estaduais, no tocante à sua 

produção final, esse empreendimento desponta como a expressão máxima do 
referido modelo industrial de base exportadora, caracterizado por 

investimentos provenientes de fora do estado, cuja produção é enviada para 

fora da economia estadual e que parte dos fornecedores e grande parte da 

massa salarial são endogeneizadas localmente  (AMARAL FILHO, 2017, 

p.73).  

 

Os resultados desse conjunto de intervenções no Ceará podem ser observados 

pelo desempenho do seu produto, que no período de 2003 até 2009, segundo os dados 

das contas nacionais e destacado por Trompieri Neto (2014, p.48), “cresceu menos do 

que o do Brasil em apenas três anos 2004, 2005 e 2007, ainda nessa mesma observação, 

esse estado também permaneceu crescendo abaixo da média nacional em 2010,2011 e 

2012.  

 Uma das razões para isso, pode ser creditada que por “ter uma economia com 

baixa abertura comercial, o Ceará sofreu menos com os impactos da crise 

internacional”. Em termos de distribuição espacial dessa expansão, a mesma fonte 

menciona hierarquicamente a concentração, predominantemente, na “região 

metropolitana de Fortaleza e poucos municípios do interior, que se destacam no cenário 

estadual pelo elevado dinamismo econômico, como é o caso das cidades de Sobral, 

Iguatu, Juazeiro do Norte e Crato”, esses dois últimos pertencentes à RM Cariri.  
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 O PIB per capita cearense a preços constantes de 2013 “passou de R$ 7.403 em 

2002 para R$ 12.045 em 2013, apresentando um crescimento de 62,7%, enquanto que 

no mesmo intervalo, o desempenho para o Brasil foi de 43,67%”, (TROMPIERI NETO, 

2014, p.54). 

Dentre outros elementos que contribuíram para alavancar as mudanças no 

padrão de crescimento da economia cearense, além das políticas implícitas de 

desenvolvimento regional implementadas pelo Governo Federal, cabe mencionar:  

 

A construção de escolas profissionalizantes, centros especializados de 

odontologia (CEO´s), policlínicas, unidades de pronto atendimento (UPA´s), 

delegacias, hospitais regionais, canais de interligação entre bacias 

hidrográficas, construção e manutenção de estradas, entre outras obras de 

infraestrutura (TROMPIERI NETO, 2014, p.54). 

Ressaltam-se também medidas alinhadas com a continuidade dos programas de 

atração de empreendimentos efetivamente instalados, via FDI, que no período de 200733 

a 2013, como salientado por Menezes (2014, p. 96), proporcionaram “investimentos da 

ordem de R$ 7,6 bilhões, representando 188 novas indústrias instaladas ou ampliadas e 

gerando mais de 32 mil empregos diretos”. Essas políticas explícitas de 

desenvolvimento regional efetivadas pelo Governo do Ceará foram destinadas 

principalmente para as cadeias produtivas de geração de energia, confecções e 

metalurgia. Mesmo apresentando essas cifras, observou-se uma concentração desses 

empreendimentos, pois somando os investimentos realizados na RMF e nos litorais 

Oeste e Leste, o total de empresas incentivadas percentualmente “foi de 83,7%, ao passo 

que o Sertão Central e Inhamuns ficou com 8%, e Sobral e o Cariri com apenas 5,4% 

dos investimentos” (MENEZES, 2014, p. 99). Diante desse contexto, mesmo 

objetivando o espraiamento dos investimentos para além da RMF, as políticas 

incentivadas pelo FDI continuaram não conseguindo levar o desenvolvimento industrial 

para o interior do estado, mostrando, diante disso, suas limitações como instrumento de 

integração produtiva e reafirmando que, para o período recente, tiveram maior 

importância as políticas setoriais e sociais nacionais.     

                                                             
33 Importante salientar que para o período de 2001 a 2006, não se dispõe de dados consistentes de 

implantação e operação de empresas incentivadas pela ausência do sistema de monitoramento, tendo 

somente informações dos protocolos de intenções para implantação de projetos industriais (MENEZES, 

2014, p. 96). 
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Sobre a expansão na geração de empregos com proteção social para o período de 

2002 a 2012, com base nos dados do Relatório Anual de Informações Sociais (RAIS) do 

antigo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), Cavalcante (2014, p.185-186), frisou 

a expansão averiguada pelas mesorregiões “Noroeste Cearense (85,36% no período) e 

Sul Cearense34 (84,0%) com taxas superiores ao da RMF que foi de (82,49%)”. Atrás do 

dinamismo dessas regiões, reside o peso dos esforços adotados pelo Governo Federal 

que estimularam o consumo regional e aprimoramento das políticas nas áreas de saúde, 

educação, transporte, construção civil, somadas ao crescimento dos investimentos em 

infraestrutura.   

De forma complementar as transformações econômicas, Lima Júnior (2019, p. 

216) atesta que as mesmas exigiram alguns ajustes territoriais na rede urbana cearense, 

sobretudo provocando reorganizações e reafirmando aspectos de sua estrutura como o 

avanço da “metropolização, o gradativo crescimento de centros intermediários 

constituídos por cidades médias polos de atração industrial incentivada e os pequenos 

centros ligados às reservas dos espaços rurais em modernização via fruticultura 

irrigada”.    

 No próximo Capítulo será realizado um breve resgate dos aspectos da formação 

histórica do Cariri e aprofundado o exame da dinâmica econômica e das principais 

transformações que ocorreram na estrutura produtiva da RM do Cariri nas duas 

primeiras décadas do século XXI, em meio ao contexto nacional, regional e estadual já 

apresentado. Busca-se, assim, apontar as principais características da estrutura produtiva 

e do emprego nos municípios que compõem a RM Cariri, bem como mostrar a 

importância das políticas implícitas de desenvolvimento regional para o incremento da 

atividade econômica local. 

                                                             
34 Essa delimitação por escala mesorregional é praticamente coincidente com a da região do Cariri, com 

sua delimitação atribuída aos aspectos da identidade regional proporcionada pela extensão da Chapada do 
Araripe. 
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CAPÍTULO 3 - DINÂMICA DEMOGRÁFICA, TRANSFORMAÇÕES NA 

ESTRUTURA PRODUTIVA E AS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL NA RM CARIRI NO INÍCIO DO SÉC. XXI   

 

3.1 ASPECTOS DA FORMAÇÃO HISTÓRICA DO CARIRI 

 

Território historicamente constituído como Cariri, berço da ocupação e 

resistência dos índios da tribo Kariri35, que deixaram traços marcantes sobre a formação 

cultural e artística da região, onde em meados do século XVIII já representava espaço 

de interesse para “colonizadores” e viajantes que percorriam os sertões nordestinos, sua 

ocupação e exploração economicamente de forma efetiva ocorreu na primeira metade 

do século XVIII. Essa ocupação deu-se mais detalhadamente na construção de dois 

aldeamentos indígenas por frades capuchinhos, um organizado pela Missão do São José 

da Missão Velha que originou a vila cujo nome permaneceu como Missão Velha e, 

outra realizada pela “Missão do Miranda”, que deu origem a formação e constituição da 

sede do município do Crato.  

A região conhecida por ‘Cariri’, é assim denominada desde o século XVIII nos 

documentos dos primeiros colonizadores. Esta localidade foi denominada de Cariri, por 

“causa dos seus primeiros habitantes, os índios da tribo Cariri; esta família foi 

encontrada ocupando uma área não muito extensa, que se estendia do sul do Ceará ao 

centro da Bahia e do oeste de Pernambuco” (FIGUEIREDO FILHO, 2010, P.6). 

Do ponto de vista histórico, a região é descrita pelos desbravadores desde o final 

do século XVII, e início do século XVIII, a partir da chegada dos criadores de gado, da 

casa da Torre36, vindos da Bahia. Devido às grandes distâncias em relação ao atual 

litoral cearense e a dificuldade na locomoção no semiárido, muito de sua história acabou 

voltando-se para a capitania e posterior província de Pernambuco, apesar de, 

administrativamente, ter sido parte da capitania do Ceará. Naquele século, o que era 

considerado como a Região do Cariri é muito próximo do que é ainda hoje, no entanto, 

                                                             
35 No município de Nova Olinda funciona o memorial do homem Kariri na sede da fundação Casa 

Grande, que desde 1992 preserva e resgata a história do homem do vale do Cariri, desenvolvendo 

atividades de educação patrimonial, aulas de arqueologia, mitologia, museologia e eventos culturais, 

atraindo diversos turistas e dinamizando a rede de serviços locais.  
36 “Além de seu papel de vulto no desbravamento do sertão nordestino e na evolução territorial do Brasil, 

a Casa da Torre foi pioneira na pecuária na região, estando associada ao trânsito no chamado Caminho da 

Bahia, que abasteceu as Minas Gerais”. Disponível em: https://www.meionorte.com/blogs/josefortes/a-
casa-da-torre-de-garcia-d-avila-214846. Acesso em 19 de julho de 2019.   

https://www.meionorte.com/blogs/josefortes/a-casa-da-torre-de-garcia-d-avila-214846
https://www.meionorte.com/blogs/josefortes/a-casa-da-torre-de-garcia-d-avila-214846
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a divisão territorial existente era diferente, com a cidade do Crato englobando várias 

áreas do que são municípios nos dias atuais37 (REIS JUNIOR, 2014, p.26). 

A primeira aglomeração na região na categoria de vila foi o povoado do Crato, 

fato registrado diante da criação da Vila Real do Crato em 21 de Junho de 1764. Desde 

então, juntamente com as demais vilas surgiram os povoados de Jardim, Lavras da 

Mangabeira, Brejo Grande, Barbalha, que compunham a extensão do Siará Grande38, 

unidade territorial que até o início do século XIX, compreendia toda a área que hoje 

abrange o Sul cearense, e, dessa extensão territorial, originaram-se todos os municípios 

que compõe atualmente a microrregião do Cariri (REIS JUNIOR, 2014, p.27). 

 Desbravado efetivamente em torno da “Civilização do Couro39” e localizado na 

região semiárida em torno da Chapada do Araripe, o Cariri logo apresentaria 

características socioeconômicas próprias de sua trajetória histórica de ocupação e 

desenvolvimento diferentemente de outros territórios do Nordeste. Neste aspecto, como 

ressaltado por Araújo (2000, p. 194), o alinhamento deste espaço está ligado à distinção 

apontada sobre o Ceará, onde o “complexo gado/algodão/agricultura de alimentos 

conformava uma oligarquia sertaneja que se expandia na acumulação comercial, e onde 

não existia o complexo canavieiro”. 

Com o desbravamento efetivo do Cariri, inicialmente por baianos e secundados 

por pernambucanos, logo foram percebidos os potenciais agrícolas dessa região, através 

de fatores como solos férteis e fontes perenes de água. Assim, a partir de então, 

considerou-se um desperdício a manutenção de rebanhos no vale do Cariri, por sua 

singularidade de características que o diferenciam e são descritas por Menezes:  

 
O Cariri cearense, situado na sub-bacia sedimentar do Araripe apresenta 

aspectos diferenciados do sertão circundante. É um brejo de encosta e de vale 

que se estende em parte da depressão sertaneja. Este Cariri se inicia a partir 

da Chapada do Araripe. É um verde vale, área de exceção no interior 

semiárido do Nordeste, resultante da formação edáfica, do relevo e das fontes 

que jorram das cabeceiras de drenagem da Chapada do Araripe. As condições 

físicas favoreceram a ocupação, daí ser ele densamente povoado e pontilhado 
de núcleos urbanos com certo destaque no Estado (MENEZES, 2007, p.341). 

 

                                                             
37 “Os municípios de Barbalha, Farias Brito, Caririaçu, Nova Olinda, Santana do Cariri e Juazeiro do 

Norte, fizeram parte da cidade do Crato no século XIX. Alguns se emanciparam no decorrer daquele 

século, outros, apenas no século seguinte, como é o caso de Juazeiro do Norte” (REIS JUNIOR, 2014, p. 

26). 
38 Denominação do território compreendido quando o mesmo ainda integrava a província de Pernambuco. 
39 Denominação presente em grande parte da obra de Girão (1947). 
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Devido a esses fatores, logo a agricultura começou a figurar como atividade 

principal da região, formando-se uma economia agrícola baseada na agricultura de 

subsistência e na cultura do algodão. Observa-se na região também, diferentemente de 

outras localidades do semiárido nordestino, a presença da agroindústria canavieira, 

sendo essa atividade não para exportação, mas sobretudo para a produção de rapadura 

e/ou aguardente para o consumo no próprio semiárido. 

Com o incremento da agricultura, especialmente da cana-de-açúcar, que passou 

a predominar ao lado das outras culturas, observou-se o enfraquecimento das demais 

atividades pastoris. Por isso mesmo, no final do século XVIII, a maior parte dos 

rebanhos foi deslocada para o Norte, rumo a áreas menos férteis do vale, em direção ao 

Leste e ao Sul, bem como para o lado oposto à vertente úmida da chapada do Araripe, 

“penetrando nas terras ressecadas, de mato ralo, dos estados vizinhos da Paraíba, de 

Pernambuco e do Piauí” (DELLA CAVA, 1985, p. 27). 

Diante de condições que proporcionaram o desenvolvimento de atividades 

agrícolas diversificadas, logo os pequenos núcleos urbanos e vilas começaram a 

apresentar certo adensamento urbano e oferta de serviços básicos, como evidência 

apontada por Oliveira (2014, p. 30). Os principais produtos agrícolas cultivados na 

época eram a “mandioca (cultura mais antiga do local), a cana-de-açúcar (Crato e 

Barbalha firmaram-se como centros tradicionais dessa cultura no Vale), e o algodão 

ocupando lugar de destaque, fazendo surgir indústrias elementares”, além dos 

“engenhos de rapadura, casas de farinha e indústrias de beneficiamento do algodão”. 

Sobre a localização das atividades em crescimento, Cortez, Cortez e Irffi (2011, p. 6) ao 

estudarem neste período a distribuição espacial e integração com outros mercados 

desses empreendimentos econômicas do Cariri, identificaram a especialização  dos 

municípios de Crato e Barbalha, por estarem circundados pela Chapada do Araripe, que 

se tornaram os “maiores produtores de açúcar, rapadura e aguardente”, enquanto 

“Missão Velha seria a localidade do Cariri que teria o criatório de gado de maior 

expressividade”. 
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De modo que estas três cidades, na segunda metade do século XIX, estiveram 

respaldadas em maior medida nas rendas que as produções de rapadura e 

aguardente40 garantiam tanto no que diz respeito à exportação, quanto ao 

mercado interno (CORTEZ, CORTEZ E IRFFI, 2011, p.8). 

 

Além da produção agrícola desenvolvida na região e outras características já 

mencionadas, outro aspecto relevante foi a participação política de intelectuais 

residentes no Crato, ressaltado através da participação do Cariri nos movimentos 

políticos do século XIX, “na luta pela independência do Brasil, e posteriormente na 

implantação da República. Diversos membros da comunidade local participam das 

revoluções do século XIX, com fins de apoiar a independência e, mais tarde, implantar a 

República” (FIGUEREDO FILHO, 2010, p. 18).     

Em decorrência de múltiplos fatores que proporcionaram o desenvolvimento 

agrícola e de atividades relacionadas ao comércio de mercadorias, logo a região do 

Cariri passou a atrair pessoas e comerciantes de diversas partes do Ceará e de outras 

regiões, constituindo em uma rede de influência como área de entreposto comercial para 

sua macrorregião, e ultrapassando os limites da região Sul cearense, passando a 

abranger áreas dos estados da Paraíba, de Pernambuco e do Piauí. Sobre as taxas de 

migração, Cortez, Cortez e Irffi (2011, p.10) chamaram atenção ao detalhe que “uma 

leva de trabalhadores livres, então, seguiu em direção a uma zona que não era 

densamente afetada pela seca, além de ser próspera de possibilidades de serviço, ou 

mesmo em busca de um pequeno pedaço de terra para assim ter uma vida menos 

sofrida”.  

  Adicionalmente a esse movimento, Beserra (2006) averiguou a consequente 

decadência de outro importante polo comercial regional, a cidade de Icó41, em vista 

disso, o Cariri passa a evidenciar-se de forma intraestadual, em uma reorganização 

espacial na migração do capital dessa cidade, afirmando neste momento, como 

mencionado anteriormente, a centralidade exercida pelo município do Crato, como 

maior centro de expansão e polo da região. Em virtude desses movimentos, os 

municípios de Crato e Barbalha já no século XIX passaram a apresentar características 

                                                             
40 No tocante a produção de aguardente, observa-se que 30,8% do que foi exportado pela Província 

derivava desta região, ficando o restante a cargo das cidades próximas à capital (CORTEZ, CORTEZ E 

IRFFI, 2011, p.9). 
41 Terceira cidade a elevar-se a essa categoria no Estado, logo após Aquiraz e Fortaleza, grande centro 

estratégico onde passava a “Estrada das Boiadas” e escoava o gado e os produtos entre os Estados da 
Paraíba e o Piauí. 
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de aglomerações urbanas, enquanto Juazeiro do Norte, nesse período, era apenas um 

vilarejo do município do Crato.  

Com expansão no fluxo de mercadorias e serviços, ao lado da formação de 

aglomerações urbanas, logo o município do Crato, exercendo sua centralidade nas 

atividades econômica, política e religiosa da região, começou a diversificar sua 

quantidade e oferta de serviços, além de modernizar sua infraestrutura a fim de 

acompanhar os avanços percebidos, com destaque para implantação de uma instituição 

de crédito, pioneira no sertão nordestino, a Cooperativa de Crédito Caixeiral do Crato 

Ltda, posteriormente Banco Caixeiral (1931). Na década de 1920, surgem as 

cooperativas de produtores agrícolas, além do funcionamento da estrada de ferro como 

meio de transporte, escoamento da produção e interligação regional com os diversos 

pontos do Estado, intensificando o movimento de capitais e reestruturações na dinâmica 

socioeconômica e estrutural da região.   

Em 1889, ocorre um fato que sobremaneira iniciaria mudanças na dinâmica de 

distribuição das atividades na região do Cariri, tratou-se de um evento místico 

(“possível milagre da hóstia ?42”) envolvendo a figura do Padre Cícero Romão Batista e 

a Beata Maria de Araújo, no vilarejo denominado Tabuleiro Grande que, 

posteriormente, em 1911, se elevaria à categoria de município de Juazeiro do Norte. 

Começando, a partir de então, um movimento de afluxo de peregrinos que se 

transformaria em romarias periódicas até os dias atuais e, transformando a figura do 

Padre Cícero em um líder religioso do Nordeste, atraindo várias pessoas para o Cariri, 

especialmente para Juazeiro do Norte, que ampliou muito o seu contingente 

populacional e passou a assumir, de forma acelerada, funções desempenhadas pelo 

município de Crato. “É no início do século XX que a influência política, religiosa e 

ideológica do Padre Cícero dá os contornos da ascensão de Juazeiro do Norte à 

condição de município, o que mudará de forma contundente a dinâmica da produção do 

espaço caririense” (DELLA CAVA, 1985, p. 131). 

Inicialmente o clérigo baseado na sua liderança política, busca alternativas de 

promoção do planejamento econômico local, aumentando a oferta de ocupações e 

                                                             
42 Della Cava (1985, p. 17) relata que “[...]  na manhã do dia 1° de Março de 1989, o piedoso capelão de 

Joaseiro, Padre Cícero Romão Batista ministrava a comunhão a uma das devotas do lugar. Em poucos 

momentos, passou-se a acreditar que a hóstia branca se tinha, milagrosamente, transformada em sangue, 

sangue este que se diz ser, sem qualquer dúvida, de Jesus Cristo”. Evento considerado por populares 
como milagre, mas até a presente data, não reconhecido oficialmente pela Igreja Católica. 
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geração de renda para população através da organização das atividades produtivas. 

Segundo Della Cava (1985, p.143), o patriarca se transformou em um indiscutível 

“‘czar da mão de obra’ do semiárido do Nordeste, contribuindo efetivamente para 

promoção do desenvolvimento regional”.  

 Logo multiplicaram-se no município as oficinas com base na mão de obra 

familiar, seja na produção de alimentos, algodão, ourivesaria, produtos baseados em 

couros, artigos religiosos, artefatos de ferro e utensílios para o lar. Esta tendência iria 

delinear, nas próximas décadas, a estrutura industrial da região e provocar uma 

diversificação da atividade econômica urbana e expansão das atividades comerciais e 

dos serviços públicos no limiar do século XX. 

 
A atividade econômica principal de Joaseiro, [...] provinha de suas 

florescentes indústrias artesanais. [...] A princípio resumiam-se tais atividades 

basicamente à construção de casas, assim como à manufatura de vários 

artigos de uso doméstico confeccionados com a matéria-prima local: louças 

de barro, vasos, panelas, cutelaria, sapatos, objetos de couro, chapéus, 

esteiras de fibras vegetais, corda, barbante, sacos e outros receptáculos para 

estocar e expedir gêneros alimentícios (DELLA CAVA ,1985, p. 145). 

 

Essas transformações geraram efeitos sobre o crescimento econômico e na 

posição hierárquica assumida pelos municípios dentro da conjuntura regional, sendo que 

na década de 1930, como especifica Giannela e Callou (2011, p.10) o Cariri já se 

destacava na então economia rural, chegando a representar cerca de “30% do PIB 

estadual, através de uma pujante produção agrícola e significativo movimento comercial 

em grande medida devido ao fluxo de visitantes e peregrinos”, atraídos pela imagem do 

Padre Cícero, que mesmo com sua morte ocorrida em 1934, não mudaria a trajetória de 

desempenho apresentado pelo município de Juazeiro do Norte, que se transformaria em 

uma das economias mais importantes do Estado. Pontes (2009) demarca que Juazeiro do 

Norte já durante os anos de 1950, “destoa da maioria dos municípios cearenses, 

marcados por características tipicamente rurais, apresentando, juntamente com 

Fortaleza, taxas de urbanização superiores à metade da população”. Tendência essa 

potencializada na segunda metade do século XX, mediante consolidação e 

reconhecimento como centro de destaque cearense por meio de taxas de incremento 

positivas em sua atividade econômica e ações concretas em torno do processo de 

implantação industrial. Regionalmente o desempenho experimentado pelo Cariri na 

observação feita por Della Cava (1985, p.143) se deu graças ao fator trabalho, pois 

“nem os empreendimentos agrícolas do vale do Cariri, nem os subsequentes programas 
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de obras públicas, financiados pelo Governo Federal no Nordeste, teriam progredido se 

não fosse a força de trabalho fornecida pelo padre”. 

Atualmente o Cariri representa um território de identidade, “seja do ponto de 

vista institucional administrativo, seja do ponto de vista das manifestações artísticas, de 

sua economia e práticas religiosas, além das peculiaridades geográficas” (REIS 

JUNIOR, 2014, p. 27). Sendo essa uma das 14 regiões de Planejamento que compõem o 

Estado do Ceará, a Região de Planejamento do Cariri é formada por vinte e nove 

municípios43. Recorte espacial em grande medida utilizado como padrão de execução e 

avaliação de políticas públicas pelos órgãos de pesquisa do governo estadual, “gerados a 

partir de aspectos semelhantes vinculados as características geoambientais, 

socioeconômicas, culturas e de rede de fluxos dos municípios” (MEDEIROS et al., 

2015, p. 06).   

Juntamente à questão da contribuição religiosa e política, Gonçalves (2004) 

sublinha o desenvolvimento de diversas expressividades culturais singulares no Cariri, a 

exemplo dos mestres populares, poetas, escritores de cordéis, grupos folclóricos e 

reisados, que, para o autor, mostram os laços de formação do simbolismo caririense em 

proximidade com as tradições culturais do Estado do Pernambuco. Além do 

protagonismo do Beato José Lourenço e da contribuição cultural das figuras de Patativa 

do Assaré e do Mestre44 Espedito Seleiro na propagação e resgate da cultura regional.   

Após forte desenvolvimento industrial a partir dos anos 1960/1970 e com a 

consolidação de importantes indústrias e arranjos produtivos locais, como já descrito no 

capítulo 1, além do importante desenvolvimento urbano e do comércio e dos serviços na 

região do Cariri e considerando a forte tendência de aglomeração apresentada pela 

tríade CRAJUBAR, com grande concentração econômica, populacional e de 

infraestrutura, associado às necessidades de ordenamento territorial de uma rede de 

serviços e atividades amparadas no propósito de equilíbrio entre desenvolvimento 

                                                             
43 Abaiara, Altaneira, Antonina do Norte, Araripe, Assaré, Aurora, Barbalha, Barro, Brejo Santo, Campos 

Sales, Caririaçu, Crato, Farias Brito, Granjeiro, Jardim, Jati, Juazeiro do Norte, Lavras da Mangabeira, 

Mauriti, Milagres, Missão Velha, Nova Olinda, Penaforte, Porteiras, Potengi, Salitre, Santana do Cariri, 

Tarrafas e Várzea Alegre. Disponível em: http://www2.ipece.ce.gov.br/atlas/capitulo1/11/pdf/Regioes_ 

Planejamento.pdf . Acesso em 19 de julho de 2019. 
44 Título concedido pelo Governo do Estado do Ceará por meio da Secretaria de Cultura para os agentes 
que contribuem para perpetuação do patrimônio cultural.  

http://www2.ipece.ce.gov.br/atlas/capitulo1/11/pdf/Regioes_
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socioeconômico e preservação ambiental da Chapada do Araripe, foi instituída a Região 

Metropolitana do Cariri – RM Cariri45, pela lei Complementar Estadual nº 78 de 2009.  

Campo de intenso debate sobre sua efetividade e institucionalização, pois para 

Lima Júnior (2019, p.211) “a sua criação foi muito mais resultado de medidas 

governamentais agrupadas no conjunto de ações objetivando 

descongestionamento/concentração na RMF”. No entanto, para Morais e Macedo (2014, 

p. 191) “muito embora a sua dinâmica socioespacial já revele características de natureza 

metropolitana, como um movimento de migração pendular e oferta diversificada de 

serviços. Sua institucionalização antecede ao fato metropolitano”. Dentre os desafios a 

serem superados pelas políticas de fomento ao desenvolvimento econômico e redução 

das desigualdades entre as regiões de planejamento no Estado, reside o fato que na 

década de 2000 ainda “continua expressiva a macrocefalia econômica e urbana no 

Estado. A diferença, em termos de PIB da RM Cariri, é de mais 13 vezes em relação ao 

1º polo, a RMF” (MORAIS E MACEDO, 2014, p. 193).  

 

3.2 DINÂMICAS DEMOGRÁFICAS DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO 

METROPOLITANA DO CARIRI 

 

O Cariri foi escolhido como lócus para a constituição de uma nova região 

metropolitana do Ceará por constituir-se, ao lado da Região Metropolitana de Fortaleza 

- RMF, na segunda região urbana mais expressiva do estado, com especial atenção para 

o aglomerado formado pelos municípios de Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha, 

denominado de triângulo ou tríade CRAJUBAR. Nascimento et al. (2012, p. 111), 

afirmam “que o ato da criação de uma Região Metropolitana no interior cearense 

representa o reconhecimento da importância do Cariri no âmbito estadual”. 

Neste sentido, a RM Cariri, segundo o Art. 1º (2009), foi instituída, face ao que 

dispõe o Art. 43 da Constituição Estadual, de acordo com o artigo 2º, consiste em “[...] 

uma unidade organizacional geoeconômica, social e cultural, a qual tem sua ampliação 

condicionada ao atendimento dos requisitos básicos, verificados entre o âmbito 

metropolitano e sua área de influência” (CEARÁ, 2009). Segundo a Lei estadual nº 78 

de 2009 os requisitos básicos seriam: i) evidência ou tendência de conurbação; ii) 

                                                             
45  Denominação RM Cariri de acordo com o descrito em estudo de QUEIROZ (2013), haja vista que a 
sigla RMC já é utilizada ao fazer referência aos grandes centros de Curitiba e Campinas.   
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necessidade de organização, planejamento e execução de funções públicas de interesse 

comum; e iii) existência de relação de integração de natureza socioeconômica ou de 

serviços.   

Assim a RM Cariri é formada por nove municípios: Barbalha, Caririaçu, Crato, 

Farias Brito, Jardim, Juazeiro do Norte, Missão Velha, Nova Olinda e Santana do Cariri 

(Figura 2). Localizada no extremo Sul do Estado do Ceará, possui uma área de 

5.460,08 km2 e está situada a uma distância média de 600Km das duas metrópoles 

regionais nordestinas mais próximas, Fortaleza e Recife. Possui uma população de 

564.478 habitantes com taxa de densidade demográfica de 66,3 habitantes por Km2 

Tabela 4. Em termos relativos, tal densidade é significativamente inferior à observada 

para a Região Metropolitana de Fortaleza, de 639,8 hab./km2 (IBGE, 2010). 

 

Figura 2 – Região Metropolitana do Cariri – RM Cariri 

 
Fonte: IPECE (2010). 

  

Igualmente a outras regiões metropolitanas, o município polo local, Juazeiro do 

Norte, apresentava em 2010 o maior peso absoluto sobre a população regional total: 

249.939, ou 44,3% da população da RM Cariri (Tabela 4). Juazeiro do Norte detinha o 

maior percentual de habitantes vivendo em áreas urbanas, com taxa de urbanização para 
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os anos de 2000 e 2010 acima dos 95%, bem acima da média das demais escalas locais. 

O município também contava com uma elevada densidade demográfica, com uma 

distribuição dos habitantes no seu território bem acima do exposto para a região e o 

Ceará em 2010, de 1.004 hab./Km2 contra 63 e 57 hab./Km2, respectivamente. Seguindo 

a mesma trajetória, aparecem os municípios de Crato e Barbalha, que ao lado de 

Juazeiro do Norte compartilham de características urbanas, com menores taxas de 

densidade demográfica, porém também acima da média da RM e do estado.  

De forma geral, a RM Cariri possuía uma taxa de incremento de sua população 

urbana igual a observada para o Estado, de 1,8% ao ano, para o intervalo de 2000 a 

2010. As diferenças começam a aparecer na análise do incremento da população no 

meio rural, que foi nulo para a unidade federativa do Ceará e negativo de forma regional 

e na maioria dos municípios, exceto em Barbalha. Segundo Araújo (2017, p. 140) essa 

tendência também foi percebida sobre a dinâmica populacional da região Nordeste 

nesse momento, onde foi possível observar “o crescimento negativo da população em 

áreas rurais, ou seja, a perda populacional das áreas rurais nordestinas, em especial nos 

municípios com até 50 mil habitantes”. Dentre estes municípios, no Cariri, pode-se citar 

Nova Olinda, Caririaçu e Farias Brito, que apesar de terem um peso bastante 

significativo de sua população rural sobre o total, apresentaram taxas médias de 

incremento populacional negativa nas suas áreas rurais entre 2000 e 2010. 

 

 Tabela 4 - Ceará, RM Cariri e municípios: Indicadores Demográficos 

 

 

Área Geográfica 

População Residente 

Taxa média de incremento 

anual da população                

(% a.a.) 

Taxa de 

Urbanização 

Densidade 

Demográfica 

(hab./Km2) 

2010 2000-2010 2000 2010 2010 

Urbana Rural Total Urbana Rural Total    

Ceará 6.346.569 2.105.812 8.452.381 1.8 0,0 1,3 72 75 57 

RM Cariri 447.989 116.489 564.478 1.8 -0,6 1,3 75 79 63 

   Barbalha 38.022 17.301 55.323 2,2 0,6 1,6 65 69 97 
   Caririaçu 14.031 12.362 26.393 2,8 -2,0 0,3 41 53 42 

   Crato 100.916 20.512 121.428 1,9 -0,1 1,5 80 83 103 

   Farias Brito 8.871 10.136 19.007 0,2 -1,3 -0,7 43 47 38 

   Jardim 17.694 8.994 26.688 2,0 -0,7 0,1 28 34 48 

   Juazeiro do Norte 240.128 9.811 249.939 1,7 -0,1 1,7 95 96 1.004 

   Missão Velha 15.419 18.855 34.274 1,9 -0,5 0,5 39 45 53 

   Nova Olinda 4.560 9.696 14.256 4,3 -2,2 1,7 53 68 50 

   Santana do Cariri 8.348 8.822 17.170 0,8 -0,4 0,2 49 51 20 

   Fonte: IBGE- Censo Demográfico. Elaboração Própria. 
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Destaca-se, ainda, o importante incremento da população urbana nos pequenos 

municípios do Cariri, seguindo trajetória percebida para Nordeste. A taxa de expansão 

média de pessoas vivendo em áreas urbanas entre 2000 e 2010 foi de 4,3% a.a em Nova 

Olinda, o que levou a uma taxa de urbanização de 68,0% em 2010; de 2,8% ao ano em 

Caririaçu, com taxa de urbanização de 53,2% em 2010; e de 2,0% a.a. em Jardim, mas 

somente 33,7% da população vivia em áreas urbanas. Sobre essas configurações, Araújo 

(2017, p. 120) examina que o “movimento de urbanização foi mais intenso no semiárido 

nordestino, que registrou um crescimento de 1.8% a.a da população urbana entre 2000 e 

2010”.  

 

3.3 TRANSFORMAÇÕES NA DINÂMICA DA OCUPAÇÃO E DO EMPREGO E 

NAS ESTRUTURAS PRODUTIVAS  

 

3.3.1 Dinâmica da ocupação 

 

Em termos de mercado de trabalho, o Cariri seguiu a tendência observada para o 

Ceará, para a região Nordeste e para o país como um todo, de reestruturação deste 

mercado de trabalho. As melhorias observadas foram impulsionadas sobretudo por taxas 

positivas de incremento na geração de empregos com carteira assinada em todas 

regiões, mas também pela redução das taxas de desemprego e aumento da renda média 

do trabalho. Em termos regionais, verificou-se uma dinamização da rede urbana dos 

municípios pelas políticas setoriais e de estímulo ao consumo regional, de valorização 

da renda das famílias e de ampliação do crédito, que passaram a demandar um conjunto 

de bens e serviços. 

Diante dessas alterações e, com base nos dados do censo demográfico da Tabela 

5, é possível observar que a taxa de crescimento do emprego formal para o Ceará e a 

RM Cariri no período de 2000 a 2010 foi de 6,2% a.a. e 5,9% a.a., respectivamente. Os 

municípios de Jardim (11,7% a.a.), Nova Olinda (9.8% a.a.) e Juazeiro do Norte (6,3% 

a.a.) apresentaram desempenho superior ao da região e do estado. Com relação aos 

funcionários públicos e militares ocorreu um incremento em Caririaçu (6,0% a.a.), 

Crato (5,2% a.a.) e Juazeiro do Norte (5,1% a.a), passando esses municípios a exibir 

taxas superiores ao valor regional de (3,9% a.a) e muito distante do percentual do 

Estado (1,1% a.a). 
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No que se refere às taxas de geração de postos de trabalho sem carteira de 

trabalho, a RM Cariri e o Estado expandiram-se a uma taxa bem próxima de 2,9% a.a. 

entre 2000 e 2010, com valor mais expressivo para as cidades de Nova Olinda (4,9% 

a.a.), Caririaçu (3,8% a.a.) e Santana do Cariri (3,6 a.a.). Verificou-se, também, um 

baixo incremento dos trabalhadores por conta própria no Ceará (1,1% a.a.) e na RM 

Cariri (1,7% a.a.), com decréscimo em Farias Brito (-5,8% a.a.), Nova Olinda (-1,7% 

a.a.) e Caririaçu ( -1,4 a.a.). Por fim, destaca-se a forte queda na quantidade de 

trabalhadores não remunerados entre os municípios da região e a expansão daqueles que 

trabalham para o próprio consumo, como reflexo direto da consolidação de políticas 

sociais.   

Tabela 5 – Ceará, RM Cariri e municípios: Taxa média de crescimento anual da 

população ocupada por posição na ocupação, 2000/2010 

 

Especificação 

 

Total 

 

Empregados 

com carteira 

de trabalho 

assinada 

 

Militares e 

funcionários 

públicos 

estatutários 

 

Empregados 

sem carteira 

de trabalho 

assinada 

Conta 

própria 

Emprega-

dores 

 

Não 

remune

-rados 

 

Trabalhadores 

na produção 

para o próprio 

consumo 

Ceará 2,6 6,2 1,1 2,8 1,1 -1,2 -6,5 1,2 

RM Cariri 2,8 5,9 3,9 2,9 1,7 -0,5 -6,8 3,4 

   Barbalha 3,5 7,1 -2,7 1,9 3,1 1,4 -3,2 6,6 

   Caririaçu 1,1 6,4 6,0 3,8 -1,4 -6,4 -9,8 6,6 
   Crato 2,8 4,4 5,2 3,3 2,6 -4,5 -9,7 1,8 

   Farias Brito -2,9 3,0 -1,8 -0,9 -5,8 1,4 -21,9 9,1 

   Jardim 1,6 11,7 5,0 0,9 -1,1 -19,1 -3,1 3,4 

   Juazeiro do Norte 3,5 6,3 5,1 3,2 2,0 1,0 -1,8 -2,5 

   Missão Velha 3,8 5,5 -4,7 2,9 4,1 3,6 0,4 7,0 

   Nova Olinda 2,8 9,8 -0,2 4,9 -1,7 -1,5 -6,9 6,8 

   Santana do Cariri 1,6 1,6 -0,7 3,6 6,7 -8,0 -6,2 -1,4 

       Fonte: IBGE – Censo Demográfico. Elaboração própria. 

 

 

Sob a ótica de distribuição da população ocupada para o ano de 2010, os dados 

contidos na Tabela 6 evidenciam que mesmo com os avanços perceptíveis nas taxas de 

incremento dos postos de trabalho com proteção social ocorridos na primeira década do 

século XXI, ainda permanece um quadro de elevada concentração de profissionais sem 

carteira de trabalho assinada ou por conta própria. Esse conjunto de trabalhadores por 

conta própria ou sem proteção social correspondiam a aproximadamente mais da 

metade do total percentual da população ocupada no Ceará e na RM Cariri, com maior 

peso relativo em Missão Velha (65,0%), Santana do Cariri (59,2%) e Juazeiro do Norte 

(58,9%). Apenas os sem carteira assinada em 2010 respondiam por mais de 1/3 de todos 

os ocupados do estado a da RM Cariri, com maiores valores para Missão Velha 34,8%, 

Nova Olinda 32,9% e Juazeiro do Norte 32,1%.  



87 

 

Já o emprego com carteira assinada totalizava uma cifra de 32% para o Ceará e 

27,7% para a RM Cariri, realçando que a distribuição espacial dessa variável em termos 

regional, encontra-se concentrada no triângulo CRAJUBAR, cuja 35,9% da população 

ocupada de Barbalha, 31,6% do Crato e 31,2% de Juazeiro do Norte estavam 

trabalhando em postos de emprego formal. Em contraposição, aparecem os municípios 

de Santana do Cariri e Farias Brito que apresentam apenas 9,2% e 9,7%, 

respectivamente, do total de empregos com proteção social em 2010.  

No tocante aos trabalhadores por conta própria, em 2010, sobressaem-se Missão 

Velha com 30,2%, Jardim 28,2% e Juazeiro do Norte 26,8%. Com relação a esse 

último, uma possível justificativa para esse valor reside no fato de que grande parte dos 

trabalhadores que desenvolvem suas atividades nos APL´s do turismo religioso e na 

produção de calçados, essa bastante difundida e com elevada fração de capital local, 

como já ressaltado anteriormente, são trabalhadores familiares, que em grande medida 

não formalizam seus empreendimentos. Como examina Pereira Júnior (2011, p.258) 

“com base nas entrevistas realizadas com produtores e nos sindicatos de trabalhadores e 

patronal SINDINDÚSTRIA, a maior quantidade de estabelecimentos produz sem 

registro formal”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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Tabela 6 – Ceará, RM Cariri e municípios: Distribuição da população ocupada na 

posição de ocupação, 2010 

  
Especificação 

 

Total 

 

Empregados 

com carteira 

de trabalho 

assinada 

 

Militares e 

funcionários 

públicos 

estatutários 

 

Empregados 

sem carteira 

de trabalho 

assinada 

Conta 

própria 

Emprega-

dores 

 

Não 

remune

-rados 

 

Trabalhadores 

na produção 

para o próprio 

consumo 

Ceará 100% 32,0 4,2 30,5 21,9 1,2 2,3 7,9 

RM Cariri 100% 27,7 4,9 31,1 25,4 1,4 2,8 6,7 

   Barbalha 100% 
35,9 2,2 31,1 21,2 1,1 3,7 4,8 

   Caririaçu 100% 
11,8 9,4 26,5 24,3 0,3 7,5 20,3 

   Crato 100% 
31,6 6,7 29,7 23,9 1,1 1,8 5,2 

   Farias Brito 100% 
9,7 6,3 27,0 22,6 0,5 2,9 30,9 

   Jardim 100% 
17,1 5,1 28,4 28,2 0,1 4,6 16,4 

   Juazeiro do   Norte 100% 
31,2 4,7 32,1 26,8 2,0 1,8 1,4 

   Missão Velha 100% 
15,3 1,0 34,8 30,2 1,2 5,4 12,2 

   Nova Olinda 100% 
17,1 5,1 32,9 16,2 1,1 5,8 21,7 

   Santana do Cariri 100% 
9,2 2,6 31,6 27,6 0,5 4,7 23,9 

         Fonte: IBGE – Censo Demográfico. Elaboração própria. 

 

 

Outra informação relevante contida nos dados expostos do Gráfico 4 é que, 

apesar do crescimento dos ocupados com contribuição para a previdência,  o percentual 

de ocupados não contribuintes ainda é relevante, mesmo com os avanços empreendidos 

pelas políticas de promoção ao mercado de trabalho, como o avanço do emprego 

formal, a regulamentação dos trabalhadores domésticos e o incentivo para participação 

da população na previdência social através da criação do microempreendedor individual 

– MEI, somadas ao crescimento dos investimentos econômicos na região Nordeste. 

Todavia, mesmo com o incremento do emprego formal no Ceará e na RM Cariri acima 

da média nacional (5,0% a.a.) e do Nordeste (5,5% a.a.), entre 2000 e 2010, todas as 

escalas exploradas em 2010 apresentavam um elevado percentual da população ocupada 

que não contribuía para a previdência, sendo esse caso mais grave em Santana do Cariri, 

com 81,8%, e Missão Velha, com 80,3%. A média estadual de não contribuição para a 

previdência em 2010 era de 56,8%, mais próximo dos municípios que compõem o 

CRAJUBAR: Juazeiro do Norte (57,6%), Crato (54,5%) e Barbalha (56,4%). Diante de 

tais análises, constata-se que ainda são necessários esforços na continuidade de políticas 
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que revertam o quadro de baixa participação do percentual dos empregados com carteira 

de trabalho assinada, sobretudo fora dos grandes centros urbanos. 

 

Gráfico 4 – Ceará, RM Cariri e municípios: Distribuição da população ocupada 

por contribuição da previdência, 2010 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico. Elaboração própria. 

 

3.3.2 Dinâmica econômica do PIB 

 

No que se refere à dinâmica econômica, inicia-se o estudo desta seção com a 

análise dos dados do PIB dos municípios a preços constantes fornecido pelo  IBGE para 

os anos selecionados, em virtude das mudanças no contexto macroestrutural e na 

trajetória de desempenho da dinâmica econômica nacional e seus desdobramentos nas 

demais escalas observadas os dados de desempenho do PIB da Tabela 7, evidenciam a 

consolidação de um cenário de expansão conjunta desse indicador para os períodos de 

2004 a 2010 e 2010 a 2014  e retração a partir de 2014.  

No primeiro momento, de 2004 até 2010, a RM Cariri e os municípios de 

Barbalha, Juazeiro do Norte e Missão Velha passaram a ostentar valores de expansão da 

atividade econômica superiores ao apresentado pelo Ceará. Essa performance também 

foi observada no segundo intervalo, de 2010 a 2014, para a RM Cariri e os municípios 

de Farias Brito, Jardim, Juazeiro do Norte, Missão Velha, Nova Olinda e Santana do 

Cariri. Por fim, depois de 2014, ficou constatado a perda fôlego nas taxas de 

crescimento média, passando a RM Cariri, Crato, Farias Brito, Jardim, Nova Olinda e 

Santana do Cariri a apresentar taxas negativas de incremento, maiores inclusive que a o 
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Ceará. Mesmo com a conjuntura atual adversa, os resultados para o total das duas 

primeiras décadas do século XXI, reafirmam o peso das políticas adotadas nesses 

períodos e sua capacidade de atingir os pequenos municípios.         

 

Tabela 7 -  Produto Interno Bruto a preços constantes e taxa de crescimento média 

anual para o Ceará e RM Cariri. 

Área Geográfica 
PIB a preços constantes (em mil reais) 

Taxa de crescimento média anual*               

(% a.a.) 

2004 2010 2014 2016 2004-2010 2010-2014 2014-2016 

Ceará 97.882.498 129.278.811 149.407.216 138.378.785 4,7 3,7 -3,8 

RM Cariri 4.555.179 6.828.428 8.340.722 7.590.792 7,0 5,1 -4,6 

Barbalha  445.614 757.255 862.889 854.920 9,2 3,3 -0,5 

Caririaçu  137.109 163.281 184.634 177.042 3,0 3,1 -2,1 

Crato  1.237.514 1.605.729 1.682.533 1.509.564 4,4 1,2 -5,3 

Farias Brito  105.344 122.703 233.935 130.207 2,6         17,5 -25,4 

Jardim  133.957 175.770 211.341 178.099 4,6 4,7 -8,2 

Juazeiro do Norte  2.154.827 3.505.609 4.526.602 4.185.792 8,4 6,6 -3,8 

Missão Velha  166.978 270.010 352.187 330.368 8,3 6,9 -3,1 

Nova Olinda  85.842 111.571 143.848 117.890 4,5 6,6 -9,5 

Santana do Cariri  87.994 116.500 142.754 106.910 4,8 5,2 -13,5 

Fonte: IBGE – PIB dos Municípios. Elaboração própria. 

*Valores deflacionados a preços constantes de 2016 pelo deflator implícito do PIB Estadual 2016. 

 

Com relação a participação intrarregional e a distribuição do PIB entre os 

municípios que compõem a RM Cariri, os dados exibidos na Tabela 8, apontam que 

essa região metropolitana ganhou peso relativo em relação a economia do Ceará no 

decorrer dos anos analisados, passando de uma participação de 4,7% em 2004 para 

5,6% em 2014 e chegando a 5,5% em 2016. Apesar do movimento de desconcentração 

econômica em favor da RM Cariri, esse mesmo movimento não se concretizou em uma 

perspectiva de distribuição regional na composição do produto entre os municípios, pois 

constatou-se uma concentração e polarização no triângulo CRAJUBAR, que detinha 

84,3% do PIB da RM Cariri em 2004 e ampliou sua participação para 84,8% em 2014. 

Com a crise, observou uma reafirmação da polarização em torno do CRAJUBAR que 

ampliou ainda mais seu peso relativo no PIB da RM Cariri, para 86,3%, em 2016, 

liderado pelo município de Juazeiro do Norte que expandiu sua participação, saltando 

de 47,3% no ano de 2004 para 55,1% em 2016.      
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Tabela 8 – Distribuição Regional e participação da RM Cariri no Ceará 

Área Geográfica 2004 2010 2014 2016 

PARTICIPAÇÃO DA RM CARIRI NO ESTADO 4,7 5,3 5,6 5,5 

RM Cariri 100,0 100,0 100,0 100,0 

Barbalha  9,8 11,1 10,3 11,3 

Caririaçu  3,0 2,4 2,2 2,3 

Crato  27,2 23,5 20,2 19,9 

Farias Brito  2,3 1,8 2,8 1,7 

Jardim  2,9 2,6 2,5 2,3 

Juazeiro do Norte  47,3 51,3 54,3 55,1 

Missão Velha  3,7 4,0 4,2 4,4 

Nova Olinda  1,9 1,6 1,7 1,6 

Santana do Cariri  1,9 1,7 1,7 1,4 

Fonte: IBGE – PIB dos Municípios. Elaboração própria. 

 

Mudanças que provocaram alterações na estrutura produtiva e sua distribuição 

setorial, no recorte temporal por períodos, inicialmente a datar de 2004 até 2010, cuja 

conjuntura traçada possibilitou o retorno da expansão econômica, impulsionada pelo 

conjunto de ações e estratégias de inclusão social, dentre essas, o aumento das 

exportações, expansão do crédito, políticas setoriais e sociais ativas, valorização do 

salário mínimo atingindo o consumo regional e o retorno dos investimentos nas áreas de 

infraestrutura econômica e social. Como aponta a Tabela 9, esses movimentos 

resultaram em mudanças em favor da RM Cariri na composição do Valor Adicionado 

(VA) Cearense, aumentando o seu peso relativo total de 4,8% em 2004 para 5,5% em 

2010, expansão também observada nos setores Agropecuário, Industrial, de Serviços e 

com leve aumento da Administração Pública. 

Internamente, o município que mais participava com o desempenho total do 

(VA) da região era Juazeiro do Norte, que ampliou seu peso relativo de 46,3% em 2004 

para 50,6% em 2010. Já no que se refere ao setor agropecuário, os municípios de 

Missão Velha e Crato se sobressaem, com os respectivos valores de 21,8% e 22,2% para 

o ano de 2010, situação contrária a Caririaçu que reduziu nesse período sua participação 

de 12,1% em 2004 para 6,7% em 2010.      

Todavia, para a indústria, mesmo a RM Cariri aumentando o seu peso relativo de 

participação na economia intrarregional, os municípios de Juazeiro do Norte e Crato 

reduziram sua participação, passando de 37,9% e 45,5%, respectivamente, em 2004 para 
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31,6% e 43,4% em 2010. Em termos industriais, o crescimento da participação da 

região foi puxado pelos municípios de Barbalha e Missão Velha.  

Destaca-se, ainda, a predominância em 2010 do elevado peso dos municípios 

que compõem o CRAJUBAR na composição do (VA) Regional do setor de serviços, 

perfazendo juntos 92,35% do total do (VA) dos serviços da RM Cariri, onde somente o 

município de Juazeiro do Norte respondia por 60,7%. Alterações também podem ser 

observadas sobre o peso diferenciado do (VA) da Administração Pública, aumentando 

levemente seu percentual de participação da RM Cariri no Ceará e reduzindo seu peso 

regional relativo nos municípios de Barbalha, Caririaçu, Farias Brito, Nova Olinda e 

Santana do Cariri.  

 

Tabela 9 - Ceará, RM Cariri e municípios: Valor adicionado por setores de 

atividade econômica – 2004-2010 

 

 

Área Geográfica 

 

VA Total VA Agropecuária VA Indústria 
VA Serviços, exceto 

Adm. Pública 

VA Adm. 

Pública 

2004 2010 2004 2010 2004 2010 2004 2010 2004 2010 

PARTICIPAÇÃO 
DA RM CARIRI NO 

ESTADO 

4,8 5,5 3,8 4,7 3,7 4,4 4,8 5,6 6,3 6,5 

RM Cariri 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

   Barbalha 10,0 11,0 14,9 13,7 10,9 17,5 8,6 8,9 10,7 10,3 

   Caririaçu 3,2 2,5 12,1 6,7 0,6 1,7 1,6 1,2 5,6 4,7 

   Crato 26,9 23,5 22,0 22,2 37,9 31,6 27,2 22,8 20,7 20,0 

   Farias Brito 2,5 1,9 7,2 5,0 0,8 0,5 1,2 1,1 4,6 3,8 

   Jardim 3,1 2,7 12,0 11,2 0,6 0,6 1,7 1,5 5,1 5,1 

   Juazeiro do Norte 46,3 50,6 7,2 6,0 45,5 43,4 55,1 60,7 40,8 44,0 

   Missão Velha 3,8 4,2 14,3 21,8 0,9 2,4 2,3 2,1 5,9 6,2 

   Nova Olinda 2,0 1,7 2,7 3,9 1,6 1,6 1,3 1,0 3,1 2,6 

   Santana do Cariri 2,1 1,8 7,5 9,5 1,2 0,7 0,9 0,8 3,5 3,3 

Fonte: IBGE- PIB dos Municípios. Elaboração própria. 

 

Posteriormente, no início da segunda década do século XXI, ocorreu um 

movimento de inflexão nas taxas de incremento do produto como consequência dos 

efeitos da crise internacional, revertendo o contexto de um cenário externo favorável 

para o Brasil e sua capacidade fiscal de dar continuidade aos investimentos e ao modelo 

de crescimento com inclusão social. Com isso, constatou-se uma situação de 

desaceleração e perda de dinamismo das políticas de estímulo ao consumo e expansão 

do investimento até 2014, atingindo o mercado de trabalho e reduzindo o ritmo de 

expansão de postos de empregos gerados com proteção social.  
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Nesta nova conjuntura, a RM Cariri ainda conseguiu aumentar sua participação 

relativa no (VA) total do Ceará, passando de 5,5% em 2010 para 5,8% em 2014, 

resultado atingindo pelo aumento de participação relativa no (VA) do setor 

agropecuário e dos serviços e perda de participação do setor industrial e da 

administração pública. No entanto, não muito diferente do período anterior, o setor de 

serviços da RM Cariri permaneceu sua trajetória de incremento de participação sobre o 

(VA) estadual, com maior peso regionalmente para a cidade de Juazeiro do Norte, que 

neste mesmo intervalo passou a deter 64,5% de contribuição relativa, evidenciando 

assim, a importância desse setor que, na eminência do novo padrão de crescimento 

experimentado pela economia brasileira, expandiu-se muito nas cidades médias de todo 

o Nordeste. Já a indústria, mesmo com a RM Cariri perdendo espaço na participação 

relativa no Ceará, apresentou incremento de participação relativa entre 2010 e 2014 

sobretudo nos municípios de Juazeiro do Norte e Missão Velha (Tabela 10).    

 

 

Tabela 10 – Ceará, RM Cariri e municípios: Valor adicionado por setores de 

atividade econômica – 2010-2014 

 

Área Geográfica 

 

VA Total VA Agropecuária VA Indústria 
VA Serviços, exceto 

Adm. Pública 

VA Adm. 

Pública 

2010 2014 2010 2014 2010 2014 2010 2014 2010 2014 

PARTICIPAÇÃO 

DA RM CARIRI 

NO ESTADO 

5,5 5,8 4,7 6,6 4,4 4,0 5,6 6,1 6,5 6,3 

RM Cariri 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

   Barbalha 11,0 10,2 13,7 8,1 17,5 17,1 8,9 8,8 10,3 10,2 

   Caririaçu 2,5 2,4 6,7 5,0 1,7 0,6 1,2 1,2 4,7 5,2 

   Crato 23,5 20,2 22,2 19,8 31,6 23,2 22,8 18,9 20,0 21,9 

   Farias Brito 1,9 3,0 5,0 23,5 0,5 0,7 1,1 1,2 3,8 3,6 

   Jardim 2,7 2,7 11,2 9,1 0,6 0,6 1,5 1,4 5,1 5,1 

   Juazeiro do Norte 50,6 53,4 6,0 5,0 43,4 50,5 60,7 64,5 44,0 41,7 

   Missão Velha 4,2 4,4 21,8 16,4 2,4 5,5 2,1 2,2 6,2 6,0 

   Nova Olinda 1,7 1,8 3,9 5,0 1,6 1,3 1,0 1,1 2,6 2,9 

   Santana do Cariri 1,8 1,8 9,5 8,1 0,7 0,6 0,8 0,8 3,3 3,4 

 Fonte: IBGE- PIB dos Municípios. Elaboração própria. 

Pós 2014, com o aprofundamento da crise econômica e política no país, com   

reflexos regionais e locais importantes, ocorreu uma nova reconfiguração na 

distribuição do (VA) entre os setores econômicos, conforme Tabela 11. A RM Cariri 

perde peso de participação relativa no (VA) da economia cearense, reduzindo de 5,8% 

em 2014 para 5,7% em 2016, igualmente encolhendo sua participação no (VA) dos 

setores da agropecuária e indústria e, permanecendo constante nos serviços. Contudo, ao 
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contrário do período anterior, aumenta o peso de participação do setor público regional 

de 6,3% para 6,4%, entre 2014 e 2016.  

No (VA) total da RM Cariri, Juazeiro do Norte, Barbalha, Caririaçu e Missão 

Velha aumentaram sua participação entre 2014 e 2016. Setorialmente, o (VA) da 

agropecuária da RM Cariri apresentava maior participação nos municípios de Missão 

Velha, Barbalha e Crato, totalizando, em 2016, 72,5% do valor adicionado da 

agropecuária da RM Cariri. Vale ressaltar, entretanto, que esse também foi um período 

de importantes secas na região, o que pode estar se refletindo nos dados do (VA) da 

agropecuária. 

Já em relação à participação do setor industrial no valor adicionado, verificou-se 

que mesmo apresentando a região uma tendência de perda de peso relativo em relação 

ao Ceará, esse caminho foi contrário ao percorrido pelos municípios de Juazeiro do 

Norte e Crato, que juntos aumentaram sua participação regional de 73,6% em 2014 para 

79,4% em 2016. Outro resultado perceptível durante a crise foi a redução de 

participação dos municípios de Juazeiro do Norte e Crato no valor adicionado regional 

do setor de serviços, e da manutenção da contribuição das pequenas cidades de Jardim, 

Missão Velha, Nova Olinda e Santana do Cariri. Observa-se, ainda, um aumento 

perceptível do (VA) dos serviços em Barbalha e moderado em Caririaçu nesse período.  

Por fim, como provável justificativa para o retorno do aumento percentual do peso da 

administração pública na RM Cariri sobre o total da unidade federativa, está o 

crescimento do (VA) da administração pública nos municípios de Juazeiro do Norte e 

Barbalha. Esse movimento está alinhado com os efeitos da redução dos investimentos 

produtivos e da queda da atividade econômica e pelo fato da administração pública ter 

menos capacidade de ajustes durantes os períodos de crise (não é possível retrair de 

maneira expressiva os serviços de educação, saúde etc.). 
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Tabela 11 – Ceará, RM Cariri e municípios: Valor adicionado por setores de 

atividade econômica – 2014-2016 

 

 

Área Geográfica 

 

VA Total VA Agropecuária VA Indústria 
VA Serviços, exceto 

Adm. Pública 

VA Adm. 

Pública 

2014 2016 2014 2016 2014 2016 2014 2016 2014 2016 

PARTICIPAÇÃO 

DA RM CARIRI 
NO ESTADO 

5,8 5,7 6,6 6,3 4,0 3,5 6,1 6,1 6,3 6,4 

RM Cariri 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

   Barbalha 10,2 11,3 8,1 25,6 17,1 15,1 8,8 9,5 10,2 10,6 

   Caririaçu 2,4 2,5 5,0 7,1 0,6 0,7 1,2 1,3 5,2 4,9 

   Crato 20,2 20,0 19,8 17,2 23,2 24,8 18,9 18,7 21,9 20,9 

   Farias Brito 3,0 1,8 23,5 4,7 0,7 0,6 1,2 1,0 3,6 3,5 

   Jardim 2,7 2,5 9,1 5,6 0,6 0,6 1,4 1,4 5,1 5,1 

   Juazeiro do Norte 53,4 54,3 5,0 4,5 50,5 54,5 64,5 64,1 41,7 43,1 

   Missão Velha 4,4 4,6 16,4 29,7 5,5 1,9 2,2 2,2 6,0 6,0 

   Nova Olinda 1,8 1,6 5,0 2,0 1,3 1,2 1,1 1,1 2,9 2,8 

   Santana do Cariri 1,8 1,5 8,1 3,6 0,6 0,5 0,8 0,8 3,4 3,1 

Fonte: IBGE- PIB dos Municípios. Elaboração própria. 

Os dados contidos na Tabela 12 mostram a distribuição percentual do PIB por 

setores. Inicialmente, para os anos de 2004 e 2010, evidencia-se uma maior participação 

no (VA) do setor de serviços na RM Cariri comparado à unidade federativa que 

pertence a essa região, saltando de 47,2% em 2004 para 50,1% em 2010. Esse 

movimento de incremento observado nesse setor se deu de forma mais expressiva para o 

município de Juazeiro do Norte que para os mesmos anos passou de 56,1% para 60,1%, 

tendência essa contrária ao constatado para as cidades de Barbalha, Missão Velha e 

Nova Olinda onde houve redução da participação.  

Já no que se refere aos demais setores, tanto o agropecuário como o industrial 

reduzem sua participação no (VA) nas escalas estadual e regional. O da administração 

pública aumenta seu peso de participação no Ceará, passando de 21,9% em 2004 para 

23,8% em 2010, ampliação contrária a notada para RM Cariri que reduz de 28,9% para 

28,0% assim como nos municípios de Barbalha, Juazeiro do Norte, Missão Velha e 

Nova Olinda. 
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Tabela 12- Ceará, RM Cariri e municípios: Distribuição (%) no Valor 

adicionado por setores de atividade econômica - 2004-2010 

 

Área Geográfica 

 

VA Agropecuária VA Indústria 
VA Serviços, exceto 

Adm. Pública 

VA Adm. 

Pública 

2004 2010 2004 2010 2004 2010 2004 2010 

Ceará 7,7 5,1 23,2 21,9 47,2 49,3 21,9 23,8 

RM Cariri 6,2 4,3 17,7 17,6 47,2 50,1 28,9 28,0 

   Barbalha 9,3 5,3 19,3 28,0 40,6 40,3 30,9 26,3 

   Caririaçu 23,0 11,3 3,1 11,9 23,9 24,5 49,9 52,3 

   Crato 5,1 4,0 25,0 23,5 47,7 48,6 22,2 23,8 

   Farias Brito 18,1 11,4 5,8 4,9 23,1 28,1 53,1 55,6 

   Jardim 23,6 17,5 3,5 3,7 26,2 26,9 46,6 51,9 

   Juazeiro do Norte 1,0 0,5 17,4 15,0 56,1 60,1 25,5 24,4 

   Missão Velha 23,1 22,5 4,0 10,3 28,3 25,4 44,7 41,8 

   Nova Olinda 8,5 9,9 14,3 16,4 31,3 30,3 46,0 43,4 

   Santana do Cariri 22,2 22,2 10,1 6,6 19,8 20,5 47,9 50,6 

Fonte: IBGE- PIB dos Municípios. Elaboração própria. 

De 2010 a 2014, período de inflexão econômica, o setor de serviços continuou 

ganhado participação percentual no (VA) na maioria das escalas analisadas, ampliando 

mais na RM Cariri em relação ao Ceará igualmente como no período anterior (Tabela 

13), movimento esse que também ocorreu nas cidades de Barbalha, Missão Velha e 

Nova Olinda. Todavia, os setores Agropecuário e Industrial continuaram reduzindo sua 

participação no (VA) do Ceará e da RM Cariri, mas com configurações diferentes no 

percentual entre os municípios, chegando em Farias Brito o setor agropecuário a 46,4% 

no ano de 2014. Destaca-se, ainda, a redução percentual de participação no (VA) da 

Administração Pública, tanto no Ceará como na RM Cariri, atingindo essa região no ano 

de 2014 o menor valor, 24,8% de participação no (VA), desse setor entre todos os anos 

analisados.  
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Tabela 13- Ceará, RM Cariri e municípios: Distribuição (%) no Valor 

adicionado por setores de atividade econômica - 2010-2014 

 

Área Geográfica 

 

VA Agropecuária VA Indústria 
VA Serviços, exceto 

Adm. Pública 

VA Adm. 

Pública 

2010 2014 2010 2014 2010 2014 2010 2014 

Ceará 5,1 5,2 21,9 19,2 49,3 53,0 23,8 22,7 

RM Cariri 4,3 6,0 17,6 13,1 50,1 56,1 28,0 24,8 

   Barbalha 5,3 4,8 28,0 22,1 40,3 48,2 26,3 24,9 

   Caririaçu 11,3 12,5 11,9 3,2 24,5 29,7 52,3 54,5 

   Crato 4,0 5,8 23,5 15,1 48,6 52,3 23,8 26,8 

   Farias Brito 11,4 46,4 4,9 3,1 28,1 21,3 55,6 29,2 

   Jardim 17,5 20,2 3,7 2,8 26,9 29,6 51,9 47,3 

   Juazeiro do Norte 0,5 0,6 15,0 12,4 60,1 67,7 24,4 19,4 

   Missão Velha 22,5 22,1 10,3 16,2 25,4 27,9 41,8 33,7 

   Nova Olinda 9,9 16,6 16,4 9,3 30,3 34,2 43,4 39,9 

   Santana do Cariri 22,2 26,3 6,6 4,5 20,5 23,5 50,6 45,7 

Fonte: IBGE- PIB dos Municípios. Elaboração própria 

Com base na Tabela 14, nota-se que diferentemente dos dois períodos anteriores 

quando regionalmente e de forma estadual o crescimento da participação percentual do 

setor de serviços no (VA) mesmo com intensidade distinta seguiam a mesma tendência, 

de 2014 a 2016, houve uma inflexão. Nesse período, os serviços reduziram sua 

participação no Ceará de 53,0% em 2014 para 52,8% em 2016 e relativamente menos na 

RM Cariri que passou de 56,1% para 56,5% em 2016. Nessa região, esse setor obteve 

maior expansão da participação no (VA) nos municípios de Crato, Farias Brito, Jardim, 

Nova Olinda e Santana do Cariri e reduzindo sua participação em Juazeiro do Norte. 

Como resultado desse movimento, constatou-se que esse setor foi mais atingido na 

escala Estadual e no município de Juazeiro do Norte, que possui um maior peso relativo 

de empreendimentos produtivos e de oferta de serviços especializados dentro da RM do 

Cariri. Por sua vez, ampliou-se a participação da administração pública no (VA) do 

Ceará e da RM Cariri.         

 

Tabela 14 - Ceará, RM Cariri e municípios: Distribuição (%) no Valor 

adicionado por setores de atividade econômica - 2014-2016 

 

Área Geográfica 

 

VA Agropecuária VA Indústria 
VA Serviços, exceto 

Adm. Pública 

VA Adm. 

Pública 

2014 2016 2014 2016 2014 2016 2014 2016 

Ceará 5,2 4,7 19,2 19,2 53,0 52,8 22,7 23,3 

RM Cariri 6,0 5,2 13,1 11,9 56,1 56,5 24,8 26,4 

   Barbalha 4,8 11,8 22,1 15,9 48,2 47,5 24,9 24,7 

   Caririaçu 12,5 15,0 3,2 3,5 29,7 29,2 54,5 52,3 

   Crato 5,8 4,5 15,1 14,8 52,3 53,1 26,8 27,6 

   Farias Brito 46,4 13,4 3,1 3,8 21,3 31,4 29,2 51,5 

   Jardim 20,2 11,8 2,8 2,9 29,6 31,1 47,3 54,1 

   Juazeiro do Norte 0,6 0,4 12,4 11,9 67,7 66,7 19,4 20,9 

   Missão Velha 22,1 33,7 16,2 5,0 27,9 26,6 33,7 34,7 
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   Nova Olinda 16,6 6,3 9,3 9,1 34,2 38,8 39,9 45,8 

   Santana do Cariri 26,3 12,4 4,5 3,8 23,5 28,8 45,7 55,0 

Fonte: IBGE- PIB dos Municípios. Elaboração própria. 

 

3.3.3 Agropecuária 

 

O setor agropecuário da região do Cariri, já me meados da década de 2000, 

passou por novos processos por intermédio do desenvolvimento dos perímetros 

irrigados e fortalecimento da agricultura familiar, trazendo novas perspectivas para sua 

produção e diversificação do setor agrícola de uma região que historicamente esteve 

atrelada à pecuária de caráter extensivo, ao lado das atividades da cultura do algodão e 

da policultura alimentar de subsistência, em grande maioria praticada nos latifúndios 

sem remuneração. Essas transformações refletem-se nos movimentos de retração e 

posterior ampliação do valor adicionado da agropecuária ao longo do início do século 

XXI. Mas também podem ser observadas a partir do valor da produção, obtidos através 

da pesquisa da Produção Agrícola Municipal (PAM), e das transformações nos efetivos 

dos rebanhos da pecuária, da Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM), ambas realizadas 

pelo IBGE. No que se refere ao efetivo da pecuária, destacam-se que estes foram 

beneficiados por novas técnicas e oportunidades de negócios regionais como a 

Exposição Centro Nordestina de Animais e Produtos Derivados – EXPOCRATO, que 

possui o título de maior evento agropecuário do Nordeste e já tem 75 anos de tradição46. 

Neste novo formato, a agricultura familiar também assume uma nova sinergia 

com os novos atores e agentes que participam dessas mudanças, como a Associação 

Cristã de Base – ACB, auxiliando, dando assistência e criando tecnologias de 

convivência com o semiárido, referência nos debates sobre difusão e implementação da 

técnica dos sistemas agroflorestais, de trabalhos sustentáveis e de combate à 

desertificação com desenvolvimento de técnicas junto com as famílias rurais. Além 

disso, observa-se a realização semanal, desde 2003, de uma Feira Agroecológica, e 

anualmente da Exposição Agropecuária da Agricultura Familiar – EXPROAF, em 

parceria com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará – 

EMATERCE e os sindicatos e prefeituras do Cariri e de outros Estados. 

                                                             
46 Festival Expocrato que no ano de 2019 completa 75 anos de tradição no Cariri. Disponivel 
http://www.festivalexpocrato.com.br/. Acesso em 28/08/2019.  

http://www.festivalexpocrato.com.br/
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De acordo com a pesquisa sobre Produção Agrícola Municipal – PAM, do 

IBGE, em 2000 as principais culturas temporárias praticadas na RM Cariri e que 

possuem maior representatividade percentual eram: a cana-de-açúcar (32,6%), o milho 

(23,1%) e o arroz (19,1%), segundo a Tabela 15. Todavia com o passar do tempo e em 

meio às condições adversas, como observou Carvalho (2012), de cinco anos de seca até 

o final da primeira década, 2001, 2002, 2005, 2007 e 2010 e, em um período mais 

recente, a ocorrência de novas incidências, porém mais intensas nos anos de 2012, 2015 

e 2016, ocorre uma reconfiguração em 2016 no percentual assumido pelas culturas.  A 

cana-de-açúcar perde bastante espaço ao longo desse período, cultura essa 

historicamente mais presente no município de Barbalha, e assume maior peso, em 2016, 

o feijão, com 24,7% do valor da produção das culturas temporárias da RM Cariri, 

seguido pela mandioca (16,0%), milho (13,4%) e outras culturas (26,9%). O aumento 

do valor da produção de outras culturas aponta para uma maior diversificação da 

agricultura temporária na RM Cariri.        

 

 

Tabela 15 – RM Cariri: Participação (%) do valor de produção das principais 

culturas agrícolas temporárias – 2000-2016 
 

Especificação 

 
2000 2010 2014 2016 

Algodão herbáceo (em caroço) 1,5 - 1,5 - 

Arroz (em casca) 19,1 3,4 19,1 0,3 

Cana-de-açúcar 32,6 23,1 32,6 3,0 

Feijão (em grão) 10,5 20,3 10,5 24,7 

Mandioca 3,9 6,5 3,9 16,0 

Milho (em grão) 23,1 16,9 23,1 13,4 

Outras Culturas 5,1 20,0 5,1 26,9 

Total das Lavouras Temporárias 100% 100% 100% 100% 

                         Fonte: IBGE – Produção Agrícola Municipal. Elaboração própria.  

Em relação às culturas permanentes, baseado nos dados da pesquisa agrícola 

contidos na Tabela 16, é possível ressaltar a expansão da produção de banana em 

cacho, que saltou de 66,1% em 2000 para 86,2% em 2016, resultado de grandes 

investimentos em tecnologia e gestão operacional levados a diante por uma empresa 

bastante expressiva no mercado dessa cultura, o Sítio Barreiras Fruticultura Ltda, 

produzindo e comercializando com diversas praças, inclusive exportando para diversos 

países. Esta empresa possui duas unidades de produção, nos municípios de Barbalha e 
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Missão Velha, além de outras áreas de produção nos estados da Bahia, Pernambuco, 

Piauí e Maranhão.  

No sentido oposto aparecem o declínio em termos de participação da produção 

de manga e coco da baia. No que se refere ao caso específico da castanha de caju, 

mesmo não sendo muito representativa sua produção na RM Cariri, em nível estadual 

para o ano de 2010, Lima Júnior (2019, p.2004) realça que entre a “cesta de produtos 

exportados pela economia cearense, a Castanha de caju representava 14,3% das 

exportações do Estado”.   

 

Tabela 16 – RM Cariri: Participação (%) do valor de produção das principais 

culturas agrícolas permanentes – 2000-2016 
 

Especificação 

 
2000 2010 2014 2016 

Banana (cacho) 66,1 76,3 72,0 86,2 

Castanha de caju 7,3 2,1 2,5 0,6 

Coco-da-baía 3,1 1,7 2,7 1,4 

Manga 12,7 5,5 5,3 3,5 

Maracujá 1,3 1,9 3,7 1,9 

Outras Culturas 9,5 12,6 13,7 6,4 

Total das Lavouras Permanentes 100% 100% 100% 100% 

                         Fonte: IBGE – Produção Agrícola Municipal. Elaboração própria.  

 

No tocante aos principais rebanhos efetivos (Tabela 17), tanto em 2000 quanto 

em 2016, com base nas informações da Pesquisa Pecuária Municipal – PPM, do IBGE, 

observava-se a permanência do auto peso relativo e o leve aumento da criação de 

galináceos na RM Cariri, saltando de 81,2% em 2000 para 83,6 em 2016, com 

distribuição espacial mais concentrada desses rebanhos nos municípios do Crato e de 

Barbalha.  

 

Tabela 17 – RM Cariri: Distribuição (%) dos principais rebanhos efetivos – 2000-

2016 
Especificação 

 
2000 2010 2014 2016 

Bovino 11,5 9,4 8,9 8,7 

Equino 0,8 0,5 0,4 0,5 

Suíno 4,0 3,3 3,0 2,9 

Caprino 1,4 1,2 1,5 1,5 

Ovino 1,1 1,5 2,2 2,4 

Galináceos1 81,2 83,9 83,6 83,6 
Total dos Rebanhos 100% 100% 100% 100% 

Fonte: IBGE – Pesquisa Pecuária Municipal. Elaboração Própria.   

Nota: 1 – Galináceos: Galinhas, galos, frangas, frangos e pintos.   
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3.3.4 Indústria 

 

Com relação ao setor industrial, aponta-se a expansão e quais gêneros dessa 

atividade desenvolveram-se ao longo do tempo com as dinâmicas recentes vivenciadas 

pela economia brasileira. Primeiro será verificada a taxa média de crescimento anual da 

quantidade de empreendimentos industriais instalados no Ceará e na RM Cariri, 

concomitante aos efeitos de localização e distribuição da estrutura industrial dessa 

região entre 2004 e 2015, a partir dos dados da SEFAZ-CE. Serão analisados também 

os dados de emprego formal, como forma de mostrar o comportamento do emprego e da 

renda no setor industrial ao longo do período de 2004 a 2016, de acordo com os dados 

da RAIS, do Antigo Ministério do Trabalho. 

Em conformidade com a Tabela 18, no primeiro momento até 2010, com 

exceção dos municípios de Jardim, Farias Brito e Santana do Cariri que possuem uma 

estrutura e atividades econômicas mais voltadas para agropecuária, os demais 

municípios expandem sua quantidade de empresas industriais. Ressalta-se, entre 2004 e 

2010, que a RM Cariri ultrapassa as cifras de incremento anual apresentadas pelo 

Estado nos segmentos industriais de: mecânico; material elétrico, eletrônico de 

comunicação; química; material plástico; têxtil; editorial e gráfica e bebidas. Todavia, 

no total da indústria, o número de empresas industriais cresceu mais no estado do que 

na RM Cariri, o que levou a redução do seu peso relativo no total dos estabelecimentos 

industriais do estado de 8,0% para 7,1%, entre 2004 e 2010. 

 Após 2010, em meio a uma conjuntura de desaceleração econômica, as taxas de 

crescimento anual do número de empresas em nível estadual e regional permanecem em 

uma tendência de expansão liderada pelos segmentos de metalurgia; madeira; 

mobiliário; produtos alimentares e bebidas, esse último bastante representativo no 

município de Juazeiro do Norte, por conta do grupo da Cajuína São Geraldo Ltda 

localizado no triângulo CRAJUBAR. Já os subsetores têxtil e de vestuário, calçados, 

artefatos de tecido, couros e peles estão localizados com maior amplitude nas cidades de 

Caririaçu, Jardim e Nova Olinda. No entanto, tornam-se negativas as taxas auferidas de 

incremento anual das empresas industriais extrativas minerais, especialmente em Nova 

Olinda e Santana do Cariri, ao contrário do município do Crato que expande em 41,4%, 

com a chegada de 6 novos estabelecimentos entre 2010 e 2014, e com destaque para a 

implantação e desempenho da Indústria de Britagem do Cariri S/A.      
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Mudanças também podem ser percebidas no segmento da construção civil, que 

no período de retração da atividade econômica, entre 2010 e 2014, perdeu fôlego nas 

taxas de crescimento tanto para o Estado do Ceará quanto para a RM Cariri. Contudo, 

em termos municipais, é possível observar o crescimento do número de empresas da 

construção civil em Missão Velha, onde como justificativa reside o fato desse local 

atrair muitas empresas e construtoras, singularmente devido a sua localização 

estratégica e ponto de integração dos projetos de infraestrutura hídrica do Cinturão das 

Águas do Ceará – CAC e do Projeto de Integração do Rio São Francisco – PISF. 

Entretanto, mesmo com alguns setores apresentando incremento do número de empresas 

industriais, ainda de acordo com os dados da SEFAZ-CE, entre 2010 e 2014 a RM 

Cariri continuou reduzindo sua participação no total dos estabelecimentos industriais do 

estado de 7,1% para 6,2%. 

Ainda em relação à construção civil, com as mudanças no contexto 

macroeconômico posterior a 2014, há uma forte retração desse subsetor na RM Cariri. 

Outro segmento fortemente impacto pela crise de 2014-2015 foi o de bebidas, tanto em 

nível estadual quanto regional, particularmente no CRAJUBAR. Todavia, mesmo 

durante a crise, alguns subsetores apresentaram crescimento no número de implantação 

de empresas, com destaque para os segmentos da indústria mecânica e de madeira, que 

cresceram tanto em escala estadual quanto regional. Em termos intrarregionais, a 

indústria mecânica expandiu em Barbalha enquanto a indústria da madeira cresceu por 

todo o CRAJUBAR.  
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Tabela 18 – Ceará, RM Cariri e municípios: Taxa média de crescimento anual (% a.a.) das empresas da atividade econômica industrial, 2004-2015        (continua) 

CEARÁ
RM 

CARIRI
Barbalha Caririaçu Crato

Farias 

Brito
Jardim

Juazeiro 

do Norte

Missão 

Velha

Nova 

Olinda

Santana 

do Cariri
CEARÁ

RM 

CARIRI
Barbalha Caririaçu Crato

Farias 

Brito
Jardim

Juazeiro 

do Norte

Missão 

Velha

Nova 

Olinda

Santana 

do Cariri

INDÚSTRIA - Total 6,1 4,1 4,2 7,0 2,2 -4,7 -7,1 5,1 4,2 7,7 -1,7 16,9 12,8 15,7 35,1 16,5 11,3 11,7 12,4 15,5 -1,0 -1,9

Extrativa mineral 8,2 1,8 20,1 - 12,2 - - 20,1 - 1,3 -3,7 6,9 -3,4 7,5 - 41,4 - 10,7 0,0 - -17,6 -13,4

Construção civil 4,3 2,8 2,6 - -7,8 -4,7 0,0 6,6 16,5 - 0,0 0,0 -0,8 -1,8 0,0 1,0 7,5 -15,9 -1,2 4,7 - -100,0

Serviços industriais de utilidade pública 16,7 0,0 - - 0,0 - - 0,0 - - - 20,0 13,6 - - 10,7 - - 0,0 - - -

Transformação 6,3 4,4 4,1 0,0 4,2 -4,7 -9,8 4,9 2,0 10,8 1,8 19,5 14,7 18,7 43,6 17,9 10,7 14,4 13,9 18,1 3,2 12,5

Minerais não metálicos 4,5 5,3 4,9 -100,0 -1,1 26,0 0,0 5,9 8,9 16,1 0,0 9,9 6,0 15,0 - 5,7 0,0 0,0 10,9 15,8 -6,1 0,0

Metalurgia 9,2 8,4 3,1 - 6,3 - -100,0 9,4 12,2 12,2 - 30,1 26,2 27,8 - 30,8 - - 23,4 31,6 25,7 -

Mecânica 11,3 46,8 - - - - - - 0,0 - - -0,1 2,4 0,0 - - - - 0,0 18,9 - -

Material elétrico, eletrônico de comunicação 21,6 39,9 - - - - - 30,8 - - - 18,7 17,9 18,9 - 15,0 - - 17,4 - - -

Madeira 1,1 2,3 -4,7 - 2,6 0,0 -100,0 5,6 -100,0 0,0 - 19,1 19,8 18,9 - 24,8 -100,0 - 22,9 - -15,9 0,0

Mobiliário 8,0 7,8 12,2 - 36,6 0,0 - 0,8 - 12,2 0,0 20,2 18,9 -6,9 - 15,3 10,7 -100,0 26,6 - 0,0 -100,0

Couros, peles e produtos similares 19,6 17,0 - - - - - 15,6 -100,0 - - 12,0 10,7 - - 18,9 - - 9,4 - - -

Química 5,3 17,1 - - - 0,0 0,0 14,9 - - - 14,0 11,0 18,9 - 21,8 -100,0 18,9 6,9 - - -

Material plástico 9,4 19,2 - - -10,9 - - 22,2 - - - 8,0 5,0 0,0 - 31,6 - - 2,4 - -100,0 -

Têxtil 5,6 6,4 - - 3,8 - - 10,3 0,0 - - 6,7 17,0 - - 12,5 - - 22,1 -15,9 - -

Vestuário, calçados, artefatos de tecidos, couros e peles 10,6 4,5 6,0 12,2 17,3 26,0 0,0 3,0 0,0 - - 17,6 9,6 13,6 18,9 8,5 -6,9 18,9 9,2 10,7 18,9 -

Produtos alimentares -5,6 -7,7 -16,7 0,0 -7,2 -100,0 -18,2 -5,3 12,2 -100,0 0,0 31,1 27,6 56,5 31,6 24,1 - 23,6 26,9 10,7 - 0,0

Bebidas 0,9 4,1 0,0 - 12,2 - - 0,0 - - - 13,9 6,5 5,7 - 0,0 - - 15,0 - - -

Editorial e gráfica 8,7 13,6 12,2 - 17,8 - - 12,9 - 12,2 - 13,8 28,4 41,4 - 27,3 - - 26,7 - 10,7 -

Outras 6,8 1,7 26,0 - -5,0 -100,0 -9,3 3,0 -100,0 - - 24,6 10,7 10,7 - 28,4 - -20,5 7,9 - - -

FONTE: SEFAZ - CE. Elaboração própria

2010-2014
Discriminação

2004-2010

 
 

Tabela 18 – Ceará, RM Cariri e municípios: Taxa média de crescimento anual (% a.a.) das empresas da atividade econômica industrial, 2004-2015     (conclusão) 

CEARÁ
RM 

CARIRI
Barbalha Caririaçu Crato

Farias 

Brito
Jardim

Juazeiro 

do Norte

Missão 

Velha

Nova 

Olinda

Santana 

do Cariri

INDÚSTRIA - Total 22,2 11,9 19,2 10,0 19,8 26,1 14,3 9,3 2,4 18,8 -16,0

Extrativa mineral 14,1 -17,6 -25,0 -100,0 -12,5 - -33,3 0,0 - 0,0 -33,3

Construção civil 1,2 -17,3 -23,1 0,0 16,0 -50,0 -100,0 -22,2 -33,3 - -

Serviços industriais de utilidade pública 25,7 20,0 - - 0,0 0,0 - 0,0 - - -

Transformação 24,2 14,3 20,1 17,6 21,0 44,4 25,0 11,7 5,7 21,4 -6,3

Minerais não metálicos 15,2 13,1 28,6 - 22,9 0,0 66,7 6,5 -11,1 28,6 -60,0

Metalurgia 8,1 8,1 18,8 0,0 28,9 400,0 -16,7 0,0 16,7 40,0 50,0

Mecânica 103,8 63,6 100,0 - - - - 100,0 -100,0 - -

Material elétrico, eletrônico de comunicação 11,2 10,3 50,0 300,0 0,0 - - -5,3 - - -

Madeira 32,5 47,0 50,0 - 11,8 - - 56,1 - -100,0 0,0

Mobiliário 36,5 33,0 200,0 -100,0 21,7 -66,7 - 33,3 -50,0 100,0 -

Couros, peles e produtos similares 17,4 3,3 - -100,0 12,5 - - 1,9 - - -

Química 25,7 25,5 150,0 - 0,0 - -100,0 40,0 - - -50,0

Material plástico 13,9 -10,7 0,0 -100,0 -66,7 - 0,0 0,0 - - -

Têxtil 15,4 20,0 - - 12,5 - - 10,0 100,0 -100,0 -

Vestuário, calçados, artefatos de tecidos, couros e peles 26,6 6,7 0,0 -25,0 22,2 33,3 0,0 5,4 -16,7 50,0 50,0

Produtos alimentares 29,3 26,3 29,2 50,0 21,1 50,0 28,6 23,6 50,0 250,0 -33,3

Bebidas -12,7 -27,8 -60,0 - -16,7 - - -14,3 - - -

Editorial e gráfica 26,7 28,2 -12,5 0,0 42,9 0,0 100,0 32,5 0,0 -66,7 0,0

Outras 23,4 8,9 8,3 0,0 28,9 - 100,0 5,1 -50,0 -60,0 -

FONTE: SEFAZ - CE. Elaboração própria

Discriminação

2014-2015
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Em termos de distribuição regional, observa-se que a RM Cariri perdeu 

participação relativa entre 2004 e 2015, passando de 8,0% do número de 

estabelecimentos industriais estaduais em 2004 para 5,7% em 2015. Diante do que foi 

apresentado, podemos explorar as informações contidas na Tabela 19, sobre a 

distribuição regional para o ano de 2015 e a quantidade percentual de empresas 

industriais instaladas no Ceará, RM Cariri e municípios com seus respectivos pesos em 

relação a sua unidade da federação. Por conseguinte, a RM Cariri contava com 5,7% das 

empresas industriais instaladas e apenas Juazeiro do Norte com 3,7%. De forma 

desagregada, com exceção do município de Santana do Cariri, todas as escalas 

exploradas apresentavam um peso percentual acima dos 80% da indústria de 

transformação no total desse setor, atingindo 91,5% no total do estado e 93,4% para RM 

Cariri. Entre os subsetores da indústria de transformação, sobressaíam-se o de vestuário, 

calçados, artefatos de tecidos, couros e peles, que no Ceará representava 34,3% do 

número de empresas industriais, na RM Cariri 22,8%, em Juazeiro do Norte 26,8% e em 

Barbalha 24,2%. Em seguida, aparecem os segmentos de produtos alimentares, 

mobiliário, madeira, têxtil e o da indústria química.  

Regionalmente alguns segmentos possuem maior peso de participação sobre o 

percentual total, exemplo da indústria extrativa mineral concentrada nos municípios de 

Nova Olinda e Santana do Cariri, que abrigam empresas do APL Pedra Cariri. No 

subsetor da indústria de transformação, ressalta-se o segmento de minerais não 

metálicos, por ser bastante significativo na RM Cariri e localizado com maior 

frequência nos municípios de Farias Brito, Jardim, Missão Velha e Nova Olinda. Já na 

indústria mecânica, o município de Barbalha possui uma empresa de produção de 

veículos sobre trilhos – VLT, denominada de companhia cearense Bom Sinal Indústria e 

Comércio LTDA, que fornece seus produtos para os estados do Ceará, Pernambuco, 

Alagoas e Rio de Janeiro. Ainda neste município, outro diferencial ocorre no segmento 

químico, com a localização da Indústria Químico Farmacêutico Cearense Ltda – 

FARMACE. Por fim, aparece o subsetor de produtos alimentares, com destaque para 

sua participação nos municípios de Caririaçu, Farias Brito, Jardim e Missão Velha.     
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Tabela 19 – Ceará, RM Cariri e municípios: Distribuição (%) das empresas da atividade econômica 

industrial, 2015 

CEARÁ
RM 

CARIRI
Barbalha Caririaçu Crato

Farias 

Brito
Jardim

Juazeiro 

do Norte

Missão 

Velha

Nova 

Olinda

Santana 

do Cariri

DISTRIBUIÇÃO REGIONAL DAS EMPRESAS 

INDUSTRIAIS
100,0 5,7 0,4 0,1 1,1 0,1 0,1 3,7 0,1 0,1 0,0

INDÚSTRIA - Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Extrativa mineral 0,9 1,1 1,6 - 1,5 - 6,3 0,2 2,4 10,5 28,6

Construção civil 6,8 5,0 5,4 9,1 6,2 6,9 - 4,8 9,5 - -

Serviços industriais de utilidade pública 0,7 0,2 0,5 - 0,6 3,4 - 0,1 - - -

Transformação 91,5 93,4 89,8 90,9 91,6 89,7 93,8 94,9 88,1 89,5 71,4

Minerais não metálicos 4,2 7,0 9,7 - 9,2 13,8 15,6 4,1 19,0 47,4 9,5

Metalurgia 7,9 11,4 10,2 9,1 10,5 17,2 15,6 11,4 16,7 12,3 14,3

Mecânica 1,0 0,7 1,1 - - - - 1,0 - - -

Material elétrico, eletrônico de comunicação 1,4 1,3 1,6 18,2 1,5 - - 1,1 - - -

Madeira 2,8 3,9 4,8 - 4,1 3,4 - 4,0 7,1 - 4,8

Mobiliário 5,7 4,8 4,8 - 6,0 3,4 6,3 4,5 2,4 7,0 -

Couros, peles e produtos similares 2,0 5,2 0,5 - 3,9 - - 6,7 - - -

Química 1,5 2,4 2,7 - 2,4 - - 2,6 - - 4,8

Material plástico 0,9 1,0 0,5 - 0,2 - 3,1 1,4 - - -

Têxtil 1,9 1,5 1,1 - 1,9 3,4 - 1,4 4,8 - -

Vestuário, calçados, artefatos de tecidos, couros e peles 34,3 22,8 24,2 13,6 14,2 13,8 6,3 26,8 11,9 5,3 14,3

Produtos alimentares 14,7 14,3 16,7 40,9 19,7 31,0 28,1 11,4 21,4 12,3 9,5

Bebidas 0,8 0,5 1,1 - 1,1 - - 0,4 - - -

Editorial e gráfica 4,1 6,1 3,8 4,5 6,4 3,4 6,3 6,6 2,4 1,8 4,8

Outras 8,3 10,5 7,0 4,5 10,5 - 12,5 11,5 2,4 3,5 9,5

FONTE: SEFAZ - CE. Elaboração própria

Discriminação

2015

 
 

 

No que se refere ao emprego formal, baseado na Classificação Nacional das 

Atividades Econômicas – CNAE 95 e de acordo com as informações da Relação Anual 

das Informações Sociais – RAIS, é possível verificar o forte desempenho apresentado 

entre 2004 e 2010 na expansão da taxa média anual de crescimento dos postos de 

empregos com proteção social do setor industrial (Tabela 20). A partir de 2010 há uma 

desaceleração da taxa de incremento do emprego formal industrial e, com a crise de 

2014-2016, observa-se uma retração dos postos de trabalho. Todavia, olhando o período 

como um todo, é possível observar que houve um crescimento do número de empregos 

industriais com carteira assinada tanto no Ceará, que passou de 207.210 em 2004 para 

296.925 em 2016, quanto na RM Cariri, que ampliou de 13.290 em 2004 para 19.809 

postos em 2016. 

 Nessa perspectiva, inicialmente esse setor ampliou as oportunidades devido ao 

contexto de expansão do produto vivenciado no país, estado e região, o que propiciou 

redução nas taxas de desemprego e incremento anual positivo até o ano de 2010 entre 

todas as escalas. Todavia, mesmo no período de 2004 a 2010 houve queda do emprego 

industrial com carteira assinada nos municípios de Farias Brito, Santana do Cariri e 

Jardim. Já os municípios de Missão Velha e Caririaçu apresentaram ampliação do 

emprego formal de 84,2% a.a. e 67,3% a.a. nesse período, aumentando os postos de 

trabalho industriais de 7 para 273 em Missão Velha e de 10 para 219 em Caririaçu, entre 

2004 e 2010.  
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Essa tendência decresce ao passar dos anos diante dos movimentos de 

desaceleração econômica entre 2010 e 2014 e, com a crise que provocou uma queda de 

9,2% ao ano na geração de postos de trabalho com carteira assinada no Ceará e de 7,6% 

ao ano para a RM Cariri. Contudo, é possível ressaltar também que internamente houve 

menores efeitos nas cidades médias da região do Cariri, como no Crato e em Juazeiro do 

Norte, que demonstraram taxas de redução do emprego formal industrial abaixo da 

média regional e estadual (Tabela 20).  

Entre os segmentos de forma geral que proporcionaram desempenho na geração 

de postos de emprego com proteção social na indústria, destacam-se: extração de 

minerais não metálicos; fabricação de produtos de metal, exceto maquinas e 

equipamentos; fabricação de produtos de minerais não metálicos; fabricação de 

produtos de madeira; fabricação de produtos químicos e construção civil. No que se 

refere à construção civil, ao longo dos períodos analisados é possível observar uma 

redução do nível de contratação, tornando-se negativo para o Estado e RM Cariri entre 

2014 e 2016. Todavia, mesmo durante a crise de 2014 a 2016, foi possível identificar a 

geração de novos postos de trabalho com carteira assinado no Crato e em Juazeiro do 

Norte, que foram bastante beneficiadas pelo desenvolvimento e construção do polo 

universitário e pela ampliação do mercado imobiliário, com a construção de 

condomínios horizontais e verticais. Já os segmentos da fabricação de artigos de 

borracha e plástico e extração de minerais não metálicos não obtiveram os mesmos 

desempenhos na capacidade de contração para a RM Cariri e, mesmo com quedas 

acentuadas, o subsetor de fabricação de produtos químicos conseguiu ampliar o número 

de empregos formais entre 2014 e 2016 no Crato e em Barbalha (Tabela 20). 
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Tabela 20 – Ceará, RM Cariri e municípios: Taxa média anual de crescimento do emprego formal (% a.a.) para atividade econômica industrial, 2004-2016    (continua) 

CEARÁ
RM 

CARIRI
BARBALHA CARIRIAÇU CRATO

FARIAS 

BRITO
JARDIM

JUAZEIRO 

DO NORTE

MISSÃO 

VELHA

NOVA 

OLINDA

SANTANA 

DO CARIRI
CEARÁ

RM 

CARIRI
BARBALHA CARIRIAÇU CRATO

FARIAS 

BRITO
JARDIM

JUAZEIRO 

DO NORTE

MISSÃO 

VELHA

NOVA 

OLINDA

SANTANA 

DO CARIRI

INDÚSTRIA - TOTAL 8,1 8,5 5,9 67,3 2,5 -4,7 -3,2 12,3 84,2 10,1 -3,7 2,2 1,8 1,0 -6,6 3,9 -21,4 1,2 0,2 31,4 -2,6 4,2

10:EXTRAÇÃO DE CARVÃO MINERAL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11:EXTRAÇÃO DE PETRÓLEO E SERVIÇOS RELACIONADOS 7,0 - - - - - - - - - - 5,9 - - - - - - - - - -

13:EXTRAÇÃO DE MINERAIS METÁLICOS -1,0 8,4 - - 8,4 - - - - - - 22,8 -10,1 - - -10,1 - - - - - -

14:EXTRAÇÃO DE MINERAIS NÃO METÁLICOS 5,6 9,5 2,7 - 7,2 - - 11,4 - 16,2 3,9 5,1 -4,8 -6,5 - 9,7 - - -45,1 - -8,1 4,7

15:FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E BEBIDAS 2,1 -2,3 -21,7 12,2 -2,2 -14,2 7,0 7,0 -6,5 -100,0 - 3,4 6,5 13,5 10,7 18,1 -100,0 -2,9 1,5 41,4 - -

16:FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DO FUMO 14,0 - - - - - - - - - - 4,9 - - - - - - - - - -

17:FABRICAÇÃO DE PRODUTOS TÊXTEIS 2,6 5,5 -100,0 - - - - -0,4 57,0 - - -2,5 4,2 - - 6,5 - - 7,3 -7,5 - -

18:CONFECÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS 7,4 -2,4 -9,6 - -8,4 16,5 - 0,7 - - - 0,4 -9,4 -5,2 - -30,4 -43,8 - -6,3 -15,9 -100,0 -

19:PREPARAÇÃO DE COUROS E FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE COURO, ARTIGOS DE VIAGEM E CALÇADOS 5,5 8,6 4,5 - -1,3 - - 18,1 - - - -0,9 1,0 6,5 - 2,6 - - -0,6 - - -

20:FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MADEIRA 6,3 9,1 -1,7 - 14,6 - - 11,2 - -100,0 -100,0 -2,1 1,3 6,3 - -5,6 - - 2,3 - - -

21:FABRICAÇÃO DE CELULOSE, PAPEL E PRODUTOS DE PAPEL 5,7 -0,6 - - 0,9 - - -10,1 - - - 1,5 2,7 - - 3,0 - - 0,0 - - -

22:EDIÇÃO, IMPRESSÃO E REPRODUÇÃO DE GRAVAÇÕES 6,1 10,0 2,3 - 5,2 - - 12,1 - - - 1,7 7,9 -15,9 - 21,6 - - 4,2 - - -

23:FABRICAÇÃO DE COQUE, REFINO DE PETRÓLEO, ELABORAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NUCLEARES E PRODUÇÃO DE ÁLCOOL 30,3 - - - - - - - - - - -9,4 -2,9 - - -3,7 - - - - - -

24:FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS 7,1 17,4 16,9 - - 0,0 -100,0 27,5 - - - 2,0 3,6 2,3 - -40,5 -9,6 - 9,7 - - -

25:FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE BORRACHA E PLÁSTICO 7,1 3,8 26,0 - 3,4 - - -6,0 - - - -2,2 -18,8 -52,5 - -14,1 - - -4,0 - - -

26:FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MINERAIS NÃOMETÁLICOS 8,2 12,1 6,0 - 12,7 - 22,1 24,5 - 8,1 8,1 5,1 3,8 1,5 - 6,3 - 2,3 3,2 33,3 -1,7 0,0

27:METALURGIA BÁSICA 13,1 1,7 - - 0,1 - - 1,4 30,8 - - 8,4 0,0 -29,3 - 1,6 - - -0,9 0,0 - -

28:FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE METAL  EXCETO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 12,4 22,7 0,0 - 30,2 - - 21,8 - - - 3,3 5,1 34,6 - 10,8 - - 2,2 28,2 - -

29:FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 13,8 57,3 -7,8 - 10,6 - - 91,1 - - - 8,4 -9,5 10,7 - 2,2 - - -10,5 - - -

30:FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 18,5 - - - - - - - - - - -8,5 - - - - - - - - - -

31:FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS 7,6 - - - - - - - - - - 14,4 103,1 - - 41,4 - - - - - -

32:FABRICAÇÃO DE MATERIAL ELETRÔNICO E DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÕES -27,6 - - - - - - - - - - 15,7 25,7 5,7 - - - - 49,5 - - -

33:FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INSTRUMENTAÇÃO MÉDICOHOSPITALARES, INSTRUMENTOS DE PRECISÃO E ÓPTICOS, 

EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL, CRONÔMETROS 12,1 15,6 - - - - - 13,0 - - - -4,0 -9,3 - - 18,9 - -100,0 -8,4 - - -

34:FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, REBOQUES E CARROCERIAS 9,3 -3,7 - - -100,0 - - 4,9 - - - 1,0 3,9 - - - - - 3,9 - - -

35:FABRICAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE 23,0 - - - - - - - - - - -9,5 4,7 4,7 - - - - - - - -

36:FABRICAÇÃO DE MÓVEIS E INDÚSTRIAS DIVERSAS 7,3 3,8 -17,7 - 46,4 -100,0 -100,0 2,8 - - - 3,2 3,8 -11,1 - -18,1 - - 6,9 - -26,9 -

37:RECICLAGEM 10,3 -17,0 - - -16,7 - - -24,1 - - - 9,9 57,0 -11,4 - 17,1 - - 92,0 - - -

40:ELETRICIDADE, GÁS E ÁGUA QUENTE 1,1 -12,0 -10,9 - -17,5 - - -11,6 - - - 1,9 -42,1 -100,0 - 7,5 - - -53,7 - - -

41:CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 1,1 0,8 - -100,0 3,5 - - 0,6 - - - 5,4 2,6 - - 2,1 - - 3,0 - - -

45:CONSTRUÇÃO 19,1 20,9 4,0 - 28,3 -19,5 -33,5 19,4 - - -100,0 5,1 6,9 32,5 -11,4 10,4 0,0 12,5 -0,1 33,6 103,1 -

Fonte: Antigo Ministério do Trabaho - RAIS. Elaboração própria

2004-2010

CNAE 95 Divisão

2010-2014
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Tabela 20 – Ceará, RM Cariri e municípios: Taxa média anual de crescimento do emprego formal (% a.a.) para atividade econômica industrial, 2004-2016   (conclusão) 

CEARÁ
RM 

CARIRI
BARBALHA CARIRIAÇU CRATO

FARIAS 

BRITO
JARDIM

JUAZEIRO DO 

NORTE

MISSÃO 

VELHA

NOVA 

OLINDA

SANTANA 

DO CARIRI

INDÚSTRIA - TOTAL -9,2 -7,6 -10,0 -48,7 -7,0 22,5 -13,6 -4,4 -58,0 -8,0 -19,6

10:EXTRAÇÃO DE CARVÃO MINERAL -100,0 - - - - - - - - - -

11:EXTRAÇÃO DE PETRÓLEO E SERVIÇOS RELACIONADOS -11,6 - - - - - - - - - -

13:EXTRAÇÃO DE MINERAIS METÁLICOS -37,4 -6,1 - - -6,1 - - - - - -

14:EXTRAÇÃO DE MINERAIS NÃO METÁLICOS -2,9 -15,4 -26,6 - -4,7 - - 22,5 - -24,6 -15,5

15:FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E BEBIDAS -1,1 12,5 1,3 -100,0 24,1 - 6,1 10,0 -20,9 -29,3 -

16:FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DO FUMO -3,6 - - - - - - - - - -

17:FABRICAÇÃO DE PRODUTOS TÊXTEIS -9,0 -18,1 - - -5,7 - - -21,1 -26,1 - -

18:CONFECÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS -10,5 -18,8 -51,1 - -22,1 100,0 - -15,0 0,0 - -

19:PREPARAÇÃO DE COUROS E FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE COURO, ARTIGOS DE VIAGEM E CALÇADOS -7,0 -12,6 -12,9 - -13,9 - - -11,9 - - -

20:FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MADEIRA -12,1 -10,7 10,3 - -7,7 - - -15,7 - - -

21:FABRICAÇÃO DE CELULOSE, PAPEL E PRODUTOS DE PAPEL -3,9 -12,4 - - -12,3 - - -13,4 - - -

22:EDIÇÃO, IMPRESSÃO E REPRODUÇÃO DE GRAVAÇÕES -7,1 -2,1 0,0 - -15,7 - - 3,4 - 0,0 -

23:FABRICAÇÃO DE COQUE, REFINO DE PETRÓLEO, ELABORAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NUCLEARES E PRODUÇÃO DE ÁLCOOL -29,3 -100,0 - - -100,0 - - -100,0 - - -

24:FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS -3,6 2,0 3,5 - 231,7 -100,0 - -3,6 -26,1 - -

25:FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE BORRACHA E PLÁSTICO -7,9 -10,0 -5,7 - -0,5 - -29,3 -12,7 - - -

26:FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MINERAIS NÃOMETÁLICOS -7,2 -10,2 -13,1 -100,0 -12,5 - -15,7 -2,7 -27,0 -4,2 -100,0

27:METALURGIA BÁSICA 8,6 -14,7 -100,0 - -6,1 - - -22,7 -18,4 - -

28:FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE METAL  EXCETO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS -26,2 -3,5 14,2 7,7 3,7 - - -5,5 -42,3 - -

29:FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 19,0 -7,6 -13,4 - 29,1 - - -9,4 - - -

30:FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA -25,2 - - - - - - - - - -

31:FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS 17,3 16,3 -100,0 - 22,5 - - 15,5 - - -

32:FABRICAÇÃO DE MATERIAL ELETRÔNICO E DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÕES -8,8 -18,4 0,0 - - - - -29,3 - - -

33:FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INSTRUMENTAÇÃO MÉDICOHOSPITALARES, INSTRUMENTOS DE PRECISÃO E ÓPTICOS, EQUIPAMENTOS PARA 

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL, CRONÔMETROS 8,1 19,5 - - 0,0 - - 21,4 - - -

34:FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, REBOQUES E CARROCERIAS -12,1 0,0 - - - - - 0,0 - - -

35:FABRICAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE -10,0 -50,7 -50,7 - - - - - - - -

36:FABRICAÇÃO DE MÓVEIS E INDÚSTRIAS DIVERSAS -5,4 1,9 48,3 - -17,6 - - 1,2 26,9 41,4 -

37:RECICLAGEM 3,3 9,5 27,5 - -17,1 - - 11,5 - - -

40:ELETRICIDADE, GÁS E ÁGUA QUENTE 6,1 149,6 - - -6,5 - - 276,8 - - -

41:CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -4,6 -10,2 - - -13,6 - - -7,4 - - -

45:CONSTRUÇÃO -18,6 -7,8 -27,5 -66,5 2,9 0,0 -13,4 8,3 -75,7 -9,3 -

Fonte: Antigo Ministério do Trabaho - RAIS. Elaboração própria

CNAE 95 Divisão

2014-2016
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De acordo com os dados sobre o mercado de trabalho formal industrial fornecido 

pela RAIS, distribuídos regionalmente para o ano de 2016 (Tabela 21), a RM Cariri 

detinha 6,7% do total dos empregos industriais do Ceará, com apenas o município de 

Juazeiro do Norte contando com 3,8% e, em seguida, o Crato com 1,8%. Entre os 

segmentos com maior peso nos postos de trabalho com carteira assinada na indústria 

para todo o Estado do Ceará, realçam-se os de fabricação de produtos alimentícios e 

bebidas, fabricação de produtos de minerais não metálicos e o de preparação de couros e 

fabricação de artefatos de couro, artigos de viagem e calçados, esse último com 

expressiva participação na RM Cariri também, em conjunto com aa fabricação de 

produtos de minerais não metálicos, fabricação de produtos químicos (expressivo em 

Barbalha) e extração de minerais não metálicos (principalmente em Nova Olinda). De 

forma oposta, pode-se citar o subsetor de confecções de artigos do vestuário e 

acessórios, que representava 14,5% dos empregos formais industriais do Ceará e apenas 

1,6% dos postos com carteira assinada da indústria da RM Cariri em 2016. 

 

Tabela 21 – Ceará, RM Cariri e municípios: Distribuição (%) do emprego formal para atividade 

econômica industrial, 2016 

CEARÁ
RM 

CARIRI
BARBALHA CARIRIAÇU CRATO

FARIAS 

BRITO
JARDIM

JUAZEIRO 

DO NORTE

MISSÃO 

VELHA

NOVA 

OLINDA

SANTANA 

DO CARIRI

DISTRIBUIÇÃO REGIONAL DO EMPREGO INDUSTRIAL 100,0 6,7 0,9 0,0 1,8 0,0 0,0 3,8 0,0 0,1 0,0

INDÚSTRIA - TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

10:EXTRAÇÃO DE CARVÃO MINERAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11:EXTRAÇÃO DE PETRÓLEO E SERVIÇOS RELACIONADOS 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13:EXTRAÇÃO DE MINERAIS METÁLICOS 0,0 0,1 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14:EXTRAÇÃO DE MINERAIS NÃOMETÁLICOS 0,9 0,9 0,5 0,0 0,9 0,0 0,0 0,1 3,5 15,2 100,0

15:FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E BEBIDAS 14,5 10,7 9,2 0,0 13,0 0,0 13,8 10,5 3,5 0,3 0,0

16:FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DO FUMO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17:FABRICAÇÃO DE PRODUTOS TÊXTEIS 4,5 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,3 4,2 0,6 0,0

18:CONFECÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS 14,5 1,6 0,6 0,0 0,3 33,3 0,0 2,6 1,4 0,0 0,0

19:PREPARAÇÃO DE COUROS E FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE COURO, ARTIGOS DE VIAGEM E CALÇADOS 18,8 36,1 24,9 0,0 41,9 0,0 0,0 38,1 0,0 0,0 0,0

20:FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MADEIRA 0,4 0,7 1,1 0,0 0,4 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0

21:FABRICAÇÃO DE CELULOSE, PAPEL E PRODUTOS DE PAPEL 0,9 0,9 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0

22:EDIÇÃO, IMPRESSÃO E REPRODUÇÃO DE GRAVAÇÕES 1,7 1,3 0,2 0,0 1,1 8,3 0,0 1,6 0,0 0,6 0,0

23:FABRICAÇÃO DE COQUE, REFINO DE PETRÓLEO, ELABORAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NUCLEARES E PRODUÇÃO DE ÁLCOOL 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

24:FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS 2,4 6,8 41,2 0,0 0,2 0,0 0,0 2,2 4,2 0,0 0,0

25:FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE BORRACHA E PLÁSTICO 1,6 2,0 0,9 0,0 1,7 0,0 1,5 2,6 0,0 0,0 0,0

26:FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MINERAIS NÃOMETÁLICOS 4,3 7,5 8,9 0,0 11,3 8,3 75,4 2,7 22,2 78,1 0,0

27:METALURGIA BÁSICA 2,0 1,2 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,8 6,9 0,0 0,0

28:FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE METAL  EXCETO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 2,2 4,7 1,1 65,9 3,8 25,0 0,0 5,9 6,3 0,0 0,0

29:FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 2,7 1,2 0,3 0,0 0,4 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0

30:FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

31:FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS 1,5 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,3 0,0

32:FABRICAÇÃO DE MATERIAL ELETRÔNICO E DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÕES 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

33:FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INSTRUMENTAÇÃO MÉDICOHOSPITALARES, INSTRUMENTOS DE PRECISÃO E ÓPTICOS, 

EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL, CRONÔMETROS 0,3 0,3 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0

34:FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, REBOQUES E CARROCERIAS 0,6 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0

35:FABRICAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE 0,4 0,4 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

36:FABRICAÇÃO DE MÓVEIS E INDÚSTRIAS DIVERSAS 2,6 4,4 1,3 0,0 0,7 0,0 0,0 6,9 20,1 1,1 0,0

37:RECICLAGEM 0,5 1,8 0,5 0,0 0,4 0,0 0,0 2,9 0,7 0,0 0,0

40:ELETRICIDADE, GÁS E ÁGUA QUENTE 0,8 0,4 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0

41:CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 0,7 0,7 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0

45:CONSTRUÇÃO 20,7 15,8 6,2 34,1 16,4 25,0 9,2 18,0 27,1 3,9 0,0

Fonte: Antigo Ministério do Trabaho - RAIS. Elaboração própria

CNAE 95 Divisão

2016

 
 

 

Nas tabelas abaixo, são mostrados os indicadores referentes às taxas médias de 

crescimento da remuneração média e seu respectivo valor médio para os empregos 

formais industriais. Verifica-se, na Tabela 22, a taxa média de crescimento da 

remuneração por atividade econômica da indústria. No primeiro momento, de expansão, 

entre 2004 e 2010, a RM Cariri obteve resultados de incremento superiores ao 
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apresentado pelo Ceará, 4,6% a.a, contra 4,3% a.a., puxados sobretudo pelo incremento 

da renda média do trabalho nos municípios de Caririaçu e Missão Velha. Em termos de 

subsetores da indústria, ressalta-se a maior expressividade do crescimento médio das 

remunerações nos segmentos de extração de minerais metálicos (que apresentou 

desempenho contrário ao observado para a unidade federativa); fabricação de produtos 

têxteis; fabricação de artigos de vestuários e acessórios; metalurgia básica; fabricação 

de produtos de metal; fabricação de máquinas e equipamentos; fabricação de produtos 

químicos; e eletricidade, gás e água quente.    

Já no intervalo que se estende até 2014, a RM Cariri começou a apresentar taxas 

de incremento da remuneração dos trabalhadores das atividades industriais inferior ao 

estado do Ceará, sobretudo em virtude do crescimento negativo da remuneração média 

nos segmentos da fabricação de celulose, papel e produtos de papel; fabricação de 

máquinas, aparelhos e matérias elétricos, que em uma escala municipal decresceu a uma 

taxa média anual de -9,9% a.a no Crato. Esta tendência não foi revertida para o último 

período, marcado pelo aprofundamento de um contexto de crise, atingindo fortemente a 

RM Cariri que passou a apresentar taxas de crescimento da remuneração média anual 

negativa de -1,4% a.a para os postos de trabalho com carteira assinada na indústria.  

Quanto à remuneração média mensal real, para o ano 2016, do emprego formal do 

mesmo setor (Tabela 23), a RM Cariri apresentou valor total inferior ao Ceará, R$ 

1.260,9 contra R$ 1.710,6, respectivamente; valores estes bem abaixo inclusive da 

média das remunerações do mercado de trabalho formal como um todo da RM do Cariri 

(R$ 1.612,2) e do estado (R$ 2.116,2). O maior hiato salarial na indústria pode ser 

verificado nos segmentos de extração de minerais metálicos, fabricação de produtos 

têxteis e metalurgia básica, e sobressaindo em nível regional para fabricação de outros 

equipamentos de transportes e fabricação de material eletrônico e de aparelhos e 

equipamentos de comunicação, com grande participação do município de Barbalha. Em 

termos municipais, destacam-se dentro da RM Cariri as remunerações médias dos 

serviços industriais de utilidade pública em Juazeiro do Norte (acima de R$ 5 mil) em 

contraste com os rendimentos médios dos trabalhadores formais da confecção de artigos 

do vestuário e acessórios em Farias Brito (R$ 471,5). 
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Tabela 22 – Ceará, RM Cariri e municípios: Taxa média anual de crescimento da remuneração média mensal real (% a.a.), por atividade econômica da indústria, 

2004-2016                                                                                                                                                                                                                                                (continua) 

CEARÁ RM CARIRI BARBALHA CARIRIAÇU CRATO
FARIAS 

BRITO
JARDIM

JUAZEIRO 

DO NORTE

MISSÃO 

VELHA

NOVA 

OLINDA

SANTANA 

DO CARIRI
CEARÁ

RM 

CARIRI
BARBALHA CARIRIAÇU CRATO

FARIAS 

BRITO
JARDIM

JUAZEIRO 

DO NORTE

MISSÃO 

VELHA

NOVA 

OLINDA

SANTANA 

DO CARIRI

INDÚSTRIA - TOTAL 4,3 4,6 6,4 19,5 3,2 2,1 4,6 4,4 12,9 5,8 9,6 4,0 2,7 5,6 -7,6 2,2 6,1 2,4 1,3 8,9 3,6 -1,8

10:EXTRAÇÃO DE CARVÃO MINERAL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11:EXTRAÇÃO DE PETRÓLEO E SERVIÇOS RELACIONADOS 1,6 - - - - - - - - - - 7,0 - - - - - - - - - -

13:EXTRAÇÃO DE MINERAIS METÁLICOS -9,0 6,5 - - 6,5 - - - - - - 17,5 4,8 - - 4,8 - - - - - -

14:EXTRAÇÃO DE MINERAIS NÃO METÁLICOS 4,4 5,8 7,2 - 7,9 - - 8,0 - 11,3 6,7 3,1 0,6 1,0 - 1,0 - - 1,4 - 4,6 -2,0

15:FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E BEBIDAS 5,1 5,2 7,0 9,1 -0,9 -2,3 9,1 6,9 1,3 - - 2,2 2,1 5,2 3,4 -1,8 - 2,0 2,1 3,6 - -

16:FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DO FUMO 3,2 - - - - - - - - - - 0,8 - - - - - - - - - -

17:FABRICAÇÃO DE PRODUTOS TÊXTEIS 2,1 6,7 - - - - - 7,0 1,8 - - 1,9 2,6 - - 3,8 - - 3,1 -1,3 - -

18:CONFECÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS 5,8 7,0 6,6 - 7,1 -2,6 - 7,2 - - - 2,7 1,5 0,9 - 0,9 0,1 - 1,6 1,9 - -

19:PREPARAÇÃO DE COUROS E FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE COURO, ARTIGOS DE VIAGEM E CALÇADOS 3,5 3,9 5,6 - 3,5 - - 5,4 - - - 1,5 1,6 1,9 - 2,2 - - 1,1 - - -

20:FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MADEIRA 6,2 5,6 7,6 - 5,2 - - 4,9 - - - 2,6 1,5 1,5 - 1,0 - - 1,9 - - -

21:FABRICAÇÃO DE CELULOSE, PAPEL E PRODUTOS DE PAPEL 3,6 7,0 - - 6,7 - - 6,8 - - - 1,8 -1,2 - - -1,6 - - 2,6 - - -

22:EDIÇÃO, IMPRESSÃO E REPRODUÇÃO DE GRAVAÇÕES 2,2 5,2 7,0 - 0,9 - - 6,4 - - - 0,5 5,5 1,5 - 11,1 - - 4,0 - - -

23:FABRICAÇÃO DE COQUE, REFINO DE PETRÓLEO, ELABORAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NUCLEARES E PRODUÇÃO DE ÁLCOOL -4,4 - - - - - - - - - - 3,4 -1,4 - - -1,0 - - - - - -

24:FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS 2,2 6,0 5,2 - - 6,5 - 8,3 - - - 5,3 2,8 3,0 - 1,0 -2,0 - 1,2 - - -

25:FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE BORRACHA E PLÁSTICO 3,5 5,8 6,0 - 8,4 - - 5,9 - - - 3,4 2,5 3,4 - -1,3 - - 2,1 - - -

26:FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MINERAIS NÃOMETÁLICOS 5,5 4,7 6,6 - 7,4 - 9,1 7,5 - 5,2 22,8 4,9 2,1 0,0 - 2,4 - 3,4 10,6 2,7 3,1 -1,8

27:METALURGIA BÁSICA -1,9 7,3 - - 5,6 - - 8,1 12,0 - - 20,3 3,4 -100,0 - -0,4 - - 6,8 3,0 - -

28:FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE METAL  EXCETO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 2,7 7,3 -1,8 - 9,0 - - 7,3 - - - 1,7 1,9 2,8 - 0,8 - - 2,2 2,1 - -

29:FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 6,6 11,3 4,2 - 5,7 - - 16,5 - - - -1,4 1,9 6,9 - 4,9 - - 1,9 - - -

30:FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 2,4 - - - - - - - - - - 3,8 - - - - - - - - - -

31:FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS 9,7 - - - - - - - - - - -3,4 -11,8 - - -9,9 - - - - - -

32:FABRICAÇÃO DE MATERIAL ELETRÔNICO E DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÕES -13,7 - - - - - - - - - - 5,2 0,1 3,9 - - - - 6,0 - - -

33:FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INSTRUMENTAÇÃO MÉDICOHOSPITALARES, INSTRUMENTOS DE PRECISÃO E ÓPTICOS, 

EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL, CRONÔMETROS 9,1 6,9 - - - - - 7,5 - - - -5,3 0,3 - - 8,6 - - -0,1 - - -

34:FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, REBOQUES E CARROCERIAS 6,2 3,9 - - - - - 5,7 - - - 4,4 4,6 - - - - - 4,6 - - -

35:FABRICAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE 2,8 - - - - - - - - - - 9,7 11,6 11,6 - - - - - - - -

36:FABRICAÇÃO DE MÓVEIS E INDÚSTRIAS DIVERSAS 6,6 5,5 0,4 - 10,1 - - 6,7 - - - 3,5 2,5 1,2 - 2,2 - - 2,4 - -5,1 -

37:RECICLAGEM 2,5 6,2 - - 6,5 - - 5,9 - - - 3,2 4,9 4,7 - -1,0 - - 6,9 - - -

40:ELETRICIDADE, GÁS E ÁGUA QUENTE 4,1 10,0 0,1 - -10,9 - - 10,9 - - - -0,4 -13,0 - - 16,2 - - -13,7 - - -

41:CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 3,6 3,7 - - -2,2 - - 5,5 - - - -0,8 1,3 - - 5,7 - - -0,3 - - -

45:CONSTRUÇÃO 6,2 6,1 8,5 - -2,8 10,7 7,5 5,1 - - - 6,5 6,5 22,0 -5,3 2,2 -2,5 -9,7 4,5 9,6 2,4 -

Fonte: Antigo Ministério do Trabaho - RAIS. Elaboração própria

Nota: 1 - Valores constantes a preços de 2018 deflacionados pelo INPC.

2004-2010

CNAE 95 Divisão

2010-2014
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Tabela 22 – Ceará, RM Cariri e municípios: Taxa média anual de crescimento da remuneração média mensal real (% a.a.), por atividade econômica da indústria, 

2004-2016                                                                                                                                                                                                                                                (conclusão) 

CEARÁ
RM 

CARIRI
BARBALHA CARIRIAÇU CRATO

FARIAS 

BRITO
JARDIM

JUAZEIRO 

DO NORTE

MISSÃO 

VELHA

NOVA 

OLINDA

SANTANA 

DO CARIRI

INDÚSTRIA - TOTAL 0,0 -1,4 -6,5 -20,4 -0,6 -3,0 -1,2 2,7 -26,0 1,7 4,2

10:EXTRAÇÃO DE CARVÃO MINERAL - - - - - - - - - - -

11:EXTRAÇÃO DE PETRÓLEO E SERVIÇOS RELACIONADOS -0,7 - - - - - - - - - -

13:EXTRAÇÃO DE MINERAIS METÁLICOS -11,0 -0,9 - - -0,9 - - - - - -

14:EXTRAÇÃO DE MINERAIS NÃO METÁLICOS 0,4 2,4 4,3 - 5,0 - - -8,8 - 1,7 2,7

15:FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E BEBIDAS 0,2 -1,4 5,9 - -5,9 - 0,5 -1,5 10,5 -17,3 -

16:FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DO FUMO 0,3 - - - - - - - - - -

17:FABRICAÇÃO DE PRODUTOS TÊXTEIS 0,9 -1,3 - - -0,7 - - -2,0 2,7 - -

18:CONFECÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS 1,1 1,4 -15,3 - -2,2 0,0 - 2,2 1,5 - -

19:PREPARAÇÃO DE COUROS E FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE COURO, ARTIGOS DE VIAGEM E CALÇADOS 0,6 1,2 1,3 - 2,6 - - 0,4 - - -

20:FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MADEIRA 1,0 -1,1 -2,2 - -0,5 - - -1,3 - - -

21:FABRICAÇÃO DE CELULOSE, PAPEL E PRODUTOS DE PAPEL 2,7 0,7 - - 0,5 - - 2,6 - - -

22:EDIÇÃO, IMPRESSÃO E REPRODUÇÃO DE GRAVAÇÕES -0,3 -1,3 4,6 - -2,4 - - -0,5 - 0,7 -

23:FABRICAÇÃO DE COQUE, REFINO DE PETRÓLEO, ELABORAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NUCLEARES E PRODUÇÃO DE ÁLCOOL 19,3 - - - - - - - - - -

24:FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS 1,3 -0,3 0,3 - 20,9 - - -2,8 16,7 - -

25:FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE BORRACHA E PLÁSTICO 1,1 2,4 1,8 - -1,9 - 12,4 3,9 - - -

26:FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MINERAIS NÃOMETÁLICOS 2,7 -0,6 -5,1 - -1,0 - -3,8 7,2 1,9 1,1 -

27:METALURGIA BÁSICA 10,9 -6,0 - - -0,9 - - -10,4 -6,7 - -

28:FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE METAL  EXCETO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS -5,2 0,1 5,1 0,3 0,7 - - 0,4 -0,2 - -

29:FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS -0,8 0,9 4,3 - 9,7 - - 0,7 - - -

30:FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 2,3 - - - - - - - - - -

31:FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS -2,3 -5,0 - - -3,7 - - -6,2 - - -

32:FABRICAÇÃO DE MATERIAL ELETRÔNICO E DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÕES 1,3 4,0 3,2 - - - - -6,8 - - -

33:FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INSTRUMENTAÇÃO MÉDICOHOSPITALARES, INSTRUMENTOS DE PRECISÃO E ÓPTICOS, 

EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL, CRONÔMETROS -0,1 -4,1 - - -8,9 - - -4,1 - - -

34:FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, REBOQUES E CARROCERIAS 0,6 6,6 - - - - - 6,6 - - -

35:FABRICAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE 1,6 -4,1 -4,1 - - - - - - - -

36:FABRICAÇÃO DE MÓVEIS E INDÚSTRIAS DIVERSAS -0,8 0,4 -2,4 - 3,6 - - 0,3 3,6 8,9 -

37:RECICLAGEM 17,2 2,5 -1,0 - 5,9 - - 2,1 - - -

40:ELETRICIDADE, GÁS E ÁGUA QUENTE -1,0 28,6 - - -15,2 - - 33,7 - - -

41:CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 1,2 0,6 - - 0,0 - - -0,9 - - -

45:CONSTRUÇÃO -4,9 -11,6 -28,1 -14,2 -9,4 0,7 17,5 1,2 -27,9 2,1 -

Fonte: Antigo Ministério do Trabaho - RAIS. Elaboração própria

Nota: 1 - Valores constantes a preços de 2018 deflacionados pelo INPC.

CNAE 95 Divisão

2014-2016
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Tabela 23 – Ceará, RM Cariri e municípios: Remuneração média mensal real do emprego formal, 

por atividade econômica da indústria, 2016  

CEARÁ RM CARIRI BARBALHA CARIRIAÇU CRATO
FARIAS 

BRITO
JARDIM

JUAZEIRO 

DO NORTE

MISSÃO 

VELHA

NOVA 

OLINDA

SANTANA 

DO CARIRI

MERCADO DE TRABALHO FORMAL TOTAL 2.116,2 1.612,2 1.550,8 1.611,7 1.695,4 1.351,1 1.687,8 1.612,4 1.468,2 1.425,3 1.456,2

INDÚSTRIA - TOTAL 1.710,6 1.260,9 1.398,3 1.100,3 1.235,8 819,9 1.021,2 1.250,1 1.231,6 1.050,9 1.303,3

10:EXTRAÇÃO DE CARVÃO MINERAL - - - - - - - - - - -

11:EXTRAÇÃO DE PETRÓLEO E SERVIÇOS RELACIONADOS 19.846,2 - - - - - - - - - -

13:EXTRAÇÃO DE MINERAIS METÁLICOS 2.233,7 1.003,3 - - 1.003,3 - - - - - -

14:EXTRAÇÃO DE MINERAIS NÃOMETÁLICOS 1.671,9 1.333,5 3.334,5 - 1.238,2 - - 1.258,8 1.651,8 912,3 1.303,3

15:FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E BEBIDAS 1.756,9 1.422,4 1.481,9 - 1.575,9 - 1.048,8 1.326,9 914,2 929,0 -

16:FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DO FUMO 2.621,9 - - - - - - - - - -

17:FABRICAÇÃO DE PRODUTOS TÊXTEIS 1.589,8 995,4 - - 976,6 - - 1.017,7 919,7 929,0 -

18:CONFECÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS 1.190,2 979,3 627,1 - 919,7 471,5 - 1.009,7 947,6 - -

19:PREPARAÇÃO DE COUROS E FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE COURO, ARTIGOS DE VIAGEM E CALÇADOS 1.181,0 1.107,8 1.075,2 - 1.265,0 - - 1.031,7 - - -

20:FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MADEIRA 1.097,3 1.001,4 1.006,7 - 1.126,5 - - 968,1 - - -

21:FABRICAÇÃO DE CELULOSE, PAPEL E PRODUTOS DE PAPEL 1.595,0 1.023,1 - - 1.022,6 - - 1.028,7 - - -

22:EDIÇÃO, IMPRESSÃO E REPRODUÇÃO DE GRAVAÇÕES 1.648,7 1.114,1 1.193,8 - 1.162,9 929,0 - 1.099,9 - 919,7 -

23:FABRICAÇÃO DE COQUE, REFINO DE PETRÓLEO, ELABORAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NUCLEARES E PRODUÇÃO DE ÁLCOOL 14.962,4 - - - - - - - - - -

24:FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS 2.396,9 1.268,0 1.240,8 - 1.378,3 - - 1.377,3 1.419,9 - -

25:FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE BORRACHA E PLÁSTICO 1.341,1 1.183,0 1.143,9 - 1.025,7 - 1.430,7 1.235,1 - - -

26:FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MINERAIS NÃOMETÁLICOS 1.548,7 1.469,8 2.922,8 - 1.016,5 929,0 984,2 1.725,1 1.048,3 1.089,5 -

27:METALURGIA BÁSICA 4.029,3 1.056,6 - - 1.043,8 - - 996,6 1.790,2 - -

28:FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE METAL  EXCETO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.422,6 1.072,5 1.027,5 934,8 1.043,5 929,0 - 1.085,7 1.383,2 - -

29:FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.849,6 1.492,6 1.550,4 - 1.311,3 - - 1.507,7 - - -

30:FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 2.372,1 - - - - - - - - - -

31:FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS 2.408,2 977,9 - - 1.091,6 - - 938,3 - 929,0 -

32:FABRICAÇÃO DE MATERIAL ELETRÔNICO E DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÕES 1.198,4 1.458,6 1.960,2 - - - - 956,9 - - -

33:FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INSTRUMENTAÇÃO MÉDICOHOSPITALARES, INSTRUMENTOS DE PRECISÃO E ÓPTICOS, 

EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL, CRONÔMETROS 1.485,0 973,5 - - 738,6 - - 990,2 - - -

34:FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, REBOQUES E CARROCERIAS 2.058,6 1.163,9 - - - - - 1.163,9 - - -

35:FABRICAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE 1.773,7 1.987,7 1.987,7 - - - - - - - -

36:FABRICAÇÃO DE MÓVEIS E INDÚSTRIAS DIVERSAS 1.330,7 1.150,8 1.093,4 - 1.149,4 - - 1.155,4 1.142,1 822,2 -

37:RECICLAGEM 1.634,0 1.134,3 1.014,8 - 1.040,5 - - 1.146,2 947,6 - -

40:ELETRICIDADE, GÁS E ÁGUA QUENTE 7.718,7 5.730,4 975,5 - 2.477,8 - - 6.251,9 - - -

41:CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 5.594,8 4.128,2 - - 2.441,8 - - 5.338,9 - - -

45:CONSTRUÇÃO 1.820,6 1.327,0 1.330,1 1.420,2 1.118,9 1.102,4 1.213,9 1.418,5 1.298,0 937,7 -

Fonte: Antigo Ministério do Trabaho - RAIS. Elaboração própria

Nota: 1 - Valores constantes a preços de 2018 deflacionados pelo INPC.

CNAE 95 Divisão

2016

 
 

3.3.5 Terciário 

 

Outro aspecto de relevância proporcionado pela conjuntura implantada ao longo 

dos anos 2000, foi a crescente participação do setor terciário, bastante favorecido pelo 

movimento de dinamização da economia nacional e regional, e que foi puxado pela 

expansão do crédito, do emprego, da renda média e da consolidação das políticas 

setoriais e sociais, que impulsionaram as atividades do comércio e dos serviços. 

Ressaltam-se também as políticas de interiorização dos serviços de saúde e educação, 

que também tiveram importante papel na geração de emprego e dinamização de novas 

áreas, sobretudo nas regiões mais pobres do país, como no Nordeste. Desempenho esse 

constatado inicialmente através da taxa média anual de crescimento dos 

estabelecimentos do terciário (Tabela 24). Ressalta-se, assim, a expansão total na 

quantidade de empreendimentos do terciário ao longo dos três períodos analisados para 

o Estado do Ceará e a RM Cariri, inclusive durante a retração e crise da atividade 

econômica.  

Com relação aos setores, o comércio segue essa mesma tendência de taxas de 

incremento positivas para todos os intervalos e escalas analisadas no ramo varejista. 

Entretanto, o atacadista, expandiu mais na RM Cariri, que ultrapassou o Estado nas 

taxas anuais de ampliação mesmo no período de crise de 2014-2016, com 17,3% ante 

6,6% para o Ceará. Nesse aspecto, destacam-se os investimentos que se direcionaram 

para a região, que estão em funcionamento ou em fase de conclusão, entre eles: o Cariri 
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Gardem Shopping; Juazeiro Open Mall; Juazeiro Shopping Center; Atacadão, do grupo 

Carrefour; Hiper bompreço e Maxxi, da rede Walmart, e Assaí, do grupo Pão de açúcar.  

Salienta-se, também, o forte desempenho apresentado pelos serviços, com 

crescimento anual mais expressivo na quantidade de estabelecimentos ao longo dos 

intervalos analisados para o Ceará, RM Cariri e municípios, nos segmentos de 

transporte e armazenagem; alojamento e alimentação; atividades imobiliárias, aluguéis e 

serviços prestados às empresas e educação. Durante a crise, entre 2014 e 2015, esses 

subsetores dos serviços apresentaram incremento do número de estabelecimentos maior 

na RM Cariri em comparação ao crescimento estadual, com exceção para os serviços de 

alojamento e alimentação que mantiveram o número de estabelecimentos estáveis na 

crise tanto no estado quanto na RM Cariri.  

Não obstante, as atividades de intermediação financeira não apresentavam 

nenhum estabelecimento registrado na SEFAZ na região ao longo do período analisado. 
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Tabela 24 – Ceará, RM Cariri e municípios: Taxa média de crescimento anual (% a.a.), das empresas por setores da atividade 

econômica comercial e dos serviços, 2004-2015                                                                                                                                        (continua) 

CEARÁ
RM 

CARIRI
Barbalha Caririaçu Crato

Farias 

Brito
Jardim

Juazeiro do 

Norte
Missão Velha

Nova 

Olinda

Santana do 

Cariri
CEARÁ

RM 

CARIRI
Barbalha Caririaçu Crato

Farias 

Brito
Jardim

Juazeiro do 

Norte

Missão 

Velha

Nova 

Olinda

Santana do 

Cariri

TERCIÁRIO 5,5 4,6 4,5 8,7 4,8 2,7 3,8 5,0 2,2 1,9 2,2 12,1 11,0 13,3 10,9 9,7 3,2 8,5 11,9 8,3 10,2 7,5

COMÉRICO - Total 5,0 4,1 3,9 8,5 4,0 2,6 3,2 4,5 2,0 1,6 1,9 10,6 9,7 12,3 9,9 8,3 3,1 8,4 10,5 7,5 7,9 5,9

Atacadistas 2,6 0,6 1,1 -100,0 -0,5 - -100,0 1,6 -4,1 - - -0,2 -2,2 10,7 - -7,4 - - -3,5 0,0 - -

Varejistas 5,0 4,2 4,0 8,7 4,1 2,7 3,7 4,5 2,2 1,5 1,9 11,0 10,0 12,4 9,7 8,5 3,1 8,4 10,9 7,6 8,1 5,9

SERVIÇOS - TOTAL 10,5 11,3 9,0 12,2 12,3 4,5 12,2 11,9 8,4 7,0 8,1 22,0 22,0 20,2 27,3 18,8 5,3 9,6 24,6 23,3 30,7 24,1

Transporte e armazenagem 11,7 8,0 16,5 - 14,9 - - 4,2 - 12,2 - 15,5 12,3 4,7 18,9 10,3 18,9 - 13,2 - 25,7 0,0

Comunicação 16,0 24,2 - - 20,1 - 12,2 26,0 - - - 18,3 15,4 18,9 - 16,4 - 10,7 12,2 - 18,9 -

Alojamento e alimentação 11,0 14,3 9,5 - 13,7 2,6 12,2 16,5 12,2 8,9 - 26,1 26,4 25,6 65,5 21,9 6,5 21,3 28,4 47,6 31,6 49,5

Intermediação financeira 9,2 - - - - - - - - - - 4,1 - - - - - - - - - -

Atividades imobiliárias, aluguéis e serviços prestados às empresas 8,6 10,8 34,8 - 8,9 - - 6,2 - - - 9,3 5,3 -4,5 - 1,6 0,0 18,9 6,9 - 18,9 -

Educação 14,8 12,2 - - - - - 0,0 0,0 - 0,0 8,9 21,3 0,0 - 10,7 - - 56,5 0,0 - 0,0

Saúde e serviços sociais 26,1 15,0 7,0 - 5,8 - 26,0 14,0 - - - -13,7 -7,5 0,0 - -8,1 - -29,3 -2,4 -9,6 - -

Outros serviços coletivos, sociais e pessoais 5,6 -5,5 - - -3,7 0,0 12,2 0,0 0,0 - - 43,2 51,7 - - 58,1 0,0 10,7 54,7 0,0 - -

Administração pública, defesa e seguridade social 3,6 2,1 0,0 0,0 4,9 0,0 0,0 8,9 0,0 0,0 0,0 -2,9 -0,7 0,0 0,0 -11,1 0,0 0,0 -12,0 0,0 18,9 7,5

FONTE: SEFAZ - CE. Elaboração própria

Discriminação

2004-2010 2010-2014

 
 

 

Tabela 24 – Ceará, RM Cariri e municípios: Taxa média de crescimento anual (% a.a.), das empresas por setores da atividade 

econômica comercial e dos serviços, 2004-2015                                                                                                                                      (conclusão) 

CEARÁ
RM 

CARIRI
Barbalha Caririaçu Crato

Farias 

Brito
Jardim

Juazeiro do 

Norte

Missão 

Velha

Nova 

Olinda

Santana do 

Cariri

TERCIÁRIO 17,0 14,7 16,9 14,9 14,6 14,1 17,7 14,7 6,7 8,2 28,5

COMÉRICO - Total 19,6 16,2 19,6 15,7 16,5 13,7 17,9 16,1 6,9 12,6 27,3

Atacadistas 6,6 17,3 8,3 0,0 28,0 - - 14,4 28,6 - -

Varejistas 20,0 16,2 19,9 15,9 16,1 13,7 17,6 16,2 6,5 12,6 26,5

SERVIÇOS - TOTAL 3,4 4,9 1,4 4,8 5,4 18,8 15,4 5,0 3,3 -17,1 36,8

Transporte e armazenagem 33,2 31,2 50,0 0,0 38,2 0,0 100,0 25,8 - -60,0 600,0

Comunicação -2,1 -12,8 0,0 - -27,3 - -33,3 -5,3 100,0 - 100,0

Alojamento e alimentação 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Intermediação financeira -7,5 - - - - - - - - - -

Atividades imobiliárias, aluguéis e serviços prestados às empresas 1,8 6,8 -40,0 - -12,5 100,0 0,0 30,0 - -50,0 100,0

Educação 33,8 46,2 0,0 - 33,3 - - 50,0 0,0 100,0 0,0

Saúde e serviços sociais 4,0 9,1 0,0 - 20,0 - 0,0 20,0 0,0 - -

Outros serviços coletivos, sociais e pessoais 1,7 16,0 -42,9 100,0 40,0 200,0 100,0 1,6 100,0 33,3 0,0

Administração pública, defesa e seguridade social 10,7 6,1 33,3 0,0 40,0 0,0 0,0 33,3 0,0 -16,7 -25,0

FONTE: SEFAZ - CE. Elaboração própria

Discriminação

2014-2015
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Corroborando com essas informações, em 2015, a RM Cariri possuía uma 

participação de 6,0% no total de estabelecimentos do terciário do Estado, com forte 

concentração em Juazeiro do Norte, que sozinho respondia por 3,4%, seguido pelo 

Crato, com 1,3%. Percentualmente entre os setores, as empresas se concentravam mais 

no comércio varejista, tanto em nível de Estado como regionalmente. Já entre os 

segmentos dos serviços, as maiores participações ficam por conta das empresas de 

transporte e armazenagem e alojamento e alimentação (Tabela 25).       

 

Tabela 25 – Ceará, RM Cariri e municípios: Distribuição (%) das empresas por setores da atividade 

econômica comercial e dos serviços, 2015 

CEARÁ
RM 

CARIRI
Barbalha Caririaçu Crato

Farias 

Brito
Jardim

Juazeiro do 

Norte
Missão Velha

Nova 

Olinda

Santana do 

Cariri

DISTRIBUIÇÃO REGIONAL DAS EMPRESAS DO TERCIÁRIO 100,0 6,0 0,5 0,1 1,3 0,1 0,2 3,4 0,2 0,1 0,1

TERCIÁRIO 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

COMÉRICO - Total 85,7 87,9 87,2 92,9 84,4 92,7 92,2 88,4 92,5 88,5 86,6

Atacadistas 1,8 1,5 2,3 0,6 1,2 0,0 0,3 1,6 2,2 0,0 0,5

Varejistas 83,7 86,2 84,7 92,2 82,8 92,7 91,9 86,6 90,4 88,5 86,1

SERVIÇOS - TOTAL 14,3 12,1 12,8 7,1 15,6 7,3 7,8 11,6 7,5 11,5 13,4

Transporte e armazenagem 1,5 1,6 1,6 0,6 1,7 0,8 0,5 1,7 - 0,8 3,6

Comunicação 0,3 0,3 0,2 - 0,3 - 0,5 0,2 0,5 - 1,0

Alojamento e alimentação 10,0 8,3 9,7 4,9 11,1 3,5 3,4 7,9 4,6 6,0 5,2

Intermediação financeira 0,0 0,0 - - - - - - - - -

Atividades imobiliárias, aluguéis e serviços prestados às empresas 0,8 0,5 0,3 - 0,5 0,8 0,5 0,5 - 0,4 1,0

Educação 0,1 0,1 0,1 - 0,1 - 0,3 0,1 0,2 0,8 0,5

Saúde e serviços sociais 0,1 0,2 0,3 - 0,2 - 0,3 0,2 0,5 - -

Outros serviços coletivos, sociais e pessoais 1,0 1,0 0,4 0,6 1,3 1,2 1,6 0,9 1,0 1,6 0,5

Administração pública, defesa e seguridade social 0,4 0,3 0,4 1,0 0,3 1,2 0,8 0,1 0,7 2,0 1,5

FONTE: SEFAZ - CE. Elaboração própria

Discriminação

2015

 
 

Por sua vez, em termos de empregos formais, destaca-se a redução nas taxas 

médias anuais de crescimento ao longo dos períodos analisados. Com forte incremento 

de oportunidades com carteira de trabalho no terciário estadual e regional entre 2004 e 

2010, queda do crescimento de novas vagas entre 2010 e 2014 e fechamentos de postos 

de trabalho no Ceará entre 2014 e 2016 e manutenção das vagas na RM Cariri, que 

reflete uma retração dos empregos no comércio compensada pelo crescimento nos 

serviços (Tabela 26). 
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Tabela 26 – Ceará, RM Cariri e municípios: Taxa média anual de crescimento do emprego formal (% a.a.) por setores da atividade econômica comercial e dos serviços, 

2004-2016                                                                                                                                                                                                                                                             (continua) 

CEARÁ
RM 

CARIRI
BARBALHA CARIRIAÇU CRATO

FARIAS 

BRITO
JARDIM

JUAZEIRO 

DO NORTE

MISSÃO 

VELHA

NOVA 

OLINDA

SANTANA 

DO CARIRI
CEARÁ

RM 

CARIRI
BARBALHA CARIRIAÇU CRATO

FARIAS 

BRITO
JARDIM

JUAZEIRO 

DO NORTE

MISSÃO 

VELHA

NOVA 

OLINDA

SANTANA 

DO CARIRI

TERCIÁRIO - TOTAL 7,4 8,6 8,9 7,3 5,3 5,9 8,4 10,6 8,6 7,0 5,0 4,6 5,7 10,7 -2,5 5,2 -3,5 -9,5 6,9 5,1 6,2 -0,1

COMÉRCIO - TOTAL 9,4 9,2 15,6 21,0 9,5 22,3 8,1 8,6 9,0 1,2 14,3 7,0 7,3 19,6 11,9 4,2 11,4 8,1 6,7 13,4 24,0 3,9

50:COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS 10,2 10,4 10,5 #DIV/0! 10,7 3,8 -1,7 10,3 13,4 8,3 12,2 4,4 4,7 9,1 -3,1 5,7 8,8 20,5 3,8 15,3 15,2 5,7

51:COMÉRCIO POR ATACADO E REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES  DO COMÉRCIO 8,7 11,4 27,1 #DIV/0! 12,0 #DIV/0! -100,0 8,9 71,0 #DIV/0! #DIV/0! 8,2 9,2 36,7 #DIV/0! 3,7 #DIV/0! #DIV/0! -0,6 23,4 #DIV/0! #DIV/0!

52:COMÉRCIO VAREJISTA E REPARAÇÃO DE OBJETOS PESSOAIS E DOMÉSTICOS 9,4 8,5 11,2 16,8 9,0 25,3 10,4 8,1 5,0 -0,5 14,5 7,2 7,5 2,0 14,3 4,0 11,0 6,0 8,7 10,2 26,5 3,7

SERVIÇOS - TOTAL 6,9 8,3 7,5 6,8 3,7 5,3 8,4 12,0 8,5 7,8 4,7 3,9 4,9 7,7 -3,5 5,7 -4,6 -10,7 7,0 4,0 3,8 -0,3

55:ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO 7,6 10,3 10,9 - 7,8 - - 11,3 - -6,5 - 9,8 15,9 15,5 - 10,2 - - 18,2 23,3 -100,0 -

60:TRANSPORTE TERRESTRE 4,4 2,2 8,5 - 12,7 - - -1,5 - 6,3 - 7,6 11,3 6,4 -100,0 -10,7 - 77,8 18,7 - -2,0 -

61:TRANSPORTE AQUAVIÁRIO -10,0 -100,0 - - - - - -100,0 - - - -26,4 - - - - - - - - - -

62:TRANSPORTE AÉREO 12,9 - - - - - - - - - - 2,8 4,7 - - - - - 4,7 - - -

63:ATIVIDADES ANEXAS E AUXILIARES DOS TRANSPORTES E AGÊNCIAS DE VIAGEM 10,1 20,4 - - - - - 19,0 - - - 10,5 6,8 -15,9 - 20,5 - - 4,9 0,0 - -

64:CORREIO E TELECOMUNICAÇÕES 3,9 7,7 19,1 7,0 -0,9 7,0 30,8 9,3 0,0 20,1 0,0 12,4 16,3 15,8 7,5 20,1 7,5 8,8 16,8 10,7 -9,6 18,9

65:INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 1,9 7,8 3,7 3,1 7,8 12,2 -5,5 9,6 -2,2 7,0 -3,0 3,4 5,4 9,1 7,5 1,3 7,5 0,0 5,7 18,9 7,5 24,5

66:SEGUROS E PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 7,4 30,8 - - - - - 2,8 - - - 12,8 8,4 -100,0 - -1,9 - - 30,8 - - -

67:ATIVIDADES AUXILIARES DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA, SEGUROS E PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 14,7 26,4 - - 7,0 - - 34,2 - - - 2,2 -1,6 - - -100,0 -100,0 - 7,1 - - -

70:ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS 2,3 13,5 143,2 - -1,0 - - 7,3 - - - 13,6 16,3 -4,9 - 6,9 - - 25,2 - - -

71:ALUGUEL DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SEM CONDUTORES OU OPERADORES E DE OBJETOS 

PESSOAIS E DOMÉSTICOS 25,5 24,9 - - 38,3 - -20,6 25,1 - - - -0,4 -3,7 86,1 - 11,1 - 62,7 -8,7 - -100,0 -

72:ATIVIDADES DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS RELACIONADOS 13,1 18,1 - -100,0 2,0 - - 21,6 - - - 7,0 16,4 36,8 - 18,9 - - 14,5 - - -

73:PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 7,6 25,7 - - 25,7 - - - - - - 3,7 -44,1 - - -44,1 - - - - - -

74:SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS 10,9 16,0 30,1 7,0 12,4 0,0 - 17,4 -10,9 - - 7,9 36,4 15,3 -4,5 16,0 36,8 10,7 43,7 0,0 - -

75:ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADE SOCIAL 7,0 10,2 9,1 7,8 3,2 5,4 9,9 16,5 12,6 8,5 5,7 0,4 -2,8 8,2 -3,9 6,3 -5,0 -11,5 -9,8 3,3 3,5 -0,5

80:EDUCAÇÃO 6,7 5,0 12,6 - -0,4 0,0 - 9,5 -34,8 12,2 -10,1 8,3 12,6 10,4 -12,4 7,7 -15,9 - 15,8 35,1 65,5 -13,7

85:SAÚDE E SERVIÇOS SOCIAIS 3,2 1,1 2,5 -44,6 3,9 -100,0 8,6 0,7 -15,1 - - 10,4 15,2 6,6 25,7 9,5 - -19,8 26,3 1,4 - -

90:LIMPEZA URBANA E ESGOTO E ATIVIDADES RELACIONADAS 0,3 18,3 - - - - - 14,1 - - - 8,2 -14,8 18,9 - 0,0 -1,8 - -19,4 - - -

91:ATIVIDADES ASSOCIATIVAS 2,3 0,9 -11,1 26,0 -1,3 -100,0 -38,6 13,1 -21,4 -41,5 -43,9 -6,0 -0,6 -23,0 31,6 -7,5 - -5,4 4,0 10,7 -100,0 0,0

92:ATIVIDADES RECREATIVAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS 9,5 4,5 3,8 -100,0 2,3 - 20,1 5,8 26,0 - 0,0 6,2 10,4 34,6 - -5,5 -24,0 13,6 13,2 22,5 31,6 0,0

93:SERVICOS SOCIAIS 9,0 7,5 17,8 7,0 -0,4 3,8 12,2 10,3 16,5 12,2 12,2 4,9 8,6 4,8 7,5 8,4 0,0 3,0 9,1 16,9 7,5 0,0

95:SERVIÇOS DOMÉSTICOS 3,9 29,4 12,2 - - - - 32,6 - - - -2,5 -49,7 -100,0 - -100,0 - - -47,0 - - -

99:ORGANISMOS INTERNACIONAIS E OUTRAS INSTITUIÇÕES EXTRATERRITORIAIS - - - - - - - - - - - 7,5 - - - - - - - - - -

Fonte: Antigo Ministério do Trabaho - RAIS. Elaboração própria

CNAE 95 Divisão

2004-2010 2010-2014
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Tabela 26 – Ceará, RM Cariri e municípios: Taxa média anual de crescimento do emprego formal (% a.a.) por setores da atividade econômica comercial e dos serviços, 

2004-2016                                                                                                                                                                                                                                                           (conclusão) 

CEARÁ
RM 

CARIRI
BARBALHA CARIRIAÇU CRATO

FARIAS 

BRITO
JARDIM

JUAZEIRO 

DO NORTE

MISSÃO 

VELHA

NOVA 

OLINDA

SANTANA 

DO CARIRI

TERCIÁRIO - TOTAL -1,9 0,3 -1,3 19,3 -4,4 2,3 4,4 1,8 -4,2 -5,3 -8,0

COMÉRCIO - TOTAL -2,4 -2,1 -4,7 1,8 -0,8 0,0 1,1 -2,6 10,1 7,5 -0,9

50:COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS -2,4 -3,2 1,2 36,6 2,1 25,4 5,1 -6,2 9,5 6,5 18,3

51:COMÉRCIO POR ATACADO E REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES  DO COMÉRCIO -2,4 -1,7 -5,7 -100,0 -4,2 -100,0 -29,3 2,1 1,7 #DIV/0! #DIV/0!

52:COMÉRCIO VAREJISTA E REPARAÇÃO DE OBJETOS PESSOAIS E DOMÉSTICOS -2,5 -2,0 -4,5 -2,5 -0,9 -1,1 0,9 -2,6 13,1 6,9 -2,9

SERVIÇOS - TOTAL -1,7 1,4 0,1 20,9 -6,0 2,6 4,8 4,5 -6,6 -8,2 -8,4

55:ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO -1,2 1,5 24,1 41,4 -3,7 - - 0,3 -42,3 - -

60:TRANSPORTE TERRESTRE -1,4 -2,4 -3,5 - -21,5 - 4,9 0,3 - 0,0 -100,0

61:TRANSPORTE AQUAVIÁRIO 66,3 - - - - - - - - - -

62:TRANSPORTE AÉREO -7,9 1,5 - - - - - 1,5 - - -

63:ATIVIDADES ANEXAS E AUXILIARES DOS TRANSPORTES E AGÊNCIAS DE VIAGEM -3,6 -5,5 0,0 -13,4 12,4 -10,6 - -7,1 0,0 - -

64:CORREIO E TELECOMUNICAÇÕES 2,5 11,5 13,0 0,0 14,3 11,8 16,5 10,3 -18,4 0,0 41,4

65:INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA -0,9 -0,8 -1,0 -13,4 -3,0 6,1 26,5 -0,3 0,0 0,0 -4,3

66:SEGUROS E PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR -1,5 5,8 - - 12,4 - - -1,3 - - -

67:ATIVIDADES AUXILIARES DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA, SEGUROS E PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 5,6 31,9 - - - - - 21,6 - - -

70:ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS -6,1 -3,8 -25,0 - 23,2 - - -2,4 - - -

71:ALUGUEL DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SEM CONDUTORES OU OPERADORES E DE OBJETOS 

PESSOAIS E DOMÉSTICOS 0,2 17,2 -4,3 -13,4 -17,1 - -46,5 28,0 - - -

72:ATIVIDADES DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS RELACIONADOS 17,7 -7,4 -7,4 - -11,8 - - -6,8 - - -

73:PESQUISA E DESENVOLVIMENTO -10,9 -61,3 - - -61,3 - - - - - -

74:SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS -2,9 -0,4 -4,3 18,3 -13,6 73,2 -13,4 1,6 41,4 0,0 -29,3

75:ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADE SOCIAL -2,9 -0,8 -3,4 20,5 -12,3 -0,4 4,7 5,4 -6,5 -8,9 -8,7

80:EDUCAÇÃO 3,4 7,3 7,1 102,5 3,9 231,7 - 8,3 30,4 -14,4 0,0

85:SAÚDE E SERVIÇOS SOCIAIS 2,2 5,6 2,8 18,3 1,7 - 21,4 8,4 7,2 0,0 -

90:LIMPEZA URBANA E ESGOTO E ATIVIDADES RELACIONADAS -5,7 13,6 -100,0 - 15,5 15,1 - 14,2 - - -

91:ATIVIDADES ASSOCIATIVAS -1,1 2,5 35,6 15,5 -14,7 - 32,3 5,5 -8,7 - 73,2

92:ATIVIDADES RECREATIVAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS 3,6 -1,7 -40,3 182,8 6,8 73,2 -10,6 5,4 -100,0 29,1 -100,0

93:SERVICOS SOCIAIS -4,0 -1,9 33,9 0,0 -13,0 67,3 -11,8 -1,4 -13,4 11,8 -18,4

95:SERVIÇOS DOMÉSTICOS -18,2 15,5 - - - - - -42,3 - - -

99:ORGANISMOS INTERNACIONAIS E OUTRAS INSTITUIÇÕES EXTRATERRITORIAIS 17,3 - - - - - - - - - -

Fonte: Antigo Ministério do Trabaho - RAIS. Elaboração própria

CNAE 95 Divisão

2014-2016
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Os resultados da Tabela 27 expõem o peso para 2016 sobre a configuração do 

mercado de trabalho exercido setorialmente e dos segmentos no valor percentual total 

do terciário regional e do Estado. A RM Cariri detinha 5,7% do total postos de trabalho 

formais, também concentrados no município de Juazeiro do Norte, que sozinho 

respondia por 3,3% do total de empregos com carteira do terciário no Ceará, seguido 

pelo Crato, com 1,1%.  

Todavia, diferenças setoriais extremamente relevantes na distribuição do 

emprego formal do terciário podem ser observadas. Entre elas, destaca-se em 2016, a 

participação dos postos de trabalho com carteira assinada do comércio mais expressivo 

regionalmente, principalmente nas áreas de comércio por atacado e representantes e 

comércio varejista e reparação de objetos pessoais e domésticos, em Juazeiro do Norte, 

Crato, Barbalha, Nova Olinda.  

Nos serviços, o Ceará possuía um maior peso do emprego formal de 76,8% ante 

68,8% da RM Cariri, puxados pelas ocupações na área de transporte terrestre, 

intermediação financeira e atividades imobiliárias e na administração pública, defesa e 

seguridade social. Já em um recorte regional, acentua-se a participação no total do 

emprego formal do terciário das áreas de alojamento e alimentação, educação e de saúde 

e serviços sociais. 

 

Tabela 27 – Ceará, RM Cariri e municípios: Distribuição (%) do emprego formal por setores da 

atividade econômica comercial e dos serviços, 2016 

CEARÁ
RM 

CARIRI
BARBALHA CARIRIAÇU CRATO

FARIAS 

BRITO
JARDIM

JUAZEIRO 

DO NORTE

MISSÃO 

VELHA

NOVA 

OLINDA

SANTANA 

DO CARIRI

DISTRIBUIÇÃO REGIONAL DO EMPREGO NO TERCIÁRIO 100,0 5,7 0,6 0,2 1,1 0,1 0,1 3,3 0,1 0,1 0,1

TERCIÁRIO - TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

COMÉRCIO - TOTAL 23,2 31,2 28,2 6,5 32,8 9,6 9,5 35,5 18,0 22,2 6,2

50:COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS 3,1 4,2 2,8 1,3 4,5 1,0 1,5 4,8 2,2 3,9 0,8

51:COMÉRCIO POR ATACADO E REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES  DO COMÉRCIO 3,6 4,9 18,1 0,0 3,0 0,0 0,1 4,3 3,6 0,3 0,0

52:COMÉRCIO VAREJISTA E REPARAÇÃO DE OBJETOS PESSOAIS E DOMÉSTICOS 16,6 22,1 7,4 5,2 25,3 8,6 7,9 26,4 12,2 18,0 5,5

SERVIÇOS - TOTAL 76,8 68,8 71,8 93,5 67,2 90,4 90,5 64,5 82,0 77,8 93,8

55:ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO 4,6 4,9 6,6 0,1 5,2 0,0 0,0 5,5 0,6 0,2 0,0

60:TRANSPORTE TERRESTRE 3,0 2,5 1,1 0,0 1,1 0,0 0,8 3,8 0,0 1,1 0,0

61:TRANSPORTE AQUAVIÁRIO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

62:TRANSPORTE AÉREO 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0

63:ATIVIDADES ANEXAS E AUXILIARES DOS TRANSPORTES E AGÊNCIAS DE VIAGEM 0,8 0,3 0,0 0,1 0,2 0,4 0,0 0,5 0,1 0,0 0,0

64:CORREIO E TELECOMUNICAÇÕES 1,0 0,7 0,7 0,2 0,8 0,5 1,3 0,7 0,2 0,2 0,9

65:INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 1,2 0,9 0,8 0,3 1,0 0,8 0,6 1,0 0,8 0,4 1,2

66:SEGUROS E PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 0,3 0,1 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0

67:ATIVIDADES AUXILIARES DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA, SEGUROS E PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0

70:ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS 2,7 1,6 1,5 0,0 0,7 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0

71:ALUGUEL DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SEM CONDUTORES OU OPERADORES E DE OBJETOS 

PESSOAIS E DOMÉSTICOS 0,7 0,4 0,2 0,1 0,2 0,0 0,1 0,6 0,0 0,0 0,0

72:ATIVIDADES DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS RELACIONADOS 1,0 0,2 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0

73:PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

74:SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS 12,7 5,6 0,9 0,3 3,1 2,0 0,6 8,4 0,1 0,3 0,1

75:ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADE SOCIAL 33,1 28,8 31,9 88,6 26,2 78,7 82,7 17,2 73,8 72,3 90,2

80:EDUCAÇÃO 6,0 9,7 5,4 1,9 14,2 1,0 0,3 10,9 1,0 1,0 0,6

85:SAÚDE E SERVIÇOS SOCIAIS 4,6 9,0 20,2 0,3 10,6 0,0 2,0 8,4 3,7 0,1 0,0

90:LIMPEZA URBANA E ESGOTO E ATIVIDADES RELACIONADAS 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 4,9 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0

91:ATIVIDADES ASSOCIATIVAS 2,4 1,6 0,7 0,7 1,3 0,6 0,5 2,0 0,3 0,0 0,3

92:ATIVIDADES RECREATIVAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS 1,0 0,9 0,7 0,4 1,0 0,3 0,6 1,1 0,0 0,5 0,0

93:SERVICOS SOCIAIS 0,8 1,0 0,8 0,5 0,9 1,3 1,0 1,1 1,3 1,9 0,4

95:SERVIÇOS DOMÉSTICOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

99:ORGANISMOS INTERNACIONAIS E OUTRAS INSTITUIÇÕES EXTRATERRITORIAIS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Fonte: Antigo Ministério do Trabaho - RAIS. Elaboração própria

CNAE 95 Divisão

2016
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Quanto às mudanças que impactaram positivamente o setor terciário, constatou-

se até 2010, como exposto na Tabela 28, uma taxa média de crescimento da 

remuneração média superior na escala regional e municipal quando comparado ao 

Ceará. Esse perfil é igualmente percebido quando analisado separadamente o comércio 

total e serviços total, que apresentou altas taxas de incremento dos rendimentos médios 

nos municípios de pequeno porte da região, como Caririaçu, Farias Brito, Jardim, 

Missão Velha, Nova Olinda e Santana do Cariri. Por outro lado, a RM Cariri não obteve 

incremento positivo, no período de 2004 a 2010, para as remunerações exercidas no 

segmento de seguros e previdência complementar, que decresceram a uma taxa média 

de -8,5% a.a.  

Posteriormente, para o período de 2010 até 2014, constatou-se uma redução no 

ritmo de expansão nas taxas média de crescimento da remuneração do setor terciário, 

em nível regional e do estado do Ceará, com exceção para o município de Missão 

Velha, que entre 2010 e 2014 já apresentou retração de -1,7% ao ano nos rendimentos 

do terciário. No período de crise, entre 2014 e 2016, a remuneração média do terciário 

permaneceu estável no Ceará e decaiu um pouco na RM Cariri (-0,3% ao ano), puxados 

pela retração dos rendimentos médios do terciário nos municípios de Santana do Cariri, 

Farias Brito e Juazeiro do Norte. Em contraposição, no segmento de comércio varejista, 

os municípios de Barbalha, Farias Brito, Jardim, Juazeiro do Norte e Nova Olinda 

mantiveram desempenho superiores à região e o Ceará (Tabela 28).  

A remuneração média mensal do emprego formal no terciário na RM Cariri, para 

o ano de 2016, era bem abaixo da verificada no estado R$ 1.727,6 contra R$ 2.239,3 

(Tabela 29). Os rendimentos médios eram mais baixos para o terciário total, comércio 

total e serviço total, por segmentos, o hiato salarial é mais expressivo para os subsetores 

de seguro e previdência complementar; atividades de informática e serviços 

relacionados; pesquisa e desenvolvimento; administração pública, defesa e seguridade 

social.  
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Tabela 28 – Ceará, RM Cariri e municípios: Taxa média anual de crescimento da remuneração média mensal real (% a.a.), por 

atividade econômica do comércio e serviços, 2004-2016                                                                                                              (continua) 

Ceará
RM 

CARIRI
Barbalha Caririaçu Crato

Farias 

Brito
Jardim

Juazeiro do 

Norte

Missão 

Velha

Nova 

Olinda

Santana do 

Cariri
Ceará

RM 

CARIRI
Barbalha Caririaçu Crato

Farias 

Brito
Jardim

Juazeiro do 

Norte

Missão 

Velha

Nova 

Olinda

Santana do 

Cariri

TERCIÁRIO - TOTAL 4,9 6,6 6,6 7,8 5,3 13,5 9,4 6,4 14,0 12,1 12,0 1,7 4,5 3,6 12,5 3,2 2,2 9,0 4,8 -1,7 4,9 7,0

COMÉRCIO - TOTAL 4,3 6,1 6,7 9,6 5,9 8,3 7,4 6,0 7,9 6,1 7,9 2,4 3,1 4,1 1,3 2,3 3,3 2,2 3,3 3,2 0,8 2,7

50:COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS 5,9 7,0 7,9 - 6,8 8,2 9,7 6,9 11,6 6,2 7,8 1,0 3,8 8,7 1,6 1,4 -1,8 0,5 4,3 3,1 -0,5 5,9

51:COMÉRCIO POR ATACADO E REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES  DO COMÉRCIO 4,4 4,3 3,0 - 1,9 - - 4,8 8,1 - - 3,2 3,9 2,1 - 2,3 - - 4,5 4,6 - -

52:COMÉRCIO VAREJISTA E REPARAÇÃO DE OBJETOS PESSOAIS E DOMÉSTICOS 3,8 6,1 7,0 9,1 6,3 9,1 7,1 6,0 7,6 5,5 7,9 2,6 2,8 0,7 1,5 2,5 3,8 2,4 3,1 2,8 1,9 2,4

SERVIÇOS - TOTAL 5,2 6,9 6,9 7,7 5,8 13,7 9,5 6,0 14,6 13,0 12,2 1,9 5,2 4,2 13,4 3,2 2,5 9,8 5,3 -1,9 5,9 7,3

55:ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO 6,2 6,7 4,5 - 6,0 - - 7,5 - -8,7 - 2,4 2,2 -2,6 - 2,0 - - 2,6 10,7 - -

60:TRANSPORTE TERRESTRE 1,5 2,3 6,0 - 4,8 - - 1,1 - 3,3 - 2,6 2,4 2,7 - -0,7 - 3,8 3,9 - 3,2 -

61:TRANSPORTE AQUAVIÁRIO 0,9 - - - - - - - - - - -22,2 - - - - - - - - - -

62:TRANSPORTE AÉREO -3,3 - - - - - - - - - - 2,7 8,2 - - - - - 8,2 - - -

63:ATIVIDADES ANEXAS E AUXILIARES DOS TRANSPORTES E AGÊNCIAS DE VIAGEM 2,8 2,9 - - - - - 3,6 - - - 2,2 3,0 1,5 - 0,4 - - 4,2 1,5 - -

64:CORREIO E TELECOMUNICAÇÕES 1,6 3,4 0,8 13,5 9,0 3,4 -5,9 2,2 7,7 -1,0 0,7 -3,4 -7,2 -4,8 -2,7 -11,9 0,7 -14,4 -6,4 -2,7 13,5 -11,4

65:INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 2,5 1,1 3,4 4,1 1,2 -0,5 6,6 0,7 0,0 -1,4 3,3 1,1 1,3 0,2 1,5 0,9 5,3 -6,3 2,0 -2,7 7,7 -3,3

66:SEGUROS E PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 1,1 -8,5 - - - - - 4,1 - - - 1,3 0,6 - - 4,2 - - -12,1 - - -

67:ATIVIDADES AUXILIARES DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA, SEGUROS E PREVIDÊNCIA 

COMPLEMENTAR 0,6 7,6 - - 11,1 - - 5,3 - - - -2,0 -0,5 - - - - - -1,8 - - -

70:ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS 5,3 6,0 14,6 - 4,1 - - 5,4 - - - 4,5 2,7 1,1 - 1,4 - - 3,5 - - -

71:ALUGUEL DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SEM CONDUTORES OU OPERADORES 

E DE OBJETOS PESSOAIS E DOMÉSTICOS 6,7 6,8 - - 1,2 - 12,8 6,8 - - - 4,2 3,7 17,7 - 5,1 - 4,2 3,8 - - -

72:ATIVIDADES DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS RELACIONADOS 4,9 8,6 - - 8,1 - - 9,0 - - - 4,4 2,7 -1,9 - 4,5 - - 3,0 - - -

73:PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 2,0 -3,1 - - -3,1 - - - - - - 3,9 11,6 - - 11,6 - - - - - -

74:SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS 3,1 3,8 14,4 10,4 8,8 7,7 - 1,4 0,4 - - 3,8 0,9 -1,2 -6,3 3,5 4,8 5,7 0,2 1,7 - -

75:ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADE SOCIAL 6,0 9,7 10,5 8,0 5,7 14,5 10,3 7,8 16,6 14,3 13,1 3,0 7,0 5,3 13,8 8,8 2,1 10,7 9,5 -2,3 6,0 7,0

80:EDUCAÇÃO 9,0 4,7 9,5 - 9,0 7,6 - 2,2 20,6 10,8 19,7 -0,4 3,6 2,2 0,6 -2,3 1,5 - 13,3 -7,1 2,2 -0,6

85:SAÚDE E SERVIÇOS SOCIAIS 8,1 8,0 5,7 6,7 6,6 - 1,5 10,1 10,8 - - 2,9 10,9 5,1 -0,3 4,0 - -3,7 15,5 2,3 - -

90:LIMPEZA URBANA E ESGOTO E ATIVIDADES RELACIONADAS -3,0 0,9 - - - - - 2,1 - - - 12,9 3,9 -5,5 - 20,4 7,8 - 4,1 - - -

91:ATIVIDADES ASSOCIATIVAS 8,7 7,2 -0,5 5,2 8,6 - 2,6 3,9 10,0 7,0 7,0 3,1 2,1 -0,6 22,9 4,0 - 3,1 0,8 4,4 - 1,8

92:ATIVIDADES RECREATIVAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS 2,7 8,1 5,7 - 9,9 - 7,1 7,3 7,6 - 7,9 0,3 2,0 6,2 - -2,3 16,0 0,8 2,4 1,5 1,8 1,5

93:SERVICOS SOCIAIS 6,5 7,9 9,7 8,4 6,0 10,4 7,3 8,3 12,2 4,4 9,1 2,0 -0,7 -1,1 0,8 1,5 1,2 3,2 -1,6 -1,0 -1,8 0,3

95:SERVIÇOS DOMÉSTICOS 6,7 7,3 8,4 - - - - 7,0 - - - 2,6 7,2 - - - - - 7,5 - - -

99:ORGANISMOS INTERNACIONAIS E OUTRAS INSTITUIÇÕES EXTRATERRITORIAIS - - - - - - - - - - - 51,4 - - - - - - - - - -

Fonte: Antigo Ministério do Trabaho - RAIS. Elaboração própria

Nota: 1 - Valores constantes a preços de 2018 deflacionados pelo INPC.

CNAE 95 Divisão

2004-2010 2010-2014
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Tabela 28 – Ceará, RM Cariri e municípios: Taxa média anual de crescimento da remuneração média mensal real (% a.a.), por 

atividade econômica do comércio e serviços, 2004-2016                                                                                                              (conclusão) 

Ceará
RM 

CARIRI
Barbalha Caririaçu Crato

Farias 

Brito
Jardim

Juazeiro do 

Norte

Missão 

Velha

Nova 

Olinda

Santana 

do Cariri

TERCIÁRIO - TOTAL 0,0 -0,3 1,7 2,4 1,5 -3,0 3,6 -1,8 6,8 8,1 -3,1

COMÉRCIO - TOTAL 0,9 1,1 2,2 -1,9 2,1 5,0 3,1 0,7 2,1 1,3 -3,3

50:COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS -2,1 -0,6 3,7 4,4 2,8 9,7 3,4 -1,8 5,8 -1,1 -4,9

51:COMÉRCIO POR ATACADO E REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES  DO COMÉRCIO 2,2 2,0 1,6 - 7,8 - 1,2 0,9 2,7 - -

52:COMÉRCIO VAREJISTA E REPARAÇÃO DE OBJETOS PESSOAIS E DOMÉSTICOS 1,2 1,3 3,3 -4,2 1,1 4,3 2,9 1,4 1,1 1,9 -3,4

SERVIÇOS - TOTAL -0,3 -1,1 1,2 2,2 2,2 -3,7 3,5 -3,6 8,1 10,3 -2,9

55:ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO 0,5 2,6 9,3 60,1 0,1 - - 3,0 -12,2 - -

60:TRANSPORTE TERRESTRE 1,5 3,5 0,4 - -8,2 - -1,3 4,5 - 2,0 -

61:TRANSPORTE AQUAVIÁRIO 69,9 - - - - - - - - - -

62:TRANSPORTE AÉREO -2,6 -0,4 - - - - - -0,4 - - -

63:ATIVIDADES ANEXAS E AUXILIARES DOS TRANSPORTES E AGÊNCIAS DE VIAGEM -0,3 3,5 2,7 1,7 -0,8 2,9 - 5,0 1,2 - -

64:CORREIO E TELECOMUNICAÇÕES -4,2 -4,7 -2,2 1,2 -6,6 -0,4 10,7 -4,8 15,9 5,9 -18,3

65:INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA -1,2 -2,6 -1,7 -5,5 -5,0 -0,8 -11,4 -0,5 -4,6 -44,6 -15,4

66:SEGUROS E PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 4,6 1,1 - - 4,9 - - 1,4 - - -

67:ATIVIDADES AUXILIARES DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA, SEGUROS E PREVIDÊNCIA 

COMPLEMENTAR -5,5 3,1 - - - - - 3,3 - - -

70:ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS -0,5 0,4 -4,1 - 5,6 - - 0,8 - - -

71:ALUGUEL DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SEM CONDUTORES OU 

OPERADORES E DE OBJETOS PESSOAIS E DOMÉSTICOS -3,1 0,7 -4,4 -3,5 -5,1 - 0,0 0,7 - - -

72:ATIVIDADES DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS RELACIONADOS -11,8 7,4 4,2 - 8,0 - - 7,6 - - -

73:PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 10,8 1,8 - - 1,8 - - - - - -

74:SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS 0,6 4,5 -4,3 18,8 4,3 1,5 -6,3 4,9 1,0 1,7 -9,5

75:ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADE SOCIAL -0,2 -3,8 3,5 3,3 2,7 -3,5 3,7 -14,6 8,9 12,1 -2,3

80:EDUCAÇÃO -1,1 -1,1 -2,3 14,5 -1,7 2,5 - 0,5 9,2 -2,2 0,4

85:SAÚDE E SERVIÇOS SOCIAIS -0,9 -0,5 0,4 9,2 2,6 - 0,2 -2,5 1,8 -10,2 -

90:LIMPEZA URBANA E ESGOTO E ATIVIDADES RELACIONADAS 0,9 1,1 - - -13,1 1,8 - 1,5 - - -

91:ATIVIDADES ASSOCIATIVAS 0,3 0,7 21,1 -7,9 -4,7 - 15,0 2,6 7,3 - 1,6

92:ATIVIDADES RECREATIVAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS -0,4 4,4 -11,3 9,6 4,2 -0,4 1,9 6,7 - 6,4 -

93:SERVICOS SOCIAIS 3,2 3,9 10,4 8,5 4,5 -2,1 9,1 2,6 8,6 7,7 -6,6

95:SERVIÇOS DOMÉSTICOS 3,1 -5,7 - - - - - 0,1 - - -

99:ORGANISMOS INTERNACIONAIS E OUTRAS INSTITUIÇÕES EXTRATERRITORIAIS -6,5 - - - - - - - - - -

Fonte: Antigo Ministério do Trabaho - RAIS. Elaboração própria

Nota: 1 - Valores constantes a preços de 2018 deflacionados pelo INPC.

CNAE 95 Divisão

2014-2016
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Tabela 29 – Ceará, RM Cariri e municípios:  Remuneração média mensal real do 

emprego formal, por atividade econômica dos serviços e comércio, 2016 

Ceará
RM 

CARIRI
Barbalha Caririaçu Crato

Farias 

Brito
Jardim

Juazeiro do 

Norte

Missão 

Velha

Nova 

Olinda

Santana do 

Cariri

MERCADO DE TRABALHO FORMAL TOTAL 2.116,2 1.612,2 1.550,8 1.611,7 1.695,4 1.351,1 1.687,8 1.612,4 1.468,2 1.425,3 1.456,2

TERCIÁRIO - TOTAL 2.239,3 1.727,6 1.636,1 1.621,9 1.893,2 1.357,3 1.718,6 1.723,2 1.564,6 1.549,4 1.477,7

COMÉRCIO - TOTAL 1.384,5 1.249,2 1.351,2 1.128,3 1.226,3 1.203,1 1.163,3 1.252,9 1.152,9 1.024,2 920,4

50:COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS 1.542,2 1.465,5 1.632,8 1.423,1 1.360,6 1.315,0 1.262,6 1.494,6 1.507,9 1.159,1 1.027,2

51:COMÉRCIO POR ATACADO E REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES  DO COMÉRCIO 1.743,7 1.409,8 1.423,0 - 1.589,4 - 929,0 1.369,8 1.133,9 1.087,0 -

52:COMÉRCIO VAREJISTA E REPARAÇÃO DE OBJETOS PESSOAIS E DOMÉSTICOS 1.277,8 1.172,7 1.069,1 1.056,6 1.159,8 1.189,8 1.146,8 1.189,8 1.095,3 993,8 905,1

SERVIÇOS - TOTAL 2.498,0 1.944,3 1.748,0 1.655,9 2.219,4 1.373,7 1.776,9 1.982,2 1.654,9 1.699,0 1.514,8

55:ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO 1.168,1 1.078,5 1.028,7 1.184,5 1.004,5 - - 1.112,3 998,7 1.161,3 -

60:TRANSPORTE TERRESTRE 1.868,7 1.643,6 1.386,4 - 1.275,4 - 985,6 1.699,8 - 1.220,1 -

61:TRANSPORTE AQUAVIÁRIO 3.029,8 - - - - - - - - - -

62:TRANSPORTE AÉREO 2.942,6 2.869,9 - - - - - 2.869,9 - - -

63:ATIVIDADES ANEXAS E AUXILIARES DOS TRANSPORTES E AGÊNCIAS DE VIAGEM 2.240,6 2.349,7 956,9 941,4 912,0 1.003,3 - 2.627,3 947,6 - -

64:CORREIO E TELECOMUNICAÇÕES 2.365,3 1.970,4 1.693,5 2.814,9 1.941,2 2.967,3 1.131,9 2.039,6 3.999,5 3.869,4 1.240,2

65:INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 8.327,1 6.537,1 7.162,0 7.025,0 6.666,2 6.131,6 5.051,6 6.574,2 5.374,4 2.826,6 4.947,5

66:SEGUROS E PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 3.439,9 1.448,0 - - 1.145,6 - - 1.840,2 - - -

67:ATIVIDADES AUXILIARES DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA, SEGUROS E PREVIDÊNCIA 

COMPLEMENTAR 1.648,0 1.117,4 929,0 - 1.102,2 - - 1.122,6 - - -

70:ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS 1.506,5 1.333,6 1.224,7 3.158,7 1.157,0 - - 1.362,0 - - -

71:ALUGUEL DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SEM CONDUTORES OU OPERADORES E DE 

OBJETOS PESSOAIS E DOMÉSTICOS 1.570,7 1.330,9 1.529,5 966,2 971,7 - 1.342,4 1.360,3 - - -

72:ATIVIDADES DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS RELACIONADOS 2.681,2 1.230,3 979,3 - 1.205,1 - - 1.262,0 - - -

73:PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 9.432,7 1.291,3 - - 1.291,3 - - - - - -

74:SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS 1.580,1 1.172,9 1.090,2 1.087,0 1.209,6 1.071,9 951,7 1.171,7 952,3 941,4 929,0

75:ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADE SOCIAL 3.011,6 1.871,0 1.931,7 1.671,0 2.001,1 1.374,5 1.819,5 2.033,8 1.639,3 1.726,5 1.481,8

80:EDUCAÇÃO 3.022,7 2.836,5 861,8 657,3 3.800,2 952,7 1.175,2 2.623,7 940,0 1.067,5 745,1

85:SAÚDE E SERVIÇOS SOCIAIS 2.234,9 2.206,7 1.887,7 975,5 1.716,3 - 870,0 2.576,2 1.520,6 1.235,6 -

90:LIMPEZA URBANA E ESGOTO E ATIVIDADES RELACIONADAS 1.960,2 1.040,7 - - 1.653,7 803,5 - 1.135,2 - - -

91:ATIVIDADES ASSOCIATIVAS 1.830,2 1.389,3 1.178,0 1.472,5 1.386,8 946,1 947,6 1.412,8 1.044,2 - 935,2

92:ATIVIDADES RECREATIVAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS 1.618,8 1.269,3 981,6 1.088,1 1.071,4 935,2 1.021,9 1.379,3 - 1.040,5 -

93:SERVICOS SOCIAIS 1.163,2 1.134,8 1.150,0 1.193,8 1.079,9 1.021,3 1.284,0 1.144,1 1.169,7 1.179,9 843,1

95:SERVIÇOS DOMÉSTICOS 1.088,3 989,4 947,6 - - - - 1.114,8 - - -

99:ORGANISMOS INTERNACIONAIS E OUTRAS INSTITUIÇÕES EXTRATERRITORIAIS 4.061,5 - - - - - - - - - -

Fonte: Antigo Ministério do Trabaho - RAIS. Elaboração própria

Nota: 1 - Valores constantes a preços de 2018 deflacionados pelo INPC.

CNAE 95 Divisão

2016

 
 

3.4 O PAPEL DA EVOLUÇÃO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL EXPLÍCITAS E IMPLÍCITAS  

 

Nesta seção será abordado o tema relativo às políticas de desenvolvimento 

regional implícitas e explícitas, dando ênfase à análise dos dados sobre o programa 

Bolsa Família, transferência de recursos através da previdência, faixa de renda do 

mercado de trabalho formal, operações do BNDES, interiorização dos serviços de 

educação e saúde, e, por fim, os financiamentos do instrumento tradicional de política 

regional, como o fundo constitucional voltado para a região Nordeste, o FNE47.  

Quanto à avaliação da quantidade de famílias beneficiadas e valores repassados 

pelo Programa Bolsa Família (Tabela 30), o estado do Ceará saltou de 571.730 famílias 

em 2004 para 1.061.910 em 2015, passando em valores injetados na economia regional, 

a preços de 2018, de R$  852.395.381 em 2004, atingindo o seu maior volume em 2014 

de R$ 2.682.317.807 e reduzido ao patamar de R$ 2.226.509.191,  no ano de 2015.  

Mesmo trajetória percorrida na RM Cariri, expandindo a quantidade de famílias 

beneficiadas que em 2004 eram 39.294 para 69.530 em 2015, e com valor total 

                                                             
47 Instituídos pela Constituição Federal de 1988 (Artigo 159) e regulamentados pela Lei no 7.827 de 27 

de setembro de 1989 (Brasil, 1989). A fonte dos recursos de tais fundos é proveniente de 3% da 

arrecadação federal do Imposto de Renda (IR) e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). Estes 

três fundos tiveram cerca de R$ 83,2 bilhões em operações contratadas entre 2004 e 2010 (RESENDE et 

al 2015, P .34). 
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crescendo de R$ 58.613.755, em 2014, para o maior valor no ano de 2014 de R$ 

189.247.270, porém retraindo o valor em 2015 para R$ 150.599.623. 

 

Tabela 30- Ceará, RM Cariri e municípios: Quantidade de famílias beneficiárias e 

valores em (R$) repassados do Programa Bolsa Família (PBF), 2004-2015    

2004 2010 2014 2015 2004 2010 2014 2015

Ceará 572.730 1.022.259 1.089.813 1.061.910 852.395.381 1.847.153.805 2.682.317.807 2.226.509.191

RM Cariri 39.294 70.933 74.393 69.530 58.613.755 131.532.903 189.247.270 150.599.623

Barbalha 4.183 7.439 6.835 6.828 7.478.172 14.009.135 15.933.292 12.267.840

Caririaçu 2.634 4.236 4.646 4.379 4.004.058 8.573.858 15.022.028 12.763.155

Crato 6.822 14.320 14.438 13.964 9.100.823 27.030.557 34.211.355 27.726.080

Farias Brito 2.239 3.352 3.157 3.086 4.041.826 6.133.245 9.178.471 7.328.201

Jardim 3.342 3.880 4.729 4.411 4.932.399 7.522.190 14.195.935 11.663.733

Juazeiro do Norte 13.997 27.275 28.102 25.362 19.500.799 48.444.765 65.340.432 48.087.609

Missão Velha 2.739 5.404 6.316 5.781 5.136.478 10.007.204 14.220.621 12.797.023

Nova Olinda 1.533 2.093 2.923 2.525 2.220.799 4.163.393 9.764.242 8.462.485

Santana do Cariri 1.805 2.934 3.247 3.194 2.198.401 5.648.555 11.380.895 9.503.496

Fonte: CAIXA, Folha de Pagamentos do Programa Bolsa Família (PBF) - Data social. Elaboração própria.

Nota: 1 - Valores constantes a preços de 2018 deflacionados pelo IGP-DI, da FGV.

Área Geográfica
Quantidade de Famílias Beneficiárias Valor Total Repassado

1
 (em R$)

 

 

Como resultado do movimento de retração dos recursos observados pós 2014, 

reduziu-se a participação percentual da RM Cariri nos recursos repassados para o Ceará, 

de 6,9% em 2004 para 6,8% em 2015, da mesma forma que a participação na 

quantidade de famílias beneficiadas que reduziu de 6,9% para 6,5%. 

Outra política ativa que passou a dinamizar também o consumo regional, 

atingindo as pequenas cidades e a zona rural foi a transferência de recursos 

proporcionada por meio dos benefícios da previdência social. Esse conjunto de 

benefícios é compreendido pelas aposentadorias por idade; aposentadorias por 

invalidez; aposentadorias por tempo de contribuição; pensões por morte, auxílios e 

benefícios assistenciais e de legislação específica. Verificou-se, na Tabela 31, um 

crescimento na quantidade de todos esses tipões de benefícios e do conjunto dos valores 

transferidos, expandindo no estado do Ceará o número de benefícios de 1.001.628 em 

2004 para 1.487.691 em 2016, o que resultou em um salto de recursos, a preços de 

2018, de R$ 8.407.891.684 para R$ 18.313.285.616. Essa trajetória também foi 

verificada para RM Cariri, que no mesmo intervalo aumentou a quantidade de 

benefícios de 72.548 para 106.389 e no volume de recursos de R$ 578.802.703 para R$ 

1.266.644.574. Destaca-se, ainda, que no período de crise houve queda na taxa de 

crescimento do número de benefícios previdenciários e do volume de recursos 

repassados pelo INSS, mas sem retração, como observado para o Programa Bolsa 

Família.  
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Tabela 31– Ceará, RM Cariri e municípios: Quantidade e valor total dos benefícios 

emitidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), 2004-2016 

2004 2010 2014 2016 2004 2010 2014 2016

Ceará 1.001.628 1.234.622 1.423.546 1.487.691 8.407.891.684 13.149.856.999 16.920.627.208 18.313.285.616

RM Cariri 72.548 89.302 102.862 106.389 578.802.703 919.490.841 1.183.268.572 1.266.644.574

Barbalha 7.391 9.852 11.785 12.255 57.244.897 98.892.754 134.135.594 144.555.724

Caririaçu 4.231 5.369 6.157 6.399 29.830.694 51.271.935 66.491.631 71.869.457

Crato 16.266 20.264 22.557 23.761 135.464.647 215.730.535 265.878.146 291.856.156

Farias Brito 3.694 4.720 5.213 5.448 25.964.354 44.966.968 55.715.878 60.434.087

Jardim 4.523 5.335 5.891 6.005 31.773.733 50.763.376 62.847.015 65.966.931

Juazeiro do Norte 27.195 32.456 36.905 37.650 232.079.553 349.942.411 444.524.261 467.484.134

Missão Velha 5.070 5.978 6.814 7.145 36.838.340 57.653.429 73.139.248 78.986.775

Nova Olinda 1.080 1.857 2.084 2.273 5.774.389 17.396.453 21.742.483 24.892.343

Santana do Cariri 3.098 3.471 5.456 5.453 23.832.097 32.872.980 58.794.316 60.598.967

Fontes: INSS / Síntese-web. Elaboração própria.

Nota: 1 - Valores constantes a preços de 2018 deflacionados pelo IGP-DI, da FGV.

Área Geográfica
Quantidade de Benefícios Valor Total dos benefícios no ano (Em R$ constantes

1
)

 

 

A partir da Tabela 32, observam-se os resultados dos aumentos concebidos pela 

política de valorização do salário mínimo e da ampliação das oportunidades que foram 

geradas de postos de emprego com proteção social, por faixa de remuneração média no 

período analisado. Verificou-se que nos anos de 2004 e 2010, tanto no Ceará quanto na 

RM Cariri, a maior percentagem dos trabalhadores estavam concentrados na faixa que 

recebiam até 1,52 salário mínimo, porém mais expressivo regionalmente atingindo 

75,1% em 2010 contra 63,3% no estado. Outra informação relevante é o fato de que 

nesses mesmos anos, para a faixa de remuneração de até 1/2 salário mínimo dos 

empregados formais, os percentuais dos municípios de Caririaçu, Farias Brito, Nova 

Olinda reduziram-se, com isso, fortalecendo os avanços percebidos nos pequenos 

municípios como resultado das políticas de transferência de renda e estímulo ao 

consumo regional, bem como do aumento da regulamentação e fiscalização por parte 

dos órgãos público, como o Antigo Ministério do Trabalho e o Ministério Público do 

Trabalho. Em contraposição, examinou-se uma redução da participação dos postos de 

trabalho formais dos trabalhadores que auferiam mais de 5 salários mínimos no Ceará, 

de 10,2% em 2004 para7,7% em 2010, e de 4,3% para 3,1%, no mesmo período, na RM 

Cariri.  
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Tabela 32 - Ceará, RM Cariri e municípios: Distribuição do número de empregos 

formais por faixa de remuneração média em salários mínimos, 2004-2010 

Área geográfica

Até 1/2 

salário 

mínimo

Mais de 1/2 

a 1 salário 

mínimo

Mais de 1 a 

1 e 1/2 

salário 

mínimo

Mais de 1 e 

1/2 a 2 

salários 

mínimos

Mais de 2 a 

3 salários 

mínimos

Mais de 3 a 

5 salários 

mínimos

Mais de 5 a 

10 salários 

mínimos

Mais de 10 

a 20 

salários 

mínimos

Mais de 20 

salários 

mínimos

Sem 

declaração
Total

Ceará 2,1 11,8 42,1 13,2 10,6 9,4 6,4 2,6 1,2 0,6 100,0

RM Cariri 3,9 16,7 51,7 10,8 7,0 5,2 2,6 1,5 0,2 0,4 100,0

Barbalha 1,6 18,7 47,0 15,3 7,2 6,1 2,6 0,6 0,1 0,7 100,0

Caririaçu 28,1 10,0 40,4 16,8 2,3 2,0 0,1 0,3 0,0 0,0 100,0

Crato 1,3 10,3 60,2 9,3 7,2 5,2 3,3 2,7 0,3 0,3 100,0

Farias Brito 29,6 21,6 28,4 7,5 9,4 2,3 0,3 0,2 0,0 0,6 100,0

Jardim 1,3 40,4 37,7 14,3 3,5 2,1 0,4 0,2 0,1 0,0 100,0

Juazeiro do Norte 2,3 16,4 52,4 11,0 7,5 5,9 2,9 1,3 0,3 0,2 100,0

Missão Velha 8,5 28,2 37,8 6,9 8,1 2,9 1,0 0,3 0,1 6,3 100,0

Nova Olinda 31,7 36,5 20,7 4,9 3,7 1,3 0,3 0,4 0,0 0,3 100,0

Santana do Cariri 5,2 38,9 45,7 5,2 1,6 2,0 0,4 0,6 0,1 0,2 100,0

Ceará 1,5 11,7 50,1 11,5 9,3 7,4 5,0 2,0 0,8 0,8 100,0

RM Cariri 2,7 15,6 56,9 9,6 7,6 4,1 2,0 1,0 0,1 0,5 100,0

Barbalha 1,6 11,0 61,5 11,5 6,7 5,1 1,5 0,4 0,1 0,5 100,0

Caririaçu 17,7 28,2 19,4 19,9 6,6 2,9 2,4 0,3 0,1 2,5 100,0

Crato 1,7 15,1 59,4 8,7 7,1 3,4 1,9 1,8 0,2 0,5 100,0

Farias Brito 14,6 13,8 45,0 8,4 9,0 3,3 3,2 0,3 0,4 2,0 100,0

Jardim 7,2 34,8 38,6 11,0 3,7 2,0 1,8 0,7 0,0 0,1 100,0

Juazeiro do Norte 1,0 13,3 60,8 9,1 8,1 4,2 2,0 1,0 0,1 0,4 100,0

Missão Velha 7,6 24,5 37,1 11,4 8,1 7,3 2,8 1,2 0,0 0,0 100,0

Nova Olinda 11,5 44,1 29,6 5,2 4,3 2,2 0,9 0,2 0,3 1,7 100,0

Santana do Cariri 16,8 27,7 30,6 7,3 10,6 4,0 1,3 0,3 0,0 1,5 100,0

Fonte: Antigo Ministério do Trabaho - RAIS. Elaboração própria

2004

2010

 
 

Da mesma forma, para os anos de 2014 e 2016, observou-se, na Tabela 33, uma 

redução nos municípios citados anteriormente do percentual de postos de trabalho 

formais para a faixa de remuneração de até 1/2 salário mínimo, como também para o 

estado do Ceará do seletivo extrato de profissionais que auferiam mais de 20 salários 

mínimos, caindo de 0,7% em 2014 para 0,6% em 2016. Entretanto, entre aqueles sem 

declaração de remuneração média, de 2004 até 2016, os percentuais só aumentaram. 
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Tabela 33 - Ceará, RM Cariri e municípios: Distribuição do número de empregos 

formais por faixa de remuneração média em salários mínimos, 2014-2016 

Área geográfica

Até 1/2 

salário 

mínimo

Mais de 1/2 

a 1 salário 

mínimo

Mais de 1 a 

1 e 1/2 

salário 

mínimo

Mais de 1 e 

1/2 a 2 

salários 

mínimos

Mais de 2 a 

3 salários 

mínimos

Mais de 3 a 

5 salários 

mínimos

Mais de 5 a 

10 salários 

mínimos

Mais de 10 

a 20 

salários 

mínimos

Mais de 20 

salários 

mínimos

Sem 

declaração
Total

Ceará 0,9 9,2 48,4 13,2 10,6 8,7 5,3 2,1 0,7 0,9 100,0

RM Cariri 1,2 12,2 55,2 10,8 10,1 5,7 2,9 1,2 0,1 0,6 100,0

Barbalha 1,4 12,2 51,3 14,4 11,1 5,8 2,8 0,4 0,2 0,5 100,0

Caririaçu 0,5 12,0 45,9 13,0 22,0 4,2 1,7 0,7 0,1 0,0 100,0

Crato 1,0 11,8 57,2 9,6 9,0 6,8 2,2 1,6 0,2 0,6 100,0

Farias Brito 8,3 24,1 28,4 18,2 5,5 9,8 0,9 0,4 0,2 4,3 100,0

Jardim 0,9 12,8 44,9 19,0 14,8 4,2 2,9 0,4 0,0 0,1 100,0

Juazeiro do Norte 0,7 10,7 58,5 9,9 9,8 4,9 3,5 1,4 0,1 0,6 100,0

Missão Velha 4,4 24,5 29,1 14,9 13,7 10,7 1,9 0,3 0,0 0,6 100,0

Nova Olinda 7,5 32,3 39,6 8,3 4,2 4,9 1,1 0,2 0,2 1,5 100,0

Santana do Cariri 0,5 12,6 56,0 12,2 7,8 7,1 2,8 0,6 0,0 0,3 100,0

Ceará 1,0 8,3 48,7 13,4 10,8 9,1 5,0 2,0 0,6 1,2 100,0

RM Cariri 1,1 11,8 54,8 11,3 10,7 5,3 2,7 1,0 0,1 1,2 100,0

Barbalha 1,4 11,0 54,1 11,8 13,1 5,0 2,8 0,3 0,1 0,6 100,0

Caririaçu 3,4 16,1 43,0 11,9 18,7 3,6 1,9 1,0 0,2 0,3 100,0

Crato 1,1 13,8 54,4 10,7 7,9 7,1 2,4 1,5 0,1 0,9 100,0

Farias Brito 3,3 26,5 33,4 18,3 5,2 7,8 0,6 0,1 0,0 4,8 100,0

Jardim 0,6 10,0 41,3 13,9 26,8 3,9 2,6 0,3 0,0 0,5 100,0

Juazeiro do Norte 1,0 10,1 57,2 10,8 10,8 4,6 3,1 1,0 0,1 1,3 100,0

Missão Velha 0,5 18,7 44,4 18,6 7,5 8,1 0,9 0,2 0,0 1,1 100,0

Nova Olinda 1,0 25,0 45,1 9,7 9,4 5,8 1,3 0,4 0,0 2,2 100,0

Santana do Cariri 0,9 7,0 63,0 13,4 5,4 8,8 0,8 0,1 0,0 0,5 100,0

Fonte: Antigo Ministério do Trabaho - RAIS. Elaboração própria

2014

2016

 
 

No que tange as operações de financiamento indiretas realizadas pelo BNDES, 

por grandes setores, os dados expostos nas Tabelas 34 e 35, informam a distribuição 

regional e o crescimento da participação da RM Cariri no volume de recursos das 

operações realizadas no Ceará, passando de 0,9% em 2004 para 4,7% em 2014, quando 

atinge o maior volume do período. No decorrer da crise, observou-se uma redução do 

patamar de participação da RM Cariri no volume estadual, para 3,5% em 2016. 

Verificou-se, ainda, no decorrer dos anos que entre os setores, regionalmente a 

agropecuária ganhou participação relativa na unidade federativa, expandindo de um 

valor nulo em 2004 para 6,7% em 2016, seguindo essa trajetória de incremento, aparece 

a indústria que saltou de 1,3% para 3,4% em 2014 e 14,4% em 2016. Outro setor que 

apresentou importante crescimento no volume de financiamentos no período foi o de 

infraestrutura, passando de 0,4% do volume de financiamentos estaduais em 2004 para 

4,0% em 2014 e apresentando forte retração no período de crise. Vale ressaltar, que no 

período de crise, tanto a quantidade quanto o volume de recursos foram reduzidos entre 

todas as escalas observadas nesse estudo. 

O volume total de recursos financiamentos pelo BNDES no Ceará, a preços de 

2018 deflacionados pelo IGP-DI, ampliou-se de R$ 203.567.325 em 2004 para R$ 

1.563.769.689 em 2010, retraiu para R$ 1.357.208.497 e chegou a apenas R$ 

218.465.616. Já na RM Cariri, o montante de financiamentos cresceu, a preços 

constantes de 2018, de R$ 1.895.798 em 2004 para R$ 45.996.321 em 2010, e 
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continuou ampliando entre 2010 e 2014, para R$ 63.751.472; mas também apresentou 

queda entre 2014 e 2016, chegando a R$ 7.739.929.  

 

Tabela 34 - RM Cariri e municípios: Distribuição regional (%) dos valores das 

Operações indiretas automáticas do BNDES por grandes setores, 2004-2010 

Agrope-

cuária
Indústria

Comércio/ 

Serviços

Infra-

estrutura
Total

Agrope-

cuária
Indústria

Comércio/ 

Serviços

Infra-

estrutura
Total

PARTICIPAÇÃO DA RM CARIRI NO 

CEARÁ
- 1,3 1,6 0,4 0,9 - 1,1 2,5 5,1 2,9

RM Cariri - 100,0 100,0 100,0 100,0 - 100,0 100,0 100,0 100,0

Barbalha - - - - - - 12,0 17,1 14,6 14,8

Caririaçu - - - - - - - - 1,2 0,8

Crato - 100,0 - 100,0 52,1 - 24,2 14,9 29,8 25,9

Farias Brito - - - - - - - - 2,5 1,6

Jardim - - - - - - - 3,7 0,6 1,2

Juazeiro do Norte - - 100,0 - 47,9 - 47,4 47,8 38,7 41,8

Missão Velha - - - - - - - - 4,2 2,8

Nova Olinda - - - - - - 16,4 16,4 4,1 8,3

Santana do Cariri - - - - - - - - 4,2 2,8

Fonte: BNDES. Elaboração própria.

Área geográfica

2004 2010

 
 

Tabela 35 - RM Cariri e municípios: Distribuição regional (%) dos valores das 

Operações indiretas automáticas do BNDES por grandes setores, 2014-2016 

Agrope-

cuária
Indústria

Comércio/ 

Serviços

Infra-

estrutura
Total

Agrope-

cuária
Indústria

Comércio/ 

Serviços

Infra-

estrutura
Total

PARTICIPAÇÃO DA RM CARIRI NO 

CEARÁ
6,4 3,4 7,3 4,0 4,7 6,7 14,4 2,3 0,8 3,5

RM Cariri 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Barbalha 14,4 29,6 9,8 1,9 15,1 - 4,2 5,5 - 3,9

Caririaçu - - 0,9 - 0,4 - - - - -

Crato - 35,9 21,6 37,3 28,5 - 7,1 6,7 84,2 14,8

Farias Brito - 1,2 1,6 - 1,1 - - 5,7 - 1,4

Jardim - - 2,1 - 0,9 - - - - -

Juazeiro do Norte - 26,5 44,6 58,2 39,1 - 88,7 82,1 15,8 75,9

Missão Velha 85,6 0,9 8,3 - 7,9 100,0 - - - 4,0

Nova Olinda - 2,8 10,5 2,6 5,8 - - - - -

Santana do Cariri - 3,0 0,5 - 1,2 - - - - -

Fonte: BNDES. Elaboração própria.

Área geográfica

2014 2016

 

 

A partir dessas observações, por meio das Tabelas 36 e 37, verificou-se 

percentualmente a distribuição espacial das operações por municípios e participação dos 

setores no volume de recursos financiados na RM Cariri. Destaca-se inicialmente, a 

expansão entre os anos de 2004 e 2010 da infraestrutura, aumentando de 19,4% em 

2004 para 66,1% em 2010 do volume de recursos das operações indiretas da RM Cariri. 

A indústria também obteve um bom desempenho relativo regional, ampliando de 32,7% 

em 2004 para 61,5% em 2016 sua participação no volume de recursos das operações 

entre os setores. Na escala municipal, os financiamentos no setor do comércio e dos 

serviços estavam mais presentes nas pequenas cidades, com exceção de Missão Velha 

onde a agropecuária é mais expressiva, enquanto o financiamento para a indústria era 

mais presente nos municípios que compõem o CRAJUBAR.    
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Tabela 36 - RM Cariri e municípios: Distribuição (%) dos valores das Operações 

indiretas automáticas do BNDES por grandes setores, 2004-2010 

Agrope-

cuária
Indústria

Comércio/ 

Serviços

Infra-

estrutura
Total

Agrope-

cuária
Indústria

Comércio/ 

Serviços

Infra-

estrutura
Total

PARTICIPAÇÃO DA RM CARIRI NO 

CEARÁ
- 1,3 1,6 0,4 0,9 - 1,1 2,5 5,1 2,9

RM Cariri - 32,7 47,9 19,4 100,0 - 12,4 21,5 66,1 100,0

Barbalha - - - - - - 10,0 24,9 65,1 100,0

Caririaçu - - - - - - - - 100,0 100,0

Crato - 62,8 - 37,2 100,0 - 11,6 12,4 76,0 100,0

Farias Brito - - - - - - - - 100,0 100,0

Jardim - - - - - - - 66,8 33,2 100,0

Juazeiro do Norte - - 100,0 - 100,0 - 14,1 24,7 61,3 100,0

Missão Velha - - - - - - - - 100,0 100,0

Nova Olinda - - - - - - 24,4 42,6 33,0 100,0

Santana do Cariri - - - - - - - - 100,0 100,0

Fonte: BNDES. Elaboração própria.

Área geográfica

2004 2010

 
 

Tabela 37 - RM Cariri e municípios: Distribuição (%) dos valores das Operações 

indiretas automáticas do BNDES por grandes setores, 2014-2016 

Agrope-

cuária
Indústria

Comércio/ 

Serviços

Infra-

estrutura
Total

Agrope-

cuária
Indústria

Comércio/ 

Serviços

Infra-

estrutura
Total

PARTICIPAÇÃO DA RM CARIRI NO 

CEARÁ
6,4 3,4 7,3 4,0 4,7 6,7 14,4 2,3 0,8 3,5

RM Cariri 4,8 33,5 41,8 19,9 100,0 4,0 61,5 24,0 10,5 100,0

Barbalha 4,6 65,7 27,2 2,5 100,0 - 66,3 33,7 - 100,0

Caririaçu - - 100,0 - 100,0 - - - - -

Crato - 42,3 31,7 26,0 100,0 - 29,5 10,8 59,7 100,0

Farias Brito - 37,1 62,9 - 100,0 - - 100,0 - 100,0

Jardim - - 100,0 - 100,0 - - - - -

Juazeiro do Norte - 22,8 47,7 29,6 100,0 - 71,8 26,0 2,2 100,0

Missão Velha 52,1 4,0 43,9 - 100,0 100,0 - - - 100,0

Nova Olinda - 16,0 75,0 9,0 100,0 - - - - -

Santana do Cariri - 81,7 18,3 - 100,0 - - - - -

Fonte: BNDES. Elaboração própria.

Área geográfica

2014 2016

 
 

Como reflexo da ampliação da oferta dos serviços de educação e saúde, 

examinando especificadamente os investimentos realizados na ampliação, construção e 

expansão das universidades e institutos federais na primeira década do século XXI, as 

Figuras 3 e 4 mostram o espraiamento dessas unidades em direção ao interior do 

Nordeste e em grande medida distribuído os seus campi entre as cidades da região. Esse 

foi o caso na RM Cariri da criação da Universidade Federal do Cariri – UFCA e do 

desmembramento da UFC que atualmente conta com cinco campus distribuídos pelo 

Cariri. Menção também deve ser dada ao papel e investimentos ocorridos na 

Universidade Regional do Cariri e nas Universidades e Faculdades privadas que, em 

conjunto com as instituições públicas, tornaram a RM Cariri um polo estudantil, e com 

isso contribuíram para a ampliação da oferta de serviços e comércio na região. 
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Figura 3 – Nordeste: Mapa de expansão dos institutos federais 

Fonte: MEC. Disponível em http://portal.mec.gov.br/expansao/. 

 

Figura 4 – Nordeste, mapa da expansão das Universidades Federais 

 
  Fonte: MEC. Disponível em http://portal.mec.gov.br/expansao/. 

 

Com relação ao setor da saúde, este também experimentou taxas de crescimento 

tanto do emprego quanto do no número de estabelecimentos. Segundo dados fornecidos 

pelo Ministério da Saúde, percebeu-se uma ampliação dos estabelecimentos de saúde no 

Ceará de 4.248 em 2005 para 10.687 em 2016. Essa ampliação quantitativa também foi 

observada na RM Cariri e foi mais expressiva nos municípios de Juazeiro do Norte, 

Crato e Barbalha, como também nos de pequeno porte, como Nova Olinda que assistiu 

à duplicação na oferta de estabelecimentos desse serviço (Tabela 38).  
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Tabela 38 - Ceará, RM Cariri e municípios: Número de estabelecimentos de saúde 

no Ceará, RM Cariri e municípios 2005 - 2016 

Área Geográfica 
Número de estabelecimentos de saúde 

2005 2010 2014 2016 

Ceará 4.248 8.066 10.091 10.687 

RM Cariri 362 642 747 783 

   Barbalha 38 66 75 75 

   Caririaçu 18 20 21 21 

   Crato 113 172 181 190 

   Farias Brito 16 24 29 27 

   Jardim 19 23 25 25 

   Juazeiro do Norte 125 292 362 389 
   Missão Velha 18 26 29 29 

   Nova Olinda 7 9 14 15 

   Santana do Cariri 8 10 11 12 

Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil - CNES.  

Nota: Valores referentes a dezembro de cada ano. 

 

Na linha dos instrumentos clássicos de política regional, explorando os dados da 

Tabela 39, sobre a distribuição regional dos financiamentos do FNE para os grandes 

setores efetuado pelo Banco do Nordeste, constatou-se entre os anos de 2004 e 2010 que 

dos recursos totais destinados para o estado do Ceará, a RM Cariri ganhou participação 

relativa, crescendo de 2,5% no ano de 2004 para 6,8% em 2010. Setorialmente, esse 

desempenho foi puxado pelo comércio que expandiu de 5,2% para 14,4%, seguido pelos 

serviços de 1,0% para 5,8% e pela agricultura de 1,9% para 9,7%, com maior 

participação do CRAJUBAR no setor do comércio, serviço e indústria e nos setores 

agrícolas e da agropecuária nos municípios de Missão Velha e Jardim.    

Em termos do total de recursos do FNE financiados pelo BNB, a preços de 2018 

deflacionados pelo IGP-DI, observou-se um crescimento desses recursos no Estado do 

Ceará de R$ 1.212.855.687 em 2004 para R$ 3.120.520.303 em 2010, com retração 

para R$ 2.106.167.320 em 2014 e chegando praticamente ao patamar de 2004 em 2016 

(R$ 1.376.686.200). A RM Cariri seguiu a mesma tendência verificada para o estado, o 

montante de financiamentos cresceu, a preços constantes de 2018, de R$ 30.285.023 em 

2004 para R$ 212.634.647 em 2010, caindo para R$ 139.107.560 em 2014 e R$ 

111.638.525 em 2016. Durante a crise, a retração na RM Cariri foi bem menor do que a 

presenciada para o estado como um todo. 

Dando continuidade ao exame das operações de financiamento produtivo e em 

infraestrutura, mesmo a RM Cariri perdendo participação relativa no total de recursos 

da passagem de 2010 para 2014, observou-se na Tabela 40 que para o ano 2016 essa 

região atingiu o maior valor de participação nos investimentos realizados no Ceará, 
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perfazendo a cifra de 8,1%.  Esse resultado foi obtido com maior peso de participação 

dos setores agrícola, pecuarista e dos serviços, movimento esse contrário ao observado 

nos financiamentos industriais e do comércio, que reduzem sua participação como 

reflexo do aprofundamento da conjuntura de crise que atingiu fortemente esses setores.   
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Tabela 39 - RM Cariri e municípios: Distribuição regional (%) dos valores das operações de financiamento do FNE por grandes setores, 

2004-2010 

Agrícola
Agro-

Indústria
Comércio Industrial

Infra-

estrutura
Pecuária Serviços Total Agrícola

Agro-

Indústria
Comércio Industrial

Infra-

estrutura
Pecuária Serviços Total

PARTICIPAÇÃO DA RM 

CARIRI NO CEARÁ
1,9 - 5,2 14,8 - 1,7 1,0 2,5 9,7 0,0 14,4 6,4 - 2,2 5,8 6,8

RM Cariri 100,0 - 100,0 100,0 - 100,0 100,0 100,0 100,0 - 100,0 100,0 - 100,0 100,0 100,0

Barbalha 11,6 - 8,4 55,5 - 3,6 - 39,5 3,9 - 1,8 53,7 - 3,3 1,0 28,4

Caririaçu 10,2 - - - - 8,1 - 1,5 2,3 - 0,1 0,1 - 12,8 0,0 0,7

Crato 10,8 - 7,9 1,6 - 20,6 5,5 5,1 1,3 - 16,9 4,2 - 14,8 15,8 9,1

Farias Brito 9,2 - - - - 14,8 - 2,4 1,8 - 0,2 0,0 - 5,3 0,0 0,4

Jardim 25,4 - - 0,3 - 12,8 - 3,0 15,5 - 0,9 0,0 - 12,8 0,7 1,9

Juazeiro do Norte 3,0 - 83,8 42,6 - 2,7 94,5 42,3 4,2 - 73,3 42,0 - 17,9 81,2 51,6

Missão Velha 19,7 - - - - 16,7 - 3,0 68,1 - 6,6 0,0 - 14,7 1,4 7,0

Nova Olinda 0,2 - - - - 10,3 - 1,4 1,4 - 0,1 0,0 - 6,5 0,0 0,4

Santana do Cariri 10,0 - - - - 10,6 - 1,8 1,4 - 0,0 0,0 - 12,0 0,0 0,6

Fonte: BNB. Elaboração própria.

Área geográfica

2004 2010

 
 

 

Tabela 40- RM Cariri e municípios: Distribuição regional (%) dos valores das operações de financiamento do FNE por grandes setores, 

2014-2016 

Agrícola
Agro-

Indústria
Comércio Industrial

Infra-

estrutura
Pecuária Serviços Total Agrícola

Agro-

Indústria
Comércio Industrial

Infra-

estrutura
Pecuária Serviços Total

PARTICIPAÇÃO DA RM 

CARIRI NO CEARÁ
6,1 0,0 13,1 8,2 0,0 4,7 3,0 6,6 7,0 0,0 9,1 10,2 - 5,1 9,0 8,1

RM Cariri 100,0 - 100,0 100,0 - 100,0 100,0 100,0 100,0 - 100,0 100,0 - 100,0 100,0 100,0

Barbalha 14,1 - 15,2 12,2 - 7,7 1,7 11,6 12,5 - 8,0 49,1 - 8,4 3,1 18,0

Caririaçu 2,6 - 0,5 0,0 - 11,2 0,0 1,9 3,7 - 0,0 0,0 - 11,5 0,0 2,1

Crato 13,0 - 15,0 12,5 - 18,2 16,1 14,9 10,6 - 19,2 6,2 - 10,2 22,0 14,3

Farias Brito 4,4 - 2,7 0,0 - 9,7 0,0 2,8 4,1 - 0,7 0,0 - 8,8 0,0 1,9

Jardim 28,5 - 1,7 0,0 - 15,4 0,1 5,0 22,1 - 1,5 1,5 - 16,0 1,5 5,4

Juazeiro do Norte 7,1 - 61,0 71,6 - 9,7 81,7 55,1 8,6 - 69,0 43,1 - 12,1 72,5 49,5

Missão Velha 23,4 - 2,7 3,6 - 12,6 0,0 5,4 34,7 - 1,5 0,0 - 17,8 0,0 6,0

Nova Olinda 3,5 - 0,3 0,1 - 10,3 0,0 1,8 1,2 - 0,1 0,1 - 7,7 0,4 1,4

Santana do Cariri 3,3 - 0,8 0,0 - 5,3 0,3 1,4 2,6 - 0,0 0,0 - 7,6 0,5 1,5

Fonte: BNB. Elaboração própria.

Área geográfica

2014 2016
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Fazendo um balanço comparativo dos recursos operacionalizados pelas políticas 

implícitas juntamente de um instrumento clássico (explícito) de financiamento do 

desenvolvimento regional (FNE) para os anos selecionados, com base nos valores 

constantes referentes ao ano de 2018, os dados expostos na Tabela 41 mostram que 

entre os anos de 2004 e 2010, tanto o conjunto do montante das políticas setoriais e 

sociais como os de financiamento do FNE crescem em todas as escalas analisadas. 

Destaca-se, no entanto, que esse último obteve crescimento maior nos anos iniciais e 

passou, a partir de 2010, a perder espaço no total dos recursos, chegando no estado do 

Ceará ao valor de R$ 1.3 bilhões no ano de 2016. Esse valor ficou muito próximo ao 

valor auferido em 2004. Não obstante, isso foi contrário ao verificado na RM Cariri, que 

saltou de R$ 30 milhões no ano de 2004 para R$ 111 milhões em 2016. Com relação 

aos recursos injetados pelas políticas implícitas, mesmo retraindo os seus valores na 

passagem de 2014 para 2016, os municípios de Caririaçu, Crato, Farias Brito e Jardim 

ainda conseguem expandir esses montantes.    
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Tabela 41– Ceará, RM Cariri e municípios: Valor total dos Repasses1 das Políticas Implícitas2 e Explícitas3, 2004-2016 

Área Geográfica 
Valor total  dos repasses das Políticas Implícitas2 Valor total dos repasses da Política Explícita3 (BNB) 

2004 2010 2014 20164 2004 2010 2014 2016 

Ceará 
9.463.854.390 16.560.780.493 20.960.153.512 20.758.260.423 1.212.855.687 3.120.520.303 2.106.167.320 1.376.686.200 

RM Cariri 639.312.256 1.097.020.065 1.436.267.314 1.424.984.127 30.285.023 212.634.647 139.107.560 111.638.525 

Barbalha 64.723.068 119.731.904 159.699.600 157.127.134 11.972.045 60.338.835 16.159.467 20.094.143 

Caririaçu 33.834.752 60.211.795 81.747.122 84.632.611 451.282 1.541.165 2.709.491 2.322.068 

Crato 145.553.975 254.672.082 318.244.036 320.726.491 1.556.532 19.356.895 20.695.466 15.966.029 

Farias Brito 30.006.180 51.856.752 65.584.744 67.868.939 712.098 806.608 3.908.313 2.141.415 

Jardim 36.706.132 58.834.489 77.606.515 77.630.665 893.560 4.008.331 6.914.952 5.977.812 

Juazeiro do Norte 252.487.645 417.593.764 534.786.792 521.445.950 12.812.038 109.736.900 76.683.907 55.257.659 

Missão Velha 41.974.817 68.939.358 92.395.472 92.095.045 916.054 14.810.432 7.552.590 6.692.631 

Nova Olinda 7.995.189 25.374.314 35.232.906 33.354.829 419.571 825.000 2.565.883 1.556.896 

Santana do Cariri 26.030.498 39.805.607 70.970.127 70.102.463 551.844 1.210.483 1.917.490 1.629.871 

Fonte: Elaboração própria 

       Nota: 1 - Valores constantes a preços de 2018 deflacionados pelo IGP -DI, da FGV. 2 - Programa Bolsa Família, Benefícios do INSS e Operações indiretas automáticas do BNDES. 3 - 

Valor das operações de financiamento do FNE. 4 - Valores do Programa Bolsa Família referentes a 2015. 
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A partir das taxas médias de crescimento anual do volume de recursos 

repassados pelas distintas políticas presentes na Tabela 42, nota-se que, no primeiro 

momento, de 2004 até 2010, os repasses da política explícita cresceram em ritmo mais 

acelerado que os das implícitas. As taxas superam as da unidade federativa na RM 

Cariri com 38,4% a.a, e nos municípios de Barbalha com 30,9% a.a, Caririaçu 22,7% 

a.a, Crato 52,2% a.a, Jardim 28,4% a.a, Juazeiro do Norte 43,0% % a.a, e Missão Velha 

59,0% a.a. As exceções são as cidades de Farias Brito e Nova Olinda onde os repasses 

das ações implícitas nesse primeiro momento superam os executados pelo BNB. No 

segundo momento, de 2010 a 2014, a taxa de crescimento dos repasses da política 

explícita tornam-se negativos para o Ceará -12,3% a.a, e RM Cariri -13,2% a.a, Isso 

representa uma inversão da trajetória anterior, mas permanecendo de forma positiva 

para os municípios de Caririaçu 20,7% a.a, Farias Brito 69,2% a.a, e Jardim 19,9% a.a.  

Nesse mesmo período, esse foi um movimento contrário ao verificado para a 

taxa de crescimento dos repasses das políticas implícitas, especialmente com maior peso 

dos benefícios do INSS, que se expandiram às taxas na RM Cariri de 9,4% a.a, e nos 

municípios de Barbalha de 10,1% a.a, Caririaçu 10,7% a.a, Farias Brito 8,1% a.a, 

Jardim 9,7% a.a, Juazeiro do Norte 8,6% a.a, Missão Velha 10,3% a.a, Nova Olinda 

11,6% a.a, e Santana do Cariri 21,3% a.a, todos com valores superiores comparados ao 

Ceará. Reafirma-se, assim, nesse contexto, o peso que essas políticas passaram a ocupar 

na dinamização dos pequenos centros urbanos. Mesmo no período de 2014 a 2016, tais 

políticas permanecem apresentando resultados positivos, como é o caso de Caririaçu 

1,7% a.a e Farias Brito 1,7% a.a. Já na RM Cariri essa cifra foi de -0,4% a.a. 
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Tabela 42– Ceará, RM Cariri e municípios: Taxa de crescimento média anual (% 

a.a.) do valor total dos repasses1 das Políticas Implícitas2 e Explícitas3, 2004-2016 

Área Geográfica 

Valor total  dos repasses das Políticas 

Implícitas2 

Valor total dos repasses da Política 

Explícita3 (BNB) 

2004-2010 2010-2014 2014-20164 2004-2010 2010-2014 2014-2016 

Ceará 9,8 8,2 -0,5 17,1 -12,3 -19,2 

RM Cariri 9,4 9,4 -0,4 38,4 -13,2 -10,4 

Barbalha 10,8 10,1 -0,8 30,9 -35,5 11,5 

Caririaçu 10,1 10,7 1,7 22,7 20,7 -7,4 

Crato 9,8 7,7 0,4 52,2 2,3 -12,2 

Farias Brito 9,5 8,1 1,7 2,1 69,2 -26,0 

Jardim 8,2 9,7 0,0 28,4 19,9 -7,0 

Juazeiro do Norte 8,7 8,6 -1,3 43,0 -11,3 -15,1 

Missão Velha 8,6 10,3 -0,2 59,0 -20,1 -5,9 

Nova Olinda 21,2 11,6 -2,7 11,9 46,0 -22,1 

Santana do Cariri 7,3 21,3 -0,6 14,0 16,6 -7,8 

Fonte: Elaborado com base nos dados 

Nota: 1 - Valores constantes a preços de 2018 deflacionados pelo IGP -DI, da FGV. 2 - Programa Bolsa Família, 

Benefícios do INSS e Operações indiretas automáticas do BNDES. 3 - Valor das operações de financiamento do FNE. 

4 - Valores do Programa Bolsa Família referentes a 2015. 

 

A partir da Tabela 43, notam-se, também, mudanças na participação da RM 

Cariri intrarregionalmente, em especial quanto ao valor total dos repasses destinados às 

políticas explícitas no Ceará, ganhando esse território peso relativo no conjunto 

passando de 2,5% em 2004 para 8,1% em 2016. Internamente, o CRAJUBAR, mesmo 

mantendo a centralidade dos investimentos via BNB, reduz seu patamar de 86,8% em 

2004 para 81,8% em 2016. Em relação às políticas de recorte setorial e social, mesmo 

essas ampliando o montante de recursos como descrito anteriormente, a RM Cariri 

permaneceu ao longo dos anos com peso relativo em torno da média de 6,8% no Ceará, 

mas, com avanços na participação regional dos municípios de Caririaçu, Nova Olinda, 

Santana do Cariri e redução do Crato e Juazeiro do Norte.   
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Tabela 43– Ceará, RM Cariri e municípios: Participação regional (%) do valor total dos repasses1 das Políticas Implícitas2 e Explícitas3, 2004-2016 

Área Geográfica 
Valor total  dos repasses das Políticas Implícitas2 Valor total dos repasses da Política Explícita3 (BNB) 

2004 2010 2014 20164 2004 2010 2014 2016 

PARTICIPAÇÃO DA RM CARIRI NO ESTADO 6,8 6,6 6,9 6,9 2,5 6,8 6,6 8,1 

RM Cariri 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Barbalha 10,1 10,9 11,1 11,0 39,5 28,4 11,6 18,0 

Caririaçu 5,3 5,5 5,7 5,9 1,5 0,7 1,9 2,1 

Crato 22,8 23,2 22,2 22,5 5,1 9,1 14,9 14,3 

Farias Brito 4,7 4,7 4,6 4,8 2,4 0,4 2,8 1,9 

Jardim 5,7 5,4 5,4 5,4 3,0 1,9 5,0 5,4 

Juazeiro do Norte 39,5 38,1 37,2 36,6 42,3 51,6 55,1 49,5 

Missão Velha 6,6 6,3 6,4 6,5 3,0 7,0 5,4 6,0 

Nova Olinda 1,3 2,3 2,5 2,3 1,4 0,4 1,8 1,4 

Santana do Cariri 4,1 3,6 4,9 4,9 1,8 0,6 1,4 1,5 

Fonte: Elaboração própria 

       
Nota: 1 - Valores constantes a preços de 2018 deflacionados pelo IGP -DI, da FGV. 2 - Programa Bolsa Família, Benefícios do INSS e Operações indiretas automáticas do BNDES. 3 - 

Valor das operações de financiamento do FNE. 4 - Valores do Programa Bolsa Família referentes a 2015. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diferentemente de outras décadas, o padrão de expansão da atividade econômica 

vivenciado no primeiro decênio do século XXI possuiu em sua essência um caráter 

inclusivo, que contou com a promoção de políticas e ações que culminaram na redução 

da desigualdade de renda, na ampliação da formalização dos contratos de trabalho, no 

aumento da oferta de crédito às empresas e às famílias e na retomada da atividade 

produtiva, impulsionada pela expansão de investimentos em infraestrutura econômica e 

social. Além disso, houve a ampliação do consumo das famílias, especialmente, daquela 

parcela da população que se encontra na base da pirâmide social. A expansão do 

consumo de massas trouxe impactos positivos sobre a estrutura produtiva e o mercado 

de trabalho, principalmente no Nordeste, com destaque para o estado do Ceará e para as 

regiões como a RM Cariri. Essa região passou por mudanças demográficas como a 

expansão da população das áreas urbanas e, a redução da participação relativa da 

população das áreas rurais dos municípios de Nova Olinda, Caririaçu e Farias Brito.  

Essa dissertação teve como foco a RM Cariri e procurou apresentar as 

transformações positivas percebidas pela região proporcionadas pelo movimento de 

expansão econômica. Um dos principais resultados pode ser observado pela dinâmica 

do mercado de trabalho. Os dados sobre o crescimento das ocupações com carteira de 

trabalho assinada entre 2000 e 2010 evidenciaram que o Ceará cresceu a uma taxa de 

6,2% a.a, enquanto que a RM Cariri expandiu-se a uma taxa de 5,9% a.a. Destacam-se 

os desempenhos dos municípios de Jardim (11,7% a.a), Nova Olinda (9,8% a.a) e 

Juazeiro do Norte (6,3% a.a).  

No que se refere à posição na ocupação, para 2010, percebeu-se que mesmo com 

esses avanços, ainda existem desafios a serem superados devido ao hiato histórico entre 

as regiões brasileiras, haja vista o conjunto dos trabalhadores por conta própria ou sem 

carteira assinada que correspondia a mais da metade do total da população ocupada no 

Ceará e na RM Cariri. Valores ainda maiores podem ser observados em Missão Velha 

(65,0%), Santana do Cariri (59,2%) e Juazeiro do Norte (58,9%).  

Esses resultados estão diretamente relacionados ao elevado percentual de 

trabalhadores que não contribuíam para a previdência no ano de 2010, totalizando mais 

de 50% nos municípios que fazem parte da RM Cariri. Evidencia-se, assim, a 

necessidade da continuidade de políticas econômicas que ampliem a potencialidade de 
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expansão do emprego, especialmente em seu segmento formal, de forma a garantir 

acesso a posições de melhor remuneração, protegidas pela legislação trabalhista e 

resguardadas pela proteção social.  

Entretanto, alguns avanços foram perceptíveis quando se avalia a expansão do 

emprego por faixa de renda. Além da expansão de postos de trabalhos beneficiados 

pelos aumentos na renda real proporcionados política de valorização do salário mínimo, 

houve uma redução entre 2004 e 2016 do percentual de trabalhadores que auferiam 

remuneração de até 1/2 salário mínimo nos municípios de Caririaçu, Farias Brito, Nova 

Olinda. Ademais, nesse processo, o crescimento da participação de postos de trabalho 

com remuneração de até 1,5 salários, abarcados pela política de valorização do salário 

mínimo impactaram positivamente os pequenos municípios da região, que também 

contaram com políticas de transferência de renda e com o estímulo ao consumo na 

região. 

Constatam-se, também, em relação à dinâmica econômica, taxas médias anuais 

de crescimento do Produto Interno Bruto entre 2004 e 2014 relativamente superiores à 

média do estado do Ceará na RM Cariri e nos municípios de Jardim, Juazeiro do Norte, 

Missão Velha e Santana do Cariri. 

No entanto, no momento de crise (2014 a 2016), a região foi fortemente atingida 

e passou a apresentar taxas negativas superiores à unidade federativa, -4,6% a.a. para a 

primeira, contra -3,8% a.a. do estado como um todo. Em síntese, ao longo dos anos 

analisados, a RM Cariri ampliou sua participação relativa em relação à economia do 

Ceará, passando de 4,7% em 2004 para 5,5% em 2016. Apesar disso, esse mesmo 

movimento não se deu de forma uniforme em termos de distribuição dentro da região. 

Ao observar-se a composição do produto segundo municípios, constata-se uma 

concentração, polarização e reconfiguração, mesmo no período de crise, do produto em 

municípios como Juazeiro do Norte, Barbalha e Missão Velha, ampliaram seu peso 

relativo, e uma perda de participação do Crato, que historicamente já ocupou o posto de 

polo regional.    

De forma similar, ao se analisar setorialmente, de 2004 até 2010, a RM Cariri 

ganhou peso relativo no Valor Adicionado (VA) total do Ceará, por conta da expansão 

de todos os setores, especialmente do agropecuário, industrial e de serviços e, em menor 

escala da administração pública. Internamente, o município que mais ampliou sua 

participação no total do (VA) da região foi Juazeiro do Norte, que passou de 46,3% em 



141 

 

2004 para 50,6% em 2010. Já considerando-se o setor agropecuário, destacam-se os 

municípios de Missão Velha e Crato, com os respectivos valores de 21,8% e 22,2% para 

o ano de 2010. Todavia, para a indústria, mesmo a RM Cariri aumentando o seu peso 

relativo na economia estadual, os municípios de Juazeiro do Norte e Crato reduziram 

sua participação, passando de 37,9% e 45,5%, respectivamente em 2004, para 31,6% e 

43,4% em 2010. Em termos de valor adicionado industrial, o crescimento de 

participação da região foi puxado pelos municípios de Barbalha e Missão Velha nessa 

sequência.  

No intervalo de 2010 até 2014, a RM Cariri ainda conseguiu aumentar sua 

participação relativa no (VA) total do Ceará, passando de 5,5% em 2010 para 5,8% em 

2014. Esse resultado foi atingido pelo aumento de participação relativa no (VA) do 

setor agropecuário e dos serviços, em contraposição à perda de participação do setor 

industrial e da administração pública. Já no momento de crise, pós 2014, ocorreu uma 

reconfiguração. A RM Cariri perdeu peso relativo no (VA) da economia cearense, 

reduzindo de 5,8% em 2014 para 5,7% em 2016.  

Alterações também puderam ser observadas em termos de contribuição dos 

setores. Os serviços passaram na RM Cariri de 47,2% em 2004 para 56,5% em 2016, 

movimento esse também presente nos pequenos núcleos urbanos. Com exceção dos 

municípios de Jardim, Farias Brito e Santana do Cariri, que possuíam uma estrutura e 

atividades econômicas mais voltadas para agropecuária até o ano de 2010, os demais 

municípios expandiram sua quantidade de empresas industriais.  

Ressalta-se, entre 2004 e 2010, que a RM Cariri ultrapassou as taxas de 

incremento anual do número de estabelecimentos industriais apresentadas pelo Ceará 

nos segmentos: mecânico; material elétrico, eletrônico de comunicação; química; 

material plástico; têxtil; editorial e gráfica e bebidas. Já a construção civil, no período de 

redução do ritmo de crescimento da atividade econômica entre 2010 e 2014, perdeu 

fôlego, apresentando taxas de crescimento menores do número de empresas tanto para o 

estado do Ceará quanto para a RM Cariri. Contudo, em termos municipais, é possível 

observar o crescimento do número de empresas da construção civil em Missão Velha. 

Por fim, em termos de postos de trabalhos criados e olhando o período como um todo, 

foi possível observar que houve um crescimento do número de empregos industriais 

com carteira assinada na RM Cariri, ampliando de 13.290 em 2004 para 19.809 postos 

em 2016. 
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Outro aspecto a ser destacado nesse processo foi o papel desempenhado pelo 

setor terciário, que expandiu a quantidade total de empreendimentos ao longo dos três 

períodos investigados no Ceará e na RM Cariri, inclusive durante o período de retração 

da atividade econômica, o que permitiu que o setor atuasse como um amortecedor para 

o mercado de trabalho nesses contextos de redução da atividade econômica.  

Esse movimento foi puxado pelo forte desempenho apresentado pelo comércio, 

principalmente o varejista e nos serviços, com taxas de crescimento anual dos 

empreendimentos mais expressivas para o Ceará, RM Cariri e alguns municípios, com 

destaque para os segmentos de transporte e armazenagem; alojamento e alimentação; 

atividades imobiliárias, aluguéis e serviços prestados às empresas e educação.  

A taxa de crescimento da remuneração média do emprego formal no terciário foi 

superior na escala regional e municipal se comparada a do Ceará. Esse perfil foi 

igualmente percebido quando observado separadamente o comércio total e serviços 

total, que apresentaram maiores taxas de incremento da remuneração média do emprego 

formal nos municípios de pequeno porte da região, como Caririaçu, Farias Brito, 

Jardim, Missão Velha, Nova Olinda e Santana do Cariri. Isso confirma o crescimento 

vivenciado pelas novas áreas metropolitanas interiorizadas. 

No que se refere aos recursos obtidos através de políticas implícitas, aquelas que 

não possuem um objetivo especifico de redução dos desequilíbrios regionais 

comparadas ao instrumento clássico de financiamento do desenvolvimento regional, os 

dados explorados trazem como resultado que na variação dos anos de 2004 e 2010, os 

dois montantes injetados na economia para as escalas investigadas tiverem incremento 

positivo. Porém, os recursos repassados via FNE entre 2004 e 2010 foram relativamente 

maiores. Contudo, a partir do ano de 2010 esses recursos passaram a perder espaço na 

quantidade de recursos totais, retornando apenas no ano de 2016 para o estado do Ceará 

os valores bem próximos aos observados no ano de 2004. Entretanto, mesmo 

desacelerando sua trajetória de expansão nos investimentos na RM Cariri, os valores 

não retornam ao ano inicial da análise. Já quanto aos repasses das políticas setoriais e 

sociais, mesmo retraindo o seu total na passagem de 2014 para 2016, os municípios de 

Caririaçu, Crato, Farias Brito e Jardim ainda conseguiram expandir seus montantes. 

Com isso, reafirma-se o papel crucial dessas políticas ao assumir sua característica de 

atingir de forma diferenciada pontos do mesmo território, promovendo uma dinâmica 
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econômica e um incremento de renda para cidades de pequeno porte nos momentos de 

crise.      

Ainda na mesma perspectiva de confrontar os impactos dessas políticas, entre os 

anos de 2004 e 2010, a taxa de crescimento média anual dos repasses da política 

explícita para a RM Cariri 38,4% a.a, e os municípios de Barbalha 30,9% a.a, Caririaçu 

22,7% a.a, Crato 52,2% a.a, Jardim 28,4% a.a, Juazeiro do Norte 43,0% e Missão Velha 

59,0% a.a foram superiores a do Ceará. Mas tornaram-se negativas no segundo 

momento da análise marcado pela desaceleração da atividade econômica de 2010 a 

2014, perfazendo o Ceará -12,3% a.a, e a RM Cariri -13,2% a.a.  

Diante desse contexto, inverte-se a trajetória do período anterior, passando agora 

os repasses destinados pelas políticas implícitas a apresentar crescimento médio anual 

maior, expandindo aos valores de 9,4% a.a, na RM Cariri, nos municípios de Barbalha 

10,1% a.a, Caririaçu 10,7% a.a, Farias Brito 8,1% a.a, Jardim 9,7% a.a, Juazeiro do 

Norte 8,6% a.a, Missão Velha 10,3% a.a, Nova Olinda 11,6% a.a, e Santana do Cariri 

21,3% a.a. Todos valores superiores ao apresentado pelo Ceará, o que reforça, nesse 

sentido, o peso que essas políticas passaram a ocupar nas circunstâncias provocadas 

pelas mudanças ocorridas no ambiente macroestrutural, dinamizando esses núcleos 

urbanos em virtude da redução dos repasses do instrumento clássico de 

desenvolvimento regional.  

Por fim, destaca-se que a RM Cariri ganhou participação relativa no total dos 

repasses das políticas explicitas no Ceará, saltando de 2,5% em 2004 para 8,1% em 

2016. Já as políticas de recorte setorial e social, mesmo essas ampliando o montante de 

seus recursos pós 2010, permaneceu ao longo dos anos com uma cota em torno da 

média de 6,8%.  

Como se viu nesse estudo, em resposta à problemática colocada em questão, o 

padrão de crescimento experimentado pela economia brasileira ocorrido na primeira 

metade da segunda década do século XXI promoveu mudanças positivas na RM Cariri, 

observado pelo ganho de participação relativa em relação à economia do Ceará no total 

de empreendimentos produtivos por setores de atividade e quanto à geração de postos 

de emprego formal. O destaque vai para o setor terciário, especialmente em seu 

segmento do comércio varejista, amplamente beneficiado pela dinâmica de expansão da 

renda das famílias e do crédito. Os serviços também cresceram e passaram a fazer parte 

da estrutura produtiva dos municípios distantes do polo regional. Observou-se também 
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na região a especialização da cidade de Missão Velha no setor agropecuário, 

absorvendo investimentos e oportunidades de empregos. Todavia, as demais atividades 

mais complexas ficaram centralizadas no CRAJUBAR, essencialmente em relação à 

oferta de serviços especializados nas áreas de educação, saúde e comércio. 

 De forma conclusiva, ficou evidente a permanência de alguns obstáculos para 

formalização concreta da RM Cariri, especialmente em relação à integração produtiva 

entre os municípios, pois mesmo existindo um movimento pendular de trabalhadores, 

ainda é necessário avançar em direção a uma maior dispersão dos investimentos pela 

região e uma gestão compartilhada dos equipamentos, da política de resíduos sólidos, 

das bacias hidrográficas e de preservação do patrimônio ambiental e cultural do Cariri. 

Isso deve se somar a elementos complementares como as políticas de desenvolvimento 

regional que levem em consideração as particularidades da região e os movimentos em 

curso da economia brasileira.   
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