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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A questao da produgao e distribuicao da renda e um tema envolto em grandes 
controversias cuja origem se confunde com a propria idade da economia 
enquanto conhecimento cientifico. As disparidades entre crescimento economico 
e distribuigao de renda, com seus consequentes indices de pobreza e 
desigualdade social estao presente na maioria dos debates atuais. O objetivo 
deste trabalho e analisar o processo de distribuicao de renda no Estado do Rio 
Grande do Norte na decada de 90, relacionando-o com o crescimento economico. 
Para fundamentacao teorico-historica deste trabalho foram consultadas vahas 
obras que analisam o tema em questao. A analise do objeto de estudo teve como 
base os dados das PNADs - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilio, 
disponiveis para os anos 90, especificamente, os dados referentes aos 
rendimentos da PEA - Populagao Economicamente Ativa, e ao rendimento medio 
mensal familiar. Os dados referentes ao crescimento economico mostram que a 
economia do Rio Grande do Norte cresceu na ultima decada, entretanto esse 
crescimento se deu de forma centralizada tanto setorial como espacialmente, ou 
seja, ocorreu em algumas atividades da industha e dos servigos, e foi localizado 
basicamente em dois polos (Natal e Mossoro), em detrimento das outras regioes 
do Estado. Em relacao aos rendimentos, constatou-se uma melhora no 
rendimento da populagao ocupada do Estado, entretanto, mais da metade da 
populagao economicamente ativa recebia em 1999 menos de 2 salarios minimos, 
enquanto apenas 9% da PEA tinha rendimentos mensais acima de 5 salarios. 
Outro dado que mostra a persistencia da desigualdade e a renda media familiar 
per capita, enquanto os 10% mais ricos recebiam em media 7,45 salarios 
minimos, os 40% mais pobres recebiam apenas 0,32, menos de 1/3 do valor do 
salario minimo. Essa permanencia da concentragao da renda reflete-se nos 
indicadores sociais, o Estado terminou a decada com mais de 25% da populagao 
analfabeta, o que equivale a aproximadamente 700 mil pessoas e a taxa de 
mortalidade infantil, apesar da redugao constatada nos anos 90 ainda e bastante 
superior a media do pais. Nesse contexto pode-se concluir que a forma de 
crescimento da economia potiguar nos anos 90, ao nao modificar a estrutura da 
distribuigao da renda, nao trouxe beneficios correspondentes para a populagao 
trabalhadora, especialmente, para os que se encontravam nas classes de baixa 
renda. 



ABSTRACT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Production and distribution of income has been a controversial subject which 
origin is confounded with the age of economy as a scientific knowledge. 
Disparities between both economic growth and wealth distribution, and its indexes 
of poverty and social inequality, are always present in most of current debates. 
This work aims at analyzing the wealth distribution process in Rio Grande do Norte 
State during the nineties, relating it to economic growth. As a theoretical 
framework, several works related to this theme were consulted. The analysis of 
the study object had, as a basis, data from National Research for Home Sample -
NRHS - available to the nineties, specifically data referring to both Economically 
Active Population - EAP - and monthly family wages. The data referring to 
economic growth has shown that the economy of Rio Grande do Norte has grown 
during the last decade, although such a growth has been in terms of a space and 
a sectorial centered way, that is, it has occurred in some service and industrial 
activities, and were basically located in two poles - Natal and Mossoro - instead 
of other regions of the State. Relating to wages, an improvement in employed 
population performance was detected, although more of the half of economically 
active population used to earn less than two minimum wages, wile 9% of EAP 
earned above 5 wages monthly. Another data that shows the persistence of 
inequality is the familyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA per capta income average. Wile 10% of the richest workers 
earned about 7.45 minimum wages, the 40% poorest earned only 0.32 - less than 
1/3 the value of the minimum wage. The continuity of such an income 
concentration reflects in social indexes. The State reached the end of the decade 
with more than 25% of the population in the illiteracy, what represents about 
700,000 people. The infant mortality rate is still quite superior at the average of the 
country, in spite of reduction achieved in the nineties. In that context, it can be 
concluded that the kind economic growth of the State doesn't have brought 
benefits population, especially to the ones who were set in low income classes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Desde a origem da analise economica, a questao da producao e 

distribuigao da renda esta presente nos debates. Entretanto, grande parte do 

esforgo de teorizagao sobre a distribuigao da renda esta voltada para o que se 

conhece como distribuigao funcional da renda, ou seja, sua distribuigao entre os 

fatores de produgao (terra, trabalho e capital), ou entre os grupos sociais 

detentores desses fatores. 

Recentemente, tern havido um aumento do interesse pela distribuigao 

pessoal da renda, a distribuigao da renda entre os individuos. A elevada 

desigualdade salarial e um dos fenomenos que ilustra a necessidade de maior 

aprofundamento na analise dessa forma de distribuigao. 

Apesar do interesse crescente, nao ha uma teoria consensual para 

explicar a desigualdade interpessoal da renda e seus principals determinant.es, 

haja vista a distribuigao da renda nao ser um aspecto isolado do processo 

economico. 0 que existem sao modelos divergentes entre si que buscam de 

forma diferenciada explicar as disparidades na distribuigao da renda entre os 

individuos. 

Dentre esses modelos destacam-se a teoria do capital humano a qual 

considera a remuneragao individual um resultado das caracteristicas pessoais dos 

trabalhadores e sua distribuigao na economia, e o modelo de segmentagao da 

classe trabalhadora decorrente dos avangos tecnologicos que teriam beneficiado 

os trabalhadores ligados ao poder decisorio das firmas.1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

' Um dos principals defensorcs da Icorta do capital humano foi o Carlos Gcraldo LANGONI, ja a Icoria da 

segincnlacao do mercado dc Lrabalho foi dcfcndida por autorcs como Paul SINGER c Marry BRAVERMAN. 
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No Brasil, as tentativas de explicacao para o aumento da desigualdade na 

distribuigao da renda, intensificaram-se nos anos 70, quando os resultados do 

Censo mostravam a persistencia e mesmo o aumento da concentragao da renda 

durante a decada de 60 (periodo de intenso crescimento economico). Ate o 

momento, acreditava-se que a pobreza da populagao era consequencia de uma 

economia atrasada, o que se resolveria com o crescimento da economia do pais. 

As teorias que surgiram na epoca eram bastante divergentes, de um lado 

estavam os autores que associavam o aumento da concentragao da renda ao 

proprio crescimento da economia, com base na teoria do capital humano e, por 

outro lado existiam outras correntes que visavam nao o crescimento em si, mas a 

forma como aconteceu no Pais, apontando suas caracteristicas especificas como 

a concentragao da propriedade, a politica economica vigente no periodo, etc3 

As disparidades entre crescimento economico e distribuigao da riqueza, 

com seus consequentes indices de pobreza e desigualdades sociais, serao 

privilegiados em nossa analise, inclusive no ambito da teoria, no qual buscaremos 

entender a nao correspondencia entre crescimento e distribuigao da riqueza. 

Outro fenomeno que merece destaque neste ensaio e a regiao Nordeste, 

espago onde se localiza nosso objeto de estudo, o Rio Grande do Norte, o qual 

passou por transformagoes economicas, principalmente apos a criagao da 

SUDENE - Superintendencia para o Desenvolvimento do Nordeste. Vale salientar 

que essas mudangas nao formam um tecido homogeneo, e sim um misto, 

composto pela permanencia de velhas estruturas e pelo surgimento de novos 

complexos como e o caso do polo petroquimico de Camagari na Bahia, a 

2 RAMOS c REIS (2000); LEAL c WERLANG (2000); LANGONI (1973), clc. 
313ELLUZO (1978); SINGER (1978) c (1983); EISHLOW (1978), clc. 
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fruticultura irrigada em Petrolina e Juazeiro e mais recentemente no Vale Agu-

Mossoro - RN, etc. 

Outra caracteristica marcante da regiao e que essas transformagoes 

economicas nao reduziram, de forma significativa, a discrepancia salarial entre as 

classes de rendimento. De acordo com (OLIVEIRA, 1998, p. 82), "a distribuigao 

de renda e perversa, pois, apos trinta anos de crescimento economico quase sem 

interrupcoes, 57% dos empregados recebiam atezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Vz salario minimo". 

Este estudo limitar-se-a a analisar o Rio Grande do Norte, Estado que teve 

acesso ao programa de incentivos fiscais da SUDENE tardiamente - no final dos 

anos 60 - mas que passou por altos indices de crescimento nas tres ultimas 

decadas, e apresenta nos anos 90 uma estrutura produtiva bem diferente daquela 

que predominou ate meados dos anos 70 e que tinha por base a agropecuaria 

tradicional. 

Nesse sentido, o objetivo geral deste trabalho e analisar o processo da 

distribuigao da renda no Rio Grande do Norte na decada de 90, relacionando-o 

com o crescimento economico do estado na referida decada. Tendo como 

objetivos especificos verificar o processo de crescimento economico potiguar nos 

anos 90 e analisar a evolugao da distribuigao da renda no referido periodo. 

Esta pesquisa utilizara como base para a analise os dados secundarios 

contidos nas PNADs - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilio, disponiveis 

para os anos 904, com enfase nos dados referentes ao rendimento da PEA -

Populagao Economicamente Ativa e ao rendimento mensal familiar5. Sendo 

consultada tambem a literatura especifica sobre os temas em pauta. Procurar-se-

4 Nao cxislcm PNADs para os alios do 1991 (Cuisu) e 1994 (nao forain dispunibilizados rccursos) 

' Sabc-sc das limilacoes cxisLcnlcs nas PNADs, cnlrclanlo oplou-se por usa-la como base de dados devido a 

sua periodicidade. Sempre que se fez ncccssario recorreu-se a oulras fonlcs como os Censos, por exemplo. 
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a interpretar os dados de forma descritivo-explicativa, procedendo-se tambern a 

uma analise critica dos mesmos. 

O trabalho esta estruturado em tres capitulos, alem desta introdugao e da 

conclusao. No primeiro capitulo apresenta-se a discussao teorica acerca da 

relagao entre distribuigao de renda e desenvolvimento economico, enfocando a 

tendencia a concentragao de renda imanente ao modo de produgao capitalista, 

tendencia esta que nos parece mais acentuada nos paises subdesenvolvidos, 

como e o caso do Brasil. A seguir mostra-se a forma como ocorreu essa 

discussao no Brasil nos anos 70 e um resumo da distribuigao de renda no periodo 

mais recente. 

No segundo capitulo faz-se uma retrospectiva do surgimento da questao 

regional, enfatizando a evolugao dos indices de crescimento economico e da 

distribuigao da renda no Nordeste e no Rio Grande do Norte desde a implantagao 

da SUDENE, no intuito de compreender ate que ponto, as mudangas decorrentes 

do crescimento da atividade economica melhoraram ou pioraram a participagao 

dos trabalhadores e da populagao em geral na renda. 

No terceiro capitulo, analisa-se num primeiro momento o processo de 

crescimento da economia do Rio Grande do Norte nos anos 90, para 

posteriormente verificar a evolugao da distribuigao dos rendimentos no periodo 

em questao, buscando visualizar os principals determinantes dessa distribuigao e 

se ha ou nao correspondencia com o aumento da produgao verificada no Estado. 

Por ultimo, faz-se uma compilagao dos principals resultados da pesquisa 

no sentido de apresentar conclusoes a pesquisa em pauta. 
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A questao da distribuigao de renda e um tema envolto em grandes 

controversies, cuja origem se confunde com a propria idade da economia 

enquanto conhecimento cientifico. 

Essas controversias existem tanto no ambito da teoria quanto no ambito 

historico. Ou seja, tanto a articulacao logica das categorias, quanto as relacoes 

entre padroes de desenvolvimento e distribuigao de renda tern gerado explicagoes 

contraditorias. 

A controversia no seu aspecto teorico tern inicio com a propria visao que se 

tern da realidade - uma visao de sociedade harmonica ou uma visao de 

sociedade contraditoria. Um grande exemplo dessas diferentes visoes sao as 

teorias classica-marxista e a marginalista. 

A teoria proposta por Marx tern como base as relagoes sociais no momento 

da produgao, a dicotomia controversa entre capitalistas e trabalhadores. Segundo 

esta teoria, o fato de ser dono da forga de trabalho ou do capital era o que 

determinava os limites e possibilidades de cada classe no momento da 

distribuigao. Ou seja, relagoes antagonicas de produgao traduzem-se em relagoes 

de distribuigao igualmente antagonicas. Aos detentores do capital cabe o lucro, 

aos trabalhadores o salario. 

0 pensamento marginalista que surge no final do seculo XIX substitui a 

ideia classica de contradigao pelo paradigma da harmonia. Nele, a ideia de troca 

supoe igualdade de condigoes entre os agentes envolvidos (capitalistas e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6 A palavra dcscnvolvimcnlo Icm sido usada rcprcscnluiido varies conccitus nas ciencias sociais, 

principalmenle na economia. Apesar de Lermos consciencia da difcrenca cnlrc desetivolvimenlo c 

crescimenio economico, oplamos pelo uso do lermo desenvolvimenlo, por scr cstc lermo uliliziido pclos 

classicos para desiguar ao lnesmo tempu crcscimailu ccunumico c deseiivolvimciito das forcas produlivas. 

PorlantO, ao lcr dcscnvolvimcnlo, Icia-sc apenas ncslcs dois scnlidos. 
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trabalhadores), ambos considerados detentores dos fatores de produgao (terra, 

trabalho ou capital). Tais fatores sao vendidos as empresas pelas familias e, 

consequentemente, pagos de acordo com sua "contribuicao" ao processo 

produtivo, a qual e medida pela produtividade marginal de cada fator. 

Neste estudo, optamos pela abordagem da distribuigao de renda sobre o 

prisma da teoria marxista. Ou seja, partimos da ideia do conflito distributive, por 

acharmos essa forma de pensar condizente com a realidade do modo de 

produgao cgpitalista, no qual estamos inseridos. 

Apos a apresentagao teorica da distribuigao da renda, trataremos da 

segunda controversia, qual seja: aquela existente entre padroes de distribuigao de 

renda e desenvolvimento economico. Para isso faremos uma exposigao-sintese 

do caso brasileiro, por acreditarmos que o mesmo reflete essa relagao, 

principalmente nas decadas de 60 e 70, um periodo de grande crescimento da 

economia brasileira. Logo apos sera feita uma rapida exposigao da situagao 

socio-economica do Brasil nas decadas de 80 e 90. 

1.1 ACERCA DA DISTRIBUICAO DE RENDA: uma visao da concepgao marxista 

O maior objetivo de Marx nao foi elaborar uma teoria da distribuigao, pois 

para ele a distribuigao era apenas uma fase do processo global de acumulagao do 

capital. O foco principal de sua obra, especificamente em o Capital, foi desvendar 

os misterios que havia por tras das leis que regem o processo de acumulagao 

capitalista. 

A partir de sua obra e de outros autores que desenvolveram a questao da 

distribuigao da renda recentemente, sera feita uma apresentagao sobre a questao 
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da distribuigao da renda, no sentido de construir um marco teorico para o estudo 

que ora se pretende desenvolver. 

1.1.1 Forga de Trabalho e Salarios na Produgao Capitalista 

Marx observa que em todas as organizagoes sociais existe o que pode ser 

chamado de processo de trabalho em seu sentido mais geral, qual seja: o 

processo atraves do qual os homens poem em movimento suas forgas naturais a 

fim de apropriar-se da materia natural numa forma capaz de satisfazer suas 

necessidades. Seu produto e um valor de uso (Cf. MARX, 1987, p. 205). 

No entanto, quando o objeto de analise e o modo capitalista de produgao, 

o processo de trabalho adquire caracteristicas especificas. 0 processo de 

trabalho e exercido de forma que alem de valor de uso, o produto deve confer 

valor. Ou seja, o objetivo da produgao nao e mais a produgao de valores de uso 

para o sujeito, mas para terceiros. Sua finalidade e a produgao de valor, e, porque 

nao dizer, mais-valor (mais-valia). 7 

Nesta forma de produgao o trabalhador nao e o dono dos meios de 

produgao, ele vende sua forga de trabalho para o capitalista, este sim, proprietario 

dos meios de produgao. A forga de trabalho torna-se, portanto, uma mercadoria 

como qualquer outra que pode ser adquirida no mercado. "No processo de 

circulagao, capitalista e operario se defrontam apenas como vendedores de 

mercadorias" (MARX, 1978, p. 20). 

Segundo o autor supracitado, o que distingue o trabalhador de outros 

vendedores de mercadorias e a forma especifica da mercadoria vendida por ele, 

7 Para uma lcilura mais aprofundada, vcr MARX (1987), cspcciahncnlc o Cap. V. 
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seu valor de uso, sua capacidade de char valor. Dessa forma, o processo de 

trabalho torna-se um processo para a expansao do capital. 

Para que essa mercadoria (forga de trabalho) esteja a disposicao do 

capitalista sao necessarias tres condigoes basicas, como nos lembra 

BRAVERMAN: os trabalhadores devem ser separados dos meios de produgao, so 

tendo acesso a eles apos vender sua forga de trabalho a outros; devem estar 

livres de quaisquer restrigoes legais, como servidao ou escravidao; o proposito do 

emprego do trabalhador passa a ser a expansao do capital pertencente ao 

empregador (1987, p. 54-5). 

Ou sintetizando Marx, o possuidor de dinheiro tern de encontrar o 

trabalhador "livre" no mercado. Livre nos dois sentidos, o de dispor ccmo uma 

pessoa livre de sua forga de trabalho como mercadoria, e o de estar livre de 

todas as coisas necessarias a materializagao de sua forga de trabalho. 

Ainda de acordo com a teoria marxista, o valor de todas as mercadorias 

pode ser medido pela quantidade de trabalho socialmente necessario para 

produzi-las. 0 valor da forga de trabalho tambem nao foge a regra, sendo 

determinado pelo tempo de trabalho necessario a sua produgao e reprodugao. 

Nas palavras de MARX, "O tempo de trabalho necessario a produgao da forga de 

trabalho reduz-se, portanto, ao tempo de trabalho necessario a produgao desses 

meios de subsistencia, ou o valor da forga de trabalho e o valor dos meios de 

subsistencia necessarios a manutengao de seu possuidor". (1987, p. 191). 

A definigao marxista do valor da forga de trabalho pressupoe um valor 

minimo necessario a produgao e reprodugao dos trabalhadores. Esse valor 

minimo varia nao apenas de acordo com as condigoes fisicas do individuo, mas 

tambem historicamente. 
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Segundo SILVA M. G. (1999), essa suposigao de diferengas no valor da 

forga de trabalho seja entre paises ou mesmo em determinados espagos de 

tempo, nos fornece a base para esclarecimentos sobre diferenciagao salarial. Na 

medida que diferentes trabalhos requerem habilidades distintas, implicando em 

custos de reprodugao da forga de trabalho tambem distintos, a diferenciagao entre 

os salarios parece ter consistencia logica, mesmo que essa diferenciagao ocorra 

no interior de uma empresa. 

O capitalista, ao comprar a forga de trabalho pelo seu valor, espera obter 

desta ao final do processo produtivo um valor que seja superior ao despendido na 

sua compra. E importante ter em mente que o trabalhador nao vende o trabalho, 

mas sua capacidade de trabalho por um determinado periodo de tempo. Assim 

sendo, seu valor de uso nao se transfere das maos do vendedor para maos do 

comprador logo apos a transagao de compra e venda. 

O valor de uso da forga de trabalho so passa a desempenhar seu pape! no 

processo de produgao propriamente dito. No processo produtivo, o trabalhador ao 

transformar os meios de produgao, alem de transferir seu valor ao produto cria um 

valor adicional. 

Esquematicamente, o processo de produgao/valorizagao pode ser descrito 

do modo que se segue: 

MP(c) 

D - M ... p ... M'... D'. 

FT (v) 

Onde: 
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D = capital dinheiro adiantado; M = mercadorias: FT forga de trabalho e MP 

meios de produgao; M' = mercadoria acrescida de valor (mais-valia) e; D' = 

dinheiro acrescido de valor - superior ao capital dinheiro adiantado. 

Inicialmente capital-dinheiro e transformado em capital-mercadoria (meios 

de produgao e forga de trabalho). Os meios de produgao constituem capitals 

constantes e a forga de trabalho capital variavel, em fungao da forma com que as 

respectivas mercadorias participam do processo de produgao de valor. Enquanto 

o valor das materias primas e instrumentos de trabalho sao apenas transferidos 

ao novo produto, a forga de trabalho atraves da incorporagao de trabalho vivo cria 

um valor novo superior ao despendido na sua compra. 

Apos esta fase, ocorre o processo de produgao propriamente dito, do qual 

surgem mercadorias com caracteristicas distintas das que participaram do inicio 

do processo, portando uma magnitude de valor maior que a utilizada durante o 

processo (M'). A fase seguinte e a reconversao da mercadoria em dinheiro, vale 

ressaltar numa soma superior a que deu inicio a todo o processo, ou seja, retorna 

o capital adiantado mais um valor adicional fruto da exploragao da mais-valia.8 

Esse valor criado no processo de produgao e, portanto, v + m (capital 

variavel mais valor novo). Ao capitalista enquanto personificagao do capital 

interessa fazer com que cresga o valor e tambem a mais-valia, mas de forma que 

a taxa de crescimento da mais-valia seja superior ao aumento do capital variavel. 

Nas palavras de SILVA M. G. "a tendencia e a de o valor da forga de 

trabalho representar uma fragao decrescente do 'valor novo' gerado no processo 

produtivo" (1999, p. 22). 

x Vcr Karl MARX,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ocapital, livro 1, Cap. IV. 
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Haja vista, relembrando os termos utilizados por MARX, "mede-se a 

riqueza nao pela magnitude absoluta do produto, mas pela magnitude relativa do 

produto excedente" (1987, p. 259). 

Dessa forma, a tendencia inversa tambem se manifesta, ou seja, a medida 

que o valor da forga de trabalho tende a decrescer como proporcao do capital 

total, o capital constante, leia-se meios e instrumentos de produgao, tende a 

crescer. 

Ainda de acordo com SILVA M. G. , esse movimento acontece associado a 

modificagoes no processo de trabalho acompanhadas de elevagao na 

composigao organica do capital e do aumento da produtividade do trabalho com 

o objetivo de aumentar a mais-valia relativa e, consequentemente, o processo de 

acumulagao de capital.9 

Necessario se faz enfatizar que para que haja acumulagao de capital, e 

fundamental alem da apropriagao da mais-valia, sua reutilizagao como capital. E 

necessario, que a mais-valia volte ao processo na fungao de capital-dinheiro, 

transformando-se de forma permanente em capital constante e capital variavel. 

A divisao do capital entre c e v, e de fundamental importancia para o 

mercado de trabalho, pois nao e a magnitude do capital produtivo que determina a 

absorgao de forga de trabalho, mas as proporgoes que o capital constante e o 

capital variavel representam do capital total utilizado. 

Segundo Marx, nao se alterando a composigao do capital, a procura por 

forga de trabalho aumenta com a acumulagao. No entanto, essa nao e a regra e o 

autor deixa claro ao analisar as modificagoes na composigao do capital. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

<; Para uma visao mais aprofundada da gcrayiio da mais-valia relaliva vcr: MAIIX,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O capital, livro 1, 

especialmenle os capiiulos X c XIV. 
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0 processo de acumulagao de capital traz consigo o aumento da 

produtividade social do trabalho, "a mais poderosa alavanca da acumulagao".70 

Esta pode ser expressa pela grandeza crescente dos meios de produgao em 

relagao a forga de trabalho neles incorporada. 

Como a procura de trabalho e determinada pela magnitude do capital 

variavel, ela cai progressivamente com o aumento do capital total, ou seja, a 

populagao trabalhadora ao produzir a acumulagao do capital, produz 

crescentemente os meios que fazem dela, nas palavras de Marx, uma populagao 

superflua. Cria um excedente relativo de forga de trabalho, que segundo o autor 

supracitado, e condigao de existencia do modo de produgao capitalista. "Ela 

proporciona o material humano a servigo das necessidades variaveis de 

expansao do capital".(MARX, 1987, p. 734). 

Ainda de acordo com Marx, toda forma do movimento da industria moderna 

nasce da transformagao de uma parte dos trabalhadores em populagao superflua, 

para que grandes massas estejam sempre disponiveis a serem langadas em 

pontos decisivos sem prejudicar a escala de produgao dos ramos ja existentes. 0 

processo de acumulagao de capital, portanto atua do lado da demanda e da oferta 

de forga de trabalho de modo a garantir a existencia e expansao do capital. 

Outra fungao deste excedente de trabalhadores e manter os salarios 

favoraveis ao enriquecimento capitalista, pressionando os trabalhadores ativos ao 

trabalho excessivo e barato, tornando-se fonte de enriquecimento capitalista. 

Sintetizando, os movimentos gerais dos salarios se regulam pela expansao 

e contragao do exercito industrial de reserva, o qual e regulado pelas mudangas 

periodicas do ciclo industrial. 

,n Karl MARXzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Op cil. p. 723 
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E interessante observar que ate o momento foi tratada a divisao da renda 

entre duas classes, quais sejam: a dos capitalistas e a dos trabalhadores, a 

chamada divisao funcional da renda. Apos uma breve explanacao sobre esta, 

proceder-se-a a uma analise da divisao da renda entre os proprios trabalhadores, 

a chamada divisao interpessoal da renda. 

1.1.2 Divisao Funcional da Renda 

Capital - lucro, terra - renda fundiaria, trabalho - salario. "Esta e a formula 

trinitaria em que se encerram todos os misterios do processo social de producao" 

(MARX, 1991, p. 935). 

E com essa formula que o autor citado inicia sua exposigao sobre a origem 

e distribuigao da renda no modo de produgao capitalista. 

No entanto, Marx deixa bem claro no decorrer do capitulo que versa sobre 

este tema, que essa formula pronta apontada pelos economistas classicos nao 

reflete a realidade, ou seja, nao explica a verdadeira origem das rendas. 

Para o mesmo, nao se pode atribuir ao capital, a terra ou ao trabalho, 

independentes de suas formas sociais, fungoes de produgao ou distribuigao da 

riqueza. 

Capital nao e coisa, diz Marx, sao os meios de produgao convertidos em 

capital, ou seja, monopolizados por uma determinada parte da sociedade, os 

quais se tornam autonomos em oposigao a forga de trabalho viva; terra natureza 

organica em si nao produz valor excedente, a fertilidade natural da terra significa 

apenas que certa quantidade de trabalho da certa quantidade de produto 
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condicionada pela fertilidade da terra; trabalho enquanto atividade despojada de 

toda forma social em toda sua existencia natural e puro fantasma. 

Ainda segundo Marx, o processo capitalista de produgao e forma 

historicamente determinada do processo social de produgao, devendo, pois, ser 

tornado como tal na analise da origem e distribuigao dos rendimentos. 

O capital extrai dos produtores direto trabalho excedente, o trabalho 

excedente e representado pela mais-valia e se corporifica no produto. Esta mais -

valia e divida em lucro do capital e renda da terra. O trabalhador recebe com o 

nome de salario uma fragao do produto na qual se corporifica o trabalho 

necessario para a manutengao e reprodugao de sua forga de trabalho. 

Dessa forma, fica bem claro que a repartigao supoe a existencia previa do 

novo valor criado, valor que e apenas trabalho social materializado em 

mercadoria. 

Em sintese: propriedade fundiaria, capital e trabalho assalariado sao 

fontes de renda, apenas no sentido que a propriedade do capital concede ao 

capitalista, na forma de lucro, parte da mais-valia que ele extrai do trabalho; o 

monopolio da terra permite que o dono do solo aproprie-se da outra parte na 

forma de renda e o trabalho concede ao trabalhador a parte restante do valor 

ainda disponivel, na forma de salario.11 

Apesar de nao discutirmos, neste trabalho, a distribuigao da renda entre 

capital e trabalho, essa breve descrigao nos servira de suporte para a discussao 

da distribuigao da renda entre as pessoas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" Para niaior aprofuiiuameiUo vcr Karl MARX,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Occipital, livro 3, Cap. XLVIII. 
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1.1.3 Divisao Interpessoal da Renda 

Nao basta saber qual parcela do produto nacional e apropriada pelo 

trabalho em forma de salarios ou pelo capital em forma de lucros, juros, alugueis, 

entre outros. E necessario saber como a renda se divide entre as pessoas, entre 

os trabalhadores. E importante que se compreenda quais os mecanismos 

responsaveis pela determinagao da renda de um individuo para que se possa 

elaborar politicas que venham a possibilitar uma reducao da desigualdade na 

distribuicao da renda. 

A teoria marxista nao nos fornece subsidios suficientes para essa 

discussao. Porem, Marx aponta diferencas entre os trabalhadores, diferengas 

existentes nas funcoes que eles realizam dentro do processo de produgao 

capitalista. 

Do ponto de vista do processo de trabalho em geral, e produtivo o trabalho 

que se materializa num produto; do ponto de vista do processo capitalista de 

produgao e produtivo o trabalho que valoriza diretamente o capital, aquele que 

produz mais-valia para o capitalista.12 

Isso posto, nem todos os assalariados cumprem a mesma fungao no 

processo de reprodugao do capital. Ou seja, apesar de todos os trabalhadores 

estarem igualmente submetidos ao processo capitalista de produgao, uns 

participam diretamente da geragao de mais-valia (trabalhadores produtivos), 

enquanto outros estao ocupados em atividades que nao criam mais-valia 

(trabalhadores improdutivos). "A remuneragao dos trabalhadores improdutivos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

12 Esses sao os lennos ulilizados por Karl MARX,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O capital, livro 1 (tap. VI inedilo), para dar inicio a 

discussao sobre Lrabalho produtivo c iniprodutivo. 
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aparece como salario, mas na realidade trata-se de uma fracao da mais-valia 

transferida da orbita da produgao" (BELLUZO, 1978, p. 33). 

Essa discussao no nivel de abstracao que se encontra nao nos permite 

explicar a diferenciagao nas remuneragoes pessoais. No entanto, apesar das 

restrigoes teoricas acerca da distribuigao pessoal da renda, existcm alguns 

modelos que tentam explicar as disparidades nessa forma de divisao da renda. 

Dentre os varios modelos existentes vamos discutir sumariamente a 

chamada teoria do capital humano, a qual considera a remuneragao individual um 

resultado das caracteristicas pessoais dos trabalhadores e de sua distribuigao 

na economia, e o modelo de segmentagao da classe trabalhadora decorrente dos 

avangos tecnologicos que teria beneficiado os trabalhadores ligados ao poder 

decisorio das firmas. 

De acordo com a teoria do capital humano, a distribuigao da renda entre as 

pessoas pode ser vista como determinada por um conjunto de caracteristicas 

pessoais, sendo a desigualdade na distribuigao dos rendimentos, determinada 

pelas taxas de retorno a esses atributos e pela distribuigao deles na economia. 

Isso leva os defensores dessa teoria a afirmarem que os individuos nao gastam 

consigo so por prazer presente, mas tambem em busca de retornos futuros.(Cf. 

RAMOS e REIS, 2000). 

De acordo com LEAL e WERLANG (2000), existem varias razoes para que 

a renda de um individuo aumente com o grau de instrugao. Por ex. : um ano a 

mais de estudo propicia informagoes que tornam a mao-de-obra da pessoa mais 

valiosa. Ou seja, segundo esta teoria, um individuo pode ser visto como se fosse 

um acumulador de informagoes, obtidas, principalmente, por meio da instrugao 

formal. 
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Portanto, a enfase deste modelo e dada a educagao. De acordo com 

RAMOS e REIS (2000, p. 28), "numa sociedade em que prevalecem a igualdade 

de oportunidades e o perfeito acesso a educagao, a desigualdade de renda seria 

apenas o reflexo da diferenga entre as preferencias de seus componentes e o 

estagio do ciclo em que se encontram". 

Considerando-se a imperfeigao do acesso a educagao e da oferta de 

oportunidades, os defensores desta teoria argumentam que a criacao de politicas 

que facilitassem o acesso ao sistema educacional eliminaria os descompassos 

entre oferta e demanda por niveis educacionais mais altos, suprimindo os ganhos 

extraordinarios da mao-de-obra qualificada, e melhorando consequentemente a 

distribuigao da renda. 

Contrario a esta teoria, BELLUZZO (1978) considera que as mudancas 

ocorridas no mercado de trabalho, decorrentes do proprio movimento de 

acumulagao capitalista, provocaram um aumento dos trabalhadores ligados a 

circulagao e ao poder decisorio, segmentando a distribuigao da renda. 

Segmentagao que se acentua com a concorrencia oligopolica. BRAVERMAN 

(1987) trabalha as consequencias desse aumento dos trabalhadores "fora" 1 3 do 

processo de produgao para a classe trabalhadora em geral, desmistificando a 

ideia que muitos autores querem nos passar de que a luta entre capital e trabalho 

nao e mais o palco das contradigoes capitalistas. 

Antes de passarmos a tratar da diferenciagao da classe trabalhadora 

achamos interessante fazer uma pequena sintese das transformagoes que 

ocorreram no processo produtivo na fase do capital monopolista. 

13 Grifo do aulor. 
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Segundo BRAVERMAN (1987), a concentragao de capital's sob a forma de 

trustes e cartel's, que teve inicio ja em fins do seculo XIX, modificou a estrutura da 

industria e das finangas capitalistas. Da mesma forma, a rapida colonizagao do 

mundo, as rivalidades internacionais e os conflitos armados dao forma a moderna 

era imperialista. 

O desenvolvimento tecnologico e todo o movimento para a organizagao da 

produgao em sua base moderna tern inicio tambem nas ultimas decadas do 

seculo XIX, o que juntamente com a revolugao tecnico-cientifica representam a 

segunda faceta do capital em sua fase monopolista. 

Alem de uma nova tecnologia, um produto mutavel enseja novos e 

diferentes processos de trabalho, uma nova distribuigao ocupacional da 

populagao empregada e uma classe trabalhadora transformada. Utilizando os 

termos marxistas, o movimento de valor e o movimento de trabalho vao de maos 

dadas. Ou seja, os metodos que diminuem o numero de trabalhadores em relagao 

a produgao aumentada liberam trabalhadores em quantidades consideraveis.14 

Essa massa liberada vai nao apenas para os novos ramos de produgao 

como tambem para os ramos de nao produgao, cuja fungao e a luta pela 

distribuigao do excedente entre os varios setores da classe capitalista.15 

Segundo BRAVERMAN (1987), essa liberdade de movimentagao do capital 

sempre em busca de novas areas de investimento reorganizou totalmente a 

sociedade, e ao char uma nova distribuigao do trabalho, vem transformando a 

estrutura ocupacional e a classe trabalhadora diariamente. Alternancia esta que 

14 Vcr Karl MARX,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ocapital, livrol, Cap. XXIII. 
15 Para BRAVERMAN, sao ramos de nao producao "induslrias inlciras c amplos sclorcs das induslrias 

cxislentcs cuja uniea funcao c a lula pela distribuicao do cxccdcnlc social entre os varios sclorcs da classe 

capitalista c scus depcndcnlcs" (1987, p. 218). 
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cria umas poucas funcdes ligadas a gerencia, e muitas funcoes burocraticas ou 

tecnicas nao especializadas. 

A escala da empresa capitalista era limitada pela disposigao de capital e 

capacidade gerencial do capitalista ou grupo de socios. Entretanto, no periodo 

monopolista o controle gerencial recai sobre um funcionalismo gerencial, retirado 

quase sempre do interior da classe capitalista. 

Segundo o autor supracitado, a institucionalizacao do capital e a atribuicao 

do controle a uma camada da classe capitalista, corresponde a um imenso 

crescimento na escala de operacoes gerenciais. 

De acordo com BACHA (1978, p. 124), a evolugao da remuneracao dos 

gerentes esta desvinculada do curso dos salarios dos trabalhadores e ligada aos 

movimentos dos lucros das empresas. Ou seja, a hierarquia existente nas 

empresas capitalistas e o fator fundamental para explicar a diferenciagao dos 

salarios entre os gerentes e os trabalhadores. 

Este autor chega mesmo a afirmar que as forgas determinantes da relagao 

entre remuneragao gerencial e salario dos trabalhadores sao as mesmas que 

explicam a repartigao da renda entre capitalistas e assalariados, cuja variavel e a 

taxa de exploragao.16 

1.2 UMA SINTESE DA CONTROVERSIA NO BRASIL 

O Censo de 1970 revelou a crescente concentragao da renda pessoal que 

marcou o desenvolvimento brasileiro durante a decada de 60, reacendendo o 

debate sobre a distribuigao da renda no Brasil. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

16 Vcr Edmar BACHA,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Hierarquia e remuneracao gerencial, "os gerentes nao sao forca de trabalho, haja 

vista sua remuneracao ter origem no lucro das empresas e nao no cuslo de rcproducao da forca dc trabalho 

qualificada". p. 133. 
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As tentativas de explicagao do aumento da desigualdade convergiram para 

visoes bastante diferentes. De um lado os autores que procuraram associar o 

aumento na desigualdade ao forte crescimento economico que caracterizou a 

decada de 60, com base na teoria do capital humano e, por outro lado, 

concentram-se analises que enfatizam nao o crescimento em si, mas a forma 

como este se deu no Brasil, apontando para suas caracteristicas especificas, tais 

como segmentagao no mercado de trabalho, elementos da divisao funcional da 

renda, a politica economica vigente no periodo, entre outras. 

Um dos principals defensores da teoria do capital humano foi LANGONI. 

Suas hipoteses sao de que as mudangas na composigao da forga de trabalho 

sejam em seus atributos, seja na alocagao setorial e regional, bem como a 

expansao acelerada por mao-de-obra qualificada com oferta inelastica a curto 

prazo teriam ampliado os diferencias de renda entre grupos de trabalhadores, o 

que levou ao aumento da desigualdade. Ou seja, "o aumento da desigualdade e 

uma consequencia inevitavel do processo de desenvolvimento" (LANGONI, 1973, 

p. 52). 

O autor enfatiza as mudangas alocativas (transferencias entre setores, 

atividades e regioes), e qualitativas (educagao, sexo, idade) na forga de trabalho, 

que acompanham o processo de desenvolvimento economico, como as principals 

causas do aumento na desigualdade de renda. 

A educagao, no entanto, foi a variavel considerada pelo referido autor, 

como a mais importante para explicar a concentragao de renda entre 1960 e 

1970. A proposigao de LANGONI e que uma melhoria no sistema educacional da 

forga de trabalho teria contribuido para um aumento da desigualdade no periodo. 

No entanto, a continuidade da expansao do sistema educacional, ao aumentar a 



21 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

oferta de mao-de-obra qualificada, reduziria as quase-rendas17 recebidas pelos 

mais educados.18 

Ou seja, o aumento na concentragao de renda seria transitorio, 

autocorrigivel em longo prazo. Atualmente sabemos que o aumento da 

concentragao nao foi transitorio, o que coloca em xeque a explicagao do autor 

com base apenas no comportamento da oferta e demanda por trabalhadores 

qualificados. 

Vale ressaltar que o autor nao menciona a existencia de explicagoes 

alternativas para as causas que levaram ao aumento da desigualdade, inclusive 

aquelas referentes a politica economica vigente no periodo e, a desigua! 

distribuigao da propriedade. 

De acordo com MALAN & WELLS (1978, p. 249), quando da utilizagao da 

educagao como variavel chave, LANGONI nao leva em conta que do aumento da 

variancia total da renda entre 1960 e 1970 explicada pela educagao, 42% e 

relativo a desigualdade dentro do mesmo nivel de escolaridade. Fenomeno que o 

mecanismo de oferta e demanda nao e capaz de explicar. 

Outras alternativas utilizadas para explicar a concentragao e desigualdade 

da renda nao veem antagonismo entre crescimento economico e distribuigao de 

renda. Como sera visto adiante, para alguns dos autores que se contrapoem a 

teoria do capital humano, o que agravou a distribuigao da renda foi a forma de 

crescimento adotada no Brasil, a qual privilegiou a concentragao de renda nas 

maos de uma certa parcela da populagao em detrimento da maioria. 

Para SINGER, a expansao do capitalismo no Brasil ocorreu as custas de 

17 "O mctllanlc oblido pelo vendedor do urn bem ou scrvico que supcra o scu cuslo de oporlunidade quando 

nao ha possibilidade de aunienlar a oferla no curio prazo". (SANDRONI, 1999, p. 293) 
1R Vcr Carlos G. LANGONI,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Distribuicao a'a renda c desenvolvimento economico do Brasil, espccialmcnlc o 

cap. 8. 
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varias formas pre-capitalistas, 1 9 com duas peculiaridades em relagao a expansao 

do capitalismo na Europa: a contemporaneidade das economias capitalistas 

maduras e; a extensao territorial que permite a populagao reproduzir no interior do 

pais formas pre-capitalistas de produgao. O autor acredita que ha uma conexao 

evidente entre o desenvolvimento do capitalismo e a repartigao da renda. "o motor 

do desenvolvimento e a acumulagao do capital e esta depende, nao so, mas, 

sobretudo, da taxa de exploragao, ou seja, da repartigao do produto entre 

necessario e excedente" (1978, p. 75). Dada a taxa de exploragao, o excedente 

acumulavel depende da divisao entre consumo produtivo e improdutivo. 

SINGER ainda leva em conta na sua analise o aspecto politico. Segundo 

ele, a concentragao da renda no Brasil acentuou-se num sistema de dominagao 

que ditava a repartigao da renda entre necessario e excedente (politicas salariais, 

previdenciarias, etc.) e o modo de apropriagao deste excedente (politicas fiscais, 

de credito, de pregos, etc.). Nesse contexto, "a aceleragao do desenvolvimento 

esta condicionada ao aumento da taxa de exploragao que se traduz em 

concentragao de renda" (idem, p. 77). 

Nos paises desenvolvidos, os trabalhadores tern conseguido resistir ao 

aumento da taxa de exploragao impondo ao sistema a necessidade de aceleragao 

das inovagoes tecnologicas; no Brasil, a inovagao tecnologica tern reproduzido 

camadas privilegiadas de assalariados, enquanto a grande massa de 

trabalhadores permanece com niveis infimos de consumo. 

Ainda para SINGER, a forma como se deu a introdugao do capitalismo na 

agricultura, perpetuou a concentragao fundiaria e expulsou muitos trabalhadores 

daquele que era seu habitat - o campo. Essa populagao excedente foi para as 

19 "na agricultura prcdominavam formas de producao pre-capitalistas: uma especie de scrvidao nas grandes 

propricdades c a producao simples de mercadoria na pequena exploracao camponesa" SINGER (1978, p. 75). 
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grandes cidades. Nos anos 70, a populagao urbana ja era maioria no Brasil. 

Entretanto, os novos ramos utilizavam tecnicas intensivas em capital, resultando 

num intenso processo de concentragao de capital, ao mesmo tempo em que a 

populagao migrante encontrava dificuldades para conseguir emprego. 

Para o autor, essa tendencia a concentragao da renda so poderia ser 

contrabalangada pela organizagao autonoma dos assalariados e uma intervengao 

protetora do Estado nas relagoes de trabalho. Na decada de 30 foi criada a 

legislagao trabalhista no Brasil, no entanto, as maiores conquistas foram 

alcangadas nos anos 50. Com o controle militar do Estado a partir de 1964 as 

reivindicagoes trabalhistas tornaram-se mais restritas.Com o movimento operario 

fora do caminho, o Governo Castelo Branco instituiu uma politica salarial 

centralizada para todo o pais (...) a aplicagao dessa politica salarial resultou em 

sistematica redugao dos salarios reais, inclusive do minimo (SINGER, 1986, p. 

30-31). 

Em 1968, quando a economia voltou a crescer, os setores que mais se 

expandiram foram aqueles que empregavam tecnicas sofisticadas, requerendo, 

portanto, mao-de-obra especializada. Esses novos assalariados auferiam 

remuneragoes altas, reajustadas de acordo com o lucro das empresas e nao 

pelas diretrizes da politica salarial, o que aumentou a desigualdade pessoal da 

renda. 

A evolugao do salario minimo entre 1959 e 1976, editada por BRUM, 

mostra a corrosao do salario oficial na decada de 60 e primeira metade da decada 

de 70. 
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TABELA 1 - EVOLUCAO DO SALARIO MJNIMO 1959-1976, EM 

CRUZEIROS DE 1976 

ANO SALARIO MJNIMO R E A L JNDICE DE SALARIO R E A L 

Janeiro dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1959 1753,29 100 

Janeiro de 1960 1.204,03 69 

Janeiro de 1961 1.475,00 85 

Janeiro de 1962 1.406,35 81 

Janeiro de 1963 1.304,35 75 

Janeiro de 1964 724,14 42 

Janeiro de 1965 840,00 48 

Janeiro de 1966 849,42 49 

Janeiro de 1967 744,02 43 

Janeiro de 1968 737,88 43 

Janeiro de 1969 732,62 42 

Janeiro de 1970 724,91 42 

Janeiro de 1971 723,90 42 

Janeiro de 1972 690,96 40 

Janeiro de 1973 681,37 39 

Janeiro de 1974 623,63 36 

Janeiro de 1975 600,35 35 

Janeiro de 1976 532,80 34 

FONTE: BRUM, 1995, p. 160. 

Ao contrario da maioria dos economistas da epoca, SINGER, nao via a 

escassez de oferta de mao-de-obra qualificada, nem o nivel de escolaridade 

como os principais determinantes da desigualdade na repartigao da renda. Para 

o autor, o custo da reprodugao do trabalho contem elementos politicos e sociais, 

decorrentes do grau de organizagao das varias categorias profissionais e das 

instituigoes que regem o mercado de trabalho, alem dos determinantes 

estritamente economicos. 

Essa correlagao (escassez ou abundancia de mao-de-obra - salarios) existe em 
qualquer economia, o que nao significa que o desnivel entre salarios seja 
semelhante em todos os paises [...] a escolaridade por si so nao e capaz de 
explicar os desniveis de salarios [...] a estratificagao educacional reflete a 
estratificagao social e economica (SINGER, 1978, p. 95). 
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Segundo o autor supracitado, e a selegao social no sistema escolar que 

explica, em parte, a elevada diferenca da remuneragao entre profissionais que 

tern curso superior e trabalhadores pouco qualificados. Compartilha dessa opiniao 

FISHLOW. "O proprio sistema educacional brasileiro, (...) assegura a 

manutencao da estrutura existente, racionando a diplomacao nao apenas em 

favor dos ja afluentes, mas tambem, predominantemente, em favor daqueles com 

pais educados" (1978, p. 180-1). 

Para este ultimo, alem de todo esse embricamento que envolve o acesso 

ao sistema educacional, a taxa de educagao e a idade explicam menos de um 

tergo da variagao nas rendas individuals. 

Ainda de acordo com SINGER, o ponto de vista de que a educagao e o 

principal fator de diferenciagao da remuneragao do trabalho tern seu fundamento 

na teoria marginalista da repartigao, segundo a qual a remuneragao dos fatores 

de produgao se da de acordo com sua produtividade. Para o autor essa suposigao 

e falsa, haja vista nao ter sentido considerar a produtividade de um engenheiro ou 

um operario isoladamente. O calculo economico que o empregador poderia fazer 

seria: dado o valor adicionado por uma nova linha de produgao, a soma de 

remuneragoes que posso pagar para que me sobre uma margem conveniente de 

lucro e tanto. Nessa soma incluem-se os salarios dos engenheiros, 

progra mad ores, supervisores, operarios qualificados, semiqualificados etc. 

Se for levado em conta, que a remuneragao dos operarios ja esta de certa 

forma prefixada, por fatores como salario minimo e contratos de trabalho, entre 

outros, a remuneragao dos profissionais de nivel mais elevado que nao e 

condicionada a esses fatores tende a ser inversamente proporcional a dos 

operarios. 
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Nesse contexto, o autor conclui que o tamanho do desnivel salarial e 

funcao de dois fatores: da produtividade do trabalho em conjunto, da qual deriva o 

limite global da folha de pagamentos e, da remuneracao dos operarios que 

constituem a maior parte dos trabalhadores, remuneragao esta determinada 

principalmente por fatores institucionais. 

Partindo do pressuposto que a remuneragao dos trabalhadores 

semiqualificados e determinada em ultima instancia por fatores politicos, SINGER 

afirma que a politica salarial adotada no Brasil tern contribuido para a 

desigualdade na distribuigao da renda, ao impedir que a remuneragao da grande 

maioria dos assalariados acompanhe o aumento da produtividade. "De 1960 em 

diante, o salario minimo deixou de acompanhar o PIB 2 0 per capita; seu valor 

relativo caiu de 2,1 vezes o PIB per capita em 1960 para 1,6 vezes em 1964 e 

para 1 em 1970" (1986, p. 32). 

Outro autor que ve a politica economica, em especifico a politica salarial, 

como agravante da desigualdade na distribuigao de renda no decenio 1960-70 e o 

Hoffmann. Conforme ele, a compressao salarial foi uma das principais causas do 

aumento da concentragao de renda no Brasil, tendo o salario minimo real 

diminuido neste espago de tempo.21 

Esse processo foi agravado ainda pelo aumento da diferenga entre os 

salarios medios de operarios e empregados administrativos. Salienta HOFFMANN 

a remuneragao de parte dos empregados, particularmente dos executivos das 
empresas, e estabelecida por forcas sociais que regulam o nivel de renda das 
classes dominantes, e nao em fungao da oferta e demanda de mao-de-obra. (...), 
esses empregados administrativos foram beneficiados pelo processo de 
concentragao da renda e do poder economico que teve lugar no Brasil. (1978, p. 
110). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

20 Produto [Memo Brulo dividido pela populacao. 
21 Edinar BACHA em seu arligo,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA HierarquiazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e remuneracao gerencial, tambem ve a politica salarial e a ac3o 

sindical como fatores determinantes do curso dos salarios. "a politica salarial Iraduziu-se, no periodo, na 

fixacao do salario minimo (...) e naproibicdo a acdo reivindicatoria fora dos Tribunals do Trabalho " (1978, 

p. 152). 



27 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

BACHA tambem acredita que o aumento da desigualdade na distribuicao 

da renda ocorrida no Brasil nos anos 60 pode ser mais bem explicado pela 

hierarquia do que pela maior ou menor qualificagao dos trabalhadores. Haja vista 

a remuneracao dos gerentes ser vinculada ao movimento dos lucros e nao a 

evolugao dos salarios dos trabalhadores. "o fator fundamental na determinacao da 

estrutura dos salarios sera a posicao na escala hierarquica e nao na qualificacao 

individual".(1978, p. 135). 

A distribuigao da posse da terra tambem e tida como um dos fatores 

determinantes da desigualdade, tendo-se em conta que esta ainda e bem 

concentrada no nosso pais. Ou seja, o processo de concentragao ocorrida no 

periodo 1960-70 deu-se a partir de um padrao de distribuigao ja bastante 

concentrado. ( Cf. HOFFMANN, 1978, p. 114) 

Dessa forma, o desenvolvimento urbano-industrial ao inves de livrar a 

maioria da populagao das desigualdades vigentes no campo, adaptou-se a elas 

dando maior coerencia ao sistema. 

No que se refere a relagao crescimento economico distribuigao de renda, o 

autor supracitado enfatiza dois pontos: o padrao da distribuigao de renda 

condiciona a estrutura produtiva e; o grau de concentragao da renda esta 

relacionado com a capacidade de poupar e investir. Em suma, a concentragao da 

renda favorece a demanda de bens de consumo duraveis e de bens luxuosos em 

detrimento dos produtos caracteristicos do consumo da maior parte da populagao 

de baixa renda. 

Dessa forma, para HOFFMANN, uma distribuigao mais igualitaria da renda 

exigiria grandes modificagoes na estrutura de produgao, haja vista esta ter sido 
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organizada em funcao de uma demanda condicionada por alto grau de 

concentragao.22 

Para FISHLOW (1978), a estabilizacao teve maior parcela de 

responsabilidade que o crescimento no aumento da desigualdade. No periodo 

1964-67 com a restricao dos salarios atraves de politicas econbmicas, a 

desigualdade teria aumentado com maior intensidade que no restante da decada. 

Consequencia do crescimento ou da estagnagao, o fato e que todos os 

autores pesquisados concordam que houve um aumento significativo da 

desigualdade na distribuigao da renda entre os individuos pa decada de 60, 

apesar de alguns acharem que esse fenomeno e passageiro e outros 

considerarem fruto da propria forma de capitalismo implantada no Brasil. 

1.3 A QUESTAO DA RENDA NO BRASIL NOS TEMPOS RECENTES 

A despeito de o discurso oficial afirmar que o aumento na concentragao da 

renda ocorrido na decada de sessenta era transitorio e autocorrigivel, uma rapida 

verificagao dos censos de 1980 e 1991 mostra que ela persiste e ate se agrava, 

principalmente a partir da crise de 1979. 

O debate sobre distribuigao de renda ao longo das decadas de 70 e 80 

divide-se entre aqueles que procuram compreender as razoes da persistencia das 

desigualdades relativas da renda e da pobreza absoluta e os que suspeitam ter 

havido uma melhoria no nivel de vida da populagao em geral, principalmente na 

decada de 70. 

22 Para maiorcs csclarccimcntos, vcr Rodolfo HOFFMAN,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Tendencias da distribuicao da rendu no Brasil e 

suas relacoes com o desenvolvimento economico, 1978, p. 120. 
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De acordo com VELLOSO (1991, p. 13), na decada de 70 a renda per 

capita teve um aumento de 80%, sem que houvesse uma piora na distribuigao, 

ou seja, houve ganhos reais em todas as faixas de distribuicao de renda. Ja nos 

anos 80, a estagnacao da renda per capita trouxe nova deterioragao na 

distribuigao da renda, alem de aumentar a quantidade de familias pobres. 

Quando da verificagao de indices de concentragao, encontra-se uma 

deterioragao da distribuigao da renda, inclusive na decada de 70. O indice de 

concentragao de Gini dos individuos com rendimento passa de 0,497 em 1960, 

para 0,565 em 1970 e 0,590 em 1980.23 

No periodo 1967-80 o PIB (Produto Interno Bruto) cresce em media 8,9% 

a.a., mas piora a distribuigao da renda pessoal e deteriora-se o nivel de vida nas 

areas urbanas, agravando a questao social. Segundo CANO (2000, p. 192), a 

politica economica do periodo consiste em dar tudo ao capital e nada ao trabalho, 

fato que pode ser conferido com a analise das politicas salariais do periodo, bem 

como das varias formas de incentivos e subsidios ao capital.24 

Inclusive o discurso oficial do periodo era que a corregao dos desequilibrios 

sociais nao se faha pela redistribuigao da renda, e sim pela continuidade 

prolongada do alto crescimento economico, sendo essa decisao um dos pilares 

para a consolidagao do processo de abertura politica. (Cf. CANO, 2000, p. 191). 

Vejamos alguns dados economicos e sociais do periodo. 2 5 

n Dados cxlraidos dc BONELLI & SEDLACEK (2000). 
24 Para mother conhecimenlo da politica salarial no periodo Vcr BACHA, op. cit. c SABOIA,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Politico zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

salarial e distribuigao ele renda : 25 anos dc desencontros. Para a questao de incentivos e subsidios vcr alem 

do proprio CANO (1998), OLIVEIRA (1993) e ARAUJO (1984 e 1995). 
25 Quando nao citados especificamenle, os dados aqui ulilizados cstao em CANO 2000, cap. 3. 
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O crescimento da economia brasileira durante o periodo 1970-80 fez com 

que o emprego total crescesse a media de 2,5%, com um aumento da 

participacao feminina e do setor informal. Houve durante o periodo um aumento 

do salario real na industria de transformagao (47%), no entanto este aumento 

ficou bem abaixo dos ganhos de produtividade, os quais atingiram 94%, o que 

provocou a queda na participacao dos salarios no VTI - Valor da Transformacao 

Industrial (23,1% para 17,7%). Vale salientar que durante essa decada ocorreram 

alteracoes na estrutura do emprego, com aumento relativo das fungoes 

hierarquicas, o que segundo alguns autores26 provoca distorgoes na distribuigao 

pessoal da renda. 

Outro fator que demonstra o baixo crescimento dos rendimentos do 

trabalho foi o aumento real do salario minimo legal, apenas 13,9% quando o PIB 

medio per capita cresceu no mesmo periodo 81%. Lembrando-se que em 1970 

65,2% das pessoas com remuneragao recebiam ate dois salarios minimos, 

percentual que cai para 50,7% em 1980, confirma-se a importancia do salario 

minimo na definigao da estrutura salarial, bem como na distribuigao pessoal da 

renda. 

Por outro lado cai nessa decada a quantidade dos domicilios que se 

encontravam abaixo da linha de pobreza (49% para 39%), gragas a alteragoes na 

politica salarial no final dos anos 70. Essa queda percentual da chamada pobreza 

absoluta leva muitos autores a proclamarem a decada de 70 como um periodo de 

crescimento com a renda mais bem distribuida.27 

' Para o caso brasilciro vcr BACHA, op. cil. 
27 Enlre os aulorcs que tern esse ponto dc vista deslacamos ALBUQUERQUE & VILLELA,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA padrao de 

desenvolvimento dos anos 70 caracterizou-se pelo dinumismo socialmenle convergenle ( crescimento da 

producao ucompanhado por reducdo das desigualdades regionais, dos desniveis urbano-ruruis, das 

dcsigualdadcs interpessoais de renda e da pobreza. "(1991, p. 23) 



31 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

No entanto, os dados referentes a distribuicao da renda entre pessoas com 

rendimento, apresentam uma piora na distribuigao tambem na decada de 70. "Os 

40% mais pobres da populagao, que em 1960 receberam 11,6% da renda e em 

1970, apenas 10%, em 1980 receberiam 9,8%" (CANO, 2000, p. 205). 

Alguns indices sociais conseguem uma pequena melhora, entre eles 

destacamos a mortalidade infantil e a taxa de analfabetismo, apesar de 

continuarem muito alta em relagao nao apenas aos paises desenvolvidos, mas 

inclusive aos demais paises da America Latina. 

A melhora, mesmo que restrita, ocorrida nos indicadores sociais nos anos 

70 nao se mantem na decada de 80, caracterizada pela "estagnagao socialmente 

truncada". 2 8 De acordo com CANO (2000, p. 220), durante a decada de 80, o 

PIB cresceu a media anual de 2,2%, caindo em termos per capita, o consumo 

cresceu abaixo da media e o investimento se reduziu em 14%. 

Com o declinio do dinamismo economico, os indicadores de rendimento 

caem significativamente. O salario minimo perde no periodo 1980-89, 28% do seu 

valor real e a pesquisa feita pelo DIEESE - Departamento Intersindical de 

Estatistica e Propaganda, estima que o rendimento medio declinou em 17,5% 

entre 1985 e 1989 para as pessoas ocupadas e 26,1% para a as assalariadas 

(Cf. CANO, 2000, p. 226). 

De acordo com SINGER (1986), o arrocho salarial fez parte da politica 

recessiva posta em pratica a partir de 1981, intensificando-se em 1983 quando do 

acordo com o FMI - Fundo Monetario Internacional. 

Esses foram os termos ulili/ados por ALBUQUliRQUE & V1LLELA para evidenciar a queda na producao 

seguida do aumento da desigualdade na distribuicao da renda e do agravamenlo da pobre/a, fatos que 

marcaram a rcferida decada. 



Neste periodo cai o rendimento domiciliar per capita, 13,8% entre 1980-88, 

bem como se eleva a incidencia de pobreza - 19,9% em 1980 para 26,2% em 

1988. Tambem as medidas relativas da desigualdade agravam-se nos anos 80, 

enquanto os 5% mais ricos elevam sua participacao de 36,3% para 36,6% da 

renda, os 40% mais pobres veem sua parte declinar de 7,5% para 7,2% (Cf. 

ALBUQUERQUE & VILLELA, 1991, p. 48-49). 

Nesse periodo, a discussao centra-se muito mais no estudo da pobreza 

absoluta do que na analise das desigualdades relativas, seja no sentido de medi-

la, indagar sobre suas causas ou tentar combate-la. Segundo os autores 

supracitados, o marco divisorio passa a ser o que separa os pobres dos nao-

pobres e a preocupacao com o atendimento das necessidades basicas da 

populagao considerada pobre. 

De acordo com TOLOSA (1991, p. 105), o Brasil inicia a decada de 90 com 

45 milhoes de pessoas em condigoes de pobreza absoluta, ou seja, sao 11 

milhoes de familias que auferem rendimentos abaixo do que se considera o 

suficiente para proporcionar um padrao minimo de bem-estar. Isso significa que 

na decada de 80 houve um agravamento dos indicadores de sociais. 

Recrudescimento esse que se destacou na regiao Nordeste e nas areas urbanas, 

principalmente as metropolitanas. 

Para o autor acima citado, houve uma preocupagao com as questoes de 

curto prazo, os chamados problemas conjunturais, no decorrer dos anos 80, em 

detrimento das questoes sociais. Esse negligenciamento resultou no acumulo de 

efeitos perversos a distribuigao da renda culminando no aumento da populagao 

pobre. 

Observando-se a evolugao dos 1% mais ricos e dos 50% mais pobres de 
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1960 a 1989, tem-se a dimensao do aumento da concentragao da renda durante 

todo o periodo. A participacao dos 1% mais ricos, no Brasil, foi evoluindo de 

11,9% em 1960, para 14,7% em 1970, 14,9% em 1980, 14,3% em 1985 e 16,18% 

em 1989. Enquanto os 50% mais pobres tiveram uma participacao na renda, 

respectivamente, de 17,4%, 14,9%, 14,2%, 13,1% e 10,9%.29 

Esses dados nao deixam duvidas em relagao a persistencia da ma 

distribuigao da renda no Brasil, contrapondo-se ao pensamento dominante na 

decada de 60, o qual via os desequilibrios na distribuigao como passageiros, bem 

como ao entusiasmo referente aos anos 70, o qual afirmava existir uma tendencia 

a redugao nas disparidades de renda. O que ocorre nos anos 80 e o 

recrudescimento da desigualdade. 

Essa piora do perfil distributivo foi consequencia da estaginflagao, uma 

mistura de estagnagao economica com altas taxas de inflagao (Cf. CARDOSO 

JR., 1999, p. 4). 

Divergindo das previsoes otimistas, a decada de 90 comega com graves 

problemas politicos e nao consegue retomar o crescimento economico, estagnado 

desde o final da decada de 70. 

O PIB, um dos principais indicadores do dinamismo da economia, cresceu 

anualmente, em media, apenas 1,9% entre 1989 e 1998 (abaixo do verificado na 

chamada decada perdida) a taxa de inversao como porcentagem do PIB tambem 

foi baixa durante toda a decada, 19,9% no periodo 1990-93 e 21,6% no periodo 

1994-97 (Cf. CANO, 2000. p. 266). 

29 Os dados, com cxcecao do alio dc 1989, foram cxlraidos dc Eduardo M. SUPLICY,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Da distribuicao da 

renda e dos direilos d cidadania. p. 14. Para O alio dc 1989 foi utili/ado BON'ELLI & SEU3LACEK, op. cit. 

p. 67. 
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Em decorrencia do parco crescimento da economia, bem como da 

reestruturagao produtiva, adotada indiscriminadamente pelo pais na ultima 

decada, 3 0 a taxa de desemprego aberta calculada pelo IBGE - Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatistica, aumentou nas regioes metropolitanas de 3,4% em 

1989 para 5,1% em 1994 e 7,6% em marco de 1999. Os indices de desemprego 

sao mais graves se observados segundo as taxas do DIEESE 6,5 % em 1989, 

8,9% em 1994 e 13,4% em abril de 1999. Passamos da 11" colocacao mundial em 

desemprego em 1989 (1,9 milhao de desempregados) para azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA K colocagao com 

6,6 milhoes (idem p. 277-78). 

Alem da queda na quantidade de pessoas empregadas, ocorreu um 

aumento na precarizagao do emprego. Entre 1990 e 1997 perderam o emprego 

formal 1,9 milhao de pessoas na industria de 0,5 milhao nos servicos. Nas regioes 

metropolitanas a relagao assalariada com registro/ PEA - Populagao 

Economicamente Ativa, caiu de 0,62 em 1989 para 0,51 em 1994 e 0,46 em 1998 

(idem p. 279). 

Ainda de acordo com CANO, a relagao rendimentos dos empregados/PIB 

cai de 0,453 em 1990 para 0,382 em 1997, enquanto a da renda dos autonomos 

cai no mesmo periodo de 0,069 para 0,057. Quanto ao salario minimo, o de 1991-

93 foi 9% mais baixo que o de maio de 1989, e a partir do Piano Real ele tern sido 

28% menor (ostentando ainda o titulo de menor salario minimo desde que foi 

instituido). 

A distribuigao pessoal da renda apresentou pequena melhora entre 1989-

90 e 1995-97: os 20% mais pobres passam de 2%/2,4% a 3,3%; os 20% 

seguintes, de 4,9% para 5,5%; os 20% mais ricos, de 69%/66,1% para 64,1%. No zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

' Segundo Jorge MATTOSO,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O BrasilzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA desempregado, p. 26-36, a forma como foi adotada a reestruturacao 

produtiva no Brasii, iransformou-a em descslruturacao produtiva. 
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entanto, continua sendo pior que as decadas anteriores: os 20% mais pobres em 

1970 recebiam 3,4%, os 40% mais pobres 10% e os 20% mais ricos recebiam 

61,9% (menos que hoje), no entanto e dificil aceitar que houve melhora na 

distribuicao da renda haja vista o proprio governo divulgar que a renda dos 10% 

mais ricos e cerca de trinta vezes maior que a dos 40% mais pobres. O salario 

minimo de 1994, quando comparado com o de 1989 apresenta uma queda de 

28,7% (idem, p. 279-81). 

Tao grave quanto essa constatacao e o governo insistir nas politicas 

assistenciais tentando transferir-lhes renda sem enfrentar, por exemplo, a reforma 

agraria, como se fosse possivel atender com essas politicas os 40% ou 66 

milhoes de brasileiros. 

Verificando os indicadores sociais, constata-se sinais inequivocos de piora 

da situacao social no pais: a taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou 

mais apesar de baixar de 19,7% para 14,7% revela a persistencia de 23,7 milhoes 

de pessoas nesse estado numero maior que em 1989; a taxa de mortalidade 

infantil caiu de 51,2% em 1989 para 37,5% em 1996, mas ainda e a 22" entre 29 

informantes da regiao; a esperanca de vida subiu pouco de 65,4 anos em 1989 

para 67,7 em 1996 (idem, p. 282). 

Entre 1990-97 a fracao dos que nada recebem passa de 8,4% para 13,7% 

e a dos que recebiam ate dois salarios minimos caiu de 49,3% para 46,2%. De 

acordo com o IPEA (Instituto de Pesquisa Economica Aplicada), a pobreza atinge 

atualmente 57 milhoes de brasileiros - 35% da populacao -, muito acima da 

quantidade de pobres, ja considerada grande, que persistia nos anos 80. 

Apesar desse quadro, o Governo continua acatando as recomendacoes 

dos orgaos internacionais e langando-se nas politicas compensatorias, as 
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chamadas politicas de solidariedade, as quais tern pelo menos duas falhas: nao 

representam solucao duradoura, ao nao interferirem na distribuicao da riqueza e, 

por terem cortes populacionais e/ou municipals nao dao conta sequer dos 

problemas de saude e educagao. 

Esse breve comentario sobre as relagoes entre crescimento economico e 

distribuigao de renda, evidencia que apenas altas taxas de crescimento nao 

asseguram uma sociedade mais igualitaria. No entanto a experiencia dos anos 80 

e 90 demonstrou que sem crescimento o quadro agrava-se ainda mais. 

Aos desniveis apontados na economia brasileira como um todo, 

acrescentam-se os regionais. No item a seguir, faremos uma breve sintese das 

disparidades regionais, especificamente o caso da regiao Nordeste, espago onde 

se localiza o Estado do Rio Grande do Norte, nosso objeto de estudo. 



2 A REGIAO NORDESTE E O RIO GRANDE DO NORTE: ASPECTOSzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA SOCIO-

ECONOMIC-OS. 

Neste capitulo serao feitas algumas consideragoes sobre a regiao 

Nordeste, local onde esta inserido o Rio Grande do Norte, bem como ao referido 

Estado. 

Nesse sentido, sera abordada inicialmente a formacao da economia 

nordestina, e porque nao dizer, do proprio Nordeste enquanto regiao, mostrando 

as varias etapas de seu desenvolvimento, inclusive o fortalecimento da assim 

chamada questao regional, cujo auge se da com a criacao do GTDN - Grupo de 

Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste, o qual da origem a SUDENE -

Superintendencia para o Desenvolvimento do Nordeste. 

Essa instituicao promoveu mudangas significativas na economia e na 

propria sociedade nordestina, nao obstante as desigualdades regionais e sociais 

persistem ate hoje. Nesse contexto, sera feita uma breve discussao dos atuais 

problemas regionais. 

Um outro item trata de um retrospecto da formacao economica do Estado 

do Rio Grande do Norte, objeto deste estudo, enfatizando a estrutura produtiva e 

as relagoes de produgao que perduraram ate o inicio do seculo XX. Logo apos, 

serao discutidas as mudangas ocorridas ao longo desse seculo, especialmente 

apos a SUDENE, as quais fincaram as bases para as novas estruturas produtivas 

vigentes no Estado. 

2.1 A QUESTAO REGIONAL 

O estudo voltado para os problemas regionais nao e uma coisa recente, 



entretanto, assim como os problemas, a analise vem aclquirindo novas formas no 

periodo recente. Iniciaremos, portanto com um breve reiato sobre o surgimento da 

questao regional, e logo apos trataremos dos contornos que tern se apresentado 

no periodo mais recente. 

2.1.1 Apontamentos sobre a Formacao Economica do Nordeste e o Surgimento 

da Questao Regional 

A preocupacao com a questao regional no Brasil acentua-se em meados 

do seculo XX. Segundo CANO (1998, p. 19), a conscientizacao da problematica 

regional foi aprofundada pela pressao decorrente das secas. Dai o surgimento do 

DNOCS - Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - em 194531. 

Essa fase da politica governamental de combate as secas caracterizou o 

papel do estado na regiao ha mais de um seculo. De carater assistenciaiista, foi 

ao longo do tempo desviada de seu objetivo principal - combater as secas - para 

se transformar em instrumento de consolidacao dos latifundios da pecuaria 

existentes na regiao. Nesse sentido, apesar das transferencias federais serem 

altas, o trabalhador nao tinha seu nivel de renda garantido sequer em periodos de 

expansao de mercado, como foi o caso do acucar no inicio da decada de 60 (Cf. 

MOREIRA, 1979, p. 46-48). 

Outro fator que desencadeou as pressoes regionais foi o agravamento dos 

desequilibrios regionais. A evasao de recursos economicos fez com fosse sentida 

a necessidade de uma nova politica para o Nordeste. No marco politico, a 

necessidade de uma politica regional inseria-se no proprio movimento populista e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

' ' O DNOCS nasccu sob a dcnominacao do 1FOCS - Inspeloria Federal de Obras Contra as Secas - na 
primcira decada desse Seculo no ano de 1909 (OLIVEIRA, 1993, p. 50). 
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desenvolvimentista vigente no piano nacional, principalmente na segunda metade 

da decada de 1950. 

Antes de adentrarmos no estudo das politicas regionais e da propria. 

SUDENE, faremos um breve historico do surgimento propriamente dito da 

questao regional e do proprio Nordeste enquanto regiao. Existe uma grande 

variedade de obras que tratam da tematica, mas, para nao nos alongarmos muito, 

enfatizaremos alguns trabalhos que privilegiam os aspectos politico-economicos, 

alem de citarmos uma obra de carater subjetivo. 

Para FURTADO (1995), as caracteristicas do atual Nordeste brasileiro 

comecaram a ser moldadas no longo periodo que compreende desde o ultimo 

quartel do seculo XVII ao comeco do seculo XX - epoca do lento processo de 

decadencia da economia acucareira. Segundo o autor, a forma puramente 

extensiva dos dois sistemas - acucareiro e criatorio - permitiu gragas a 

abundancia de terras, a expansao da pecuaria mesmo durante a queda na 

exportacao do acucar, entretanto essa reducao da renda monetaria no setor 

pecuario fez com que o sistema criatorio involuisse em economia de subsistencia, 

levando a um processo de atrofiamento da renda real per capita de sua 

populagao. "Esse atrofiamento constituiu o processo mesmo de formagao do que 

no seculo XIX viria a ser o sistema economico do Nordeste brasileiro, cujas 

caracteristicas persistem ate hoje" (FURTADO, 1995, p. 63). 3 2 

Basicamente no mesmo sentido vem o pensamento de CANO (1983), 

segundo o qual, o periodo de decadencia da produgao agucareira e a 

consequente transformagao da pecuaria em economia de subsistencia, somada a 

extrema concentragao da propriedade e da renda nao permitiram mudangas 

32 Para um maiorzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA delalhamenlo, vcr Celso FURTADO.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Formacao economica Jo Brasil. 1995. 

Especial mcnte Caps. X c XI. 
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qualitativas nas relacoes de producao, mesmo com a passagem para o trabalho 

livre. A cultura do algodao tambem nao provocou modificagoes significativas nas 

relagoes de produgao na regiao. Esses fatores fizeram com que o Nordeste 

ingressasse no seculo XX e, posteriormente, no processo de integragao nacional, 

em condigoes adversas. Segundo o autor, 

as mudancas nas relagoes de produgao pouco se alteram qualitativamente, 
perpetuando, portanto, a baixa eficiencia, a baixa produtividade e os 
reduzidissimos salarios, rigidificando-se, assim, nao somente a estrutura, mas 
tambem a propria dinamica de bens de consumo simples, de bens de luxo e, 
principalmente, de bens de produgao (CANO, 1983, p. 97). 

Se levarmos em conta que desde 1850 o cafe - enraizado no Centro-Sul -

era a principal atividade economica do pais, inicialmente em bases escravistas, 

mas posteriormente em bases capitalistas, cuja dinamica vai possibilitar o 

surgimento de uma agricultura produtora de alimentos e uma industria, mesmo 

que incipiente (como afirmam alguns autores), podemos constatar a diferenga 

entre a dinamica da economia neste espago e naquela regiao. 

Para OLIVEIRA (1993, p. 32-3), o Nordeste como regiao passa a ser 

reconhecivel a partir de meados do Seculo XIX. No entanto ha na historia regional 

e nacional varios "nordestes": no periodo colonial havia um Nordeste agucareiro 

no local onde hoje se localizam os Estados de Pernambuco, Paraiba, Rio Grande 

do Norte e Alagoas; nos espagos que hoje correspondem ao Ceara e Piaui as 

atividades tinham pouca importancia para a economia colonial; os espagos onde 

hoje se localizam Sergipe e Bahia nao eram considerados Nordeste; e o 

Maranhao nao tinha ligagao com os demais Estados citados. 

Durante o seculo XIX vai surgir o que o autor supracitado chama de outro 

Nordeste - algodoeiro-pecuario. Essas novas configuragoes estao marcadas pela 

constituigao de outra regiao, a regiao do cafe. Nas palavras de OLIVEIRA (1993, 

p. 35), "Enquanto o Nordeste 'agucareiro' semiburgues tinha sua expansao 
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cortada pela simbiose dialetica da constituigao de outra 'regiao' com o capital 

internacional, um outro Nordeste emergia gradualmente, submetido e reiterado 

pelas mesmas leis de determinagao de sua relagao com o capital internacional; o 

Nordeste 'algodoeiro-pecuario'". 

Em uma outra linha de pensamento, ALBUQUERQUE JR propoe que nao 

se considere a produgao de uma regiao e de seus habitantes apenas no ambito 

economico e politico, mas enquanto um espago social e afetivo que vem se 

formando durante muitas decadas, a partir de varios discursos que Ihe atribuiram 

caracteristicas fisicas, morais, culturais, simbolicas e ate "sexualizantes". Afirma o 

autor 

O Nordeste nao e recortado so como unidade economica, politica ou geografica, 
mas, primordialmente, como um campo de estudos e produgao cultural, baseado 
numa pseudo-unidade cultural, geografica e etnica. O Nordeste nasce onde se 
encontram poder e linguagem, onde se da a produgao imagetica e textual da 
espacializagao das relagoes de poder.[...] Estas linguagens nao apenas 
representam o real, mas instituem reais. Os discursos nao se enunciam, a partir 
de um espago objetivamente determinado do exterior, sao eies proprios que 
inscrevem seus espagos, que os produzem e os pressupoem para se legitimarem 
(1999, p. 23). 

Diante do exposto, percebe-se que os autores em sua maioria veem a 

formagao da regiao Nordeste como um processo historico no qual os fatores 

economicos, politicos, sociais e inclusive subjetivos se entrelagam, resultando na 

unidade, embora nao homogenea, da hoje conhecida como regiao problema - o 

Nordeste. 

Sem negar a importancia de outras dimensoes, nossa investigagao sera 

restrita apenas ao carater socio-economico e politico da formagao da regiao 

Nordeste. No entanto, sempre que necessario discutiremos outros aspectos 

como pontos de apoio para melhor compreensao do eixo central da pesquisa. 

Segundo CANO (1998, p. 51-55), a economia nordestina baseada na 

produgao agucareira vinha em crise desde fins do Seculo XVII, o que somado a 



42 

estrutura fundiaria e a consequente concentragao de renda nao permitiram o 

desenvolvimento das relagoes de produgao em bases capitalistas apos o fim do 

trafico de escravos. 

Na regiao do cafe, especificamente em Sao Paulo, ocorre o contrario. A 

precariedade das relagoes escravistas somada ao estrangulamento financeiro 

afetou negativamente a produgao cafeeira na regiao do Rio de Janeiro, no entanto 

o capital comercial transformou-se implantando industrias texteis naqueie local. 

Simultaneamente ocorria a expansao do cafe em Sao Paulo, ja com base na mao-

de-obra assalariada - migrantes em sua maioria. 

As crises do cafe que ocorreram durante o periodo 1897/1908 permitiram 

que surgisse uma agricultura produtora de alimentos, criando condigoes para uma 

diversificagao na aplicagao dos recursos oriundos do cafe. De acordo com o autor 

supracitado, parte dos lucros dos fazendeiros teve outro destino mais rentavel, na 

forma de inversoes em ferrovias, bancos, industrias e comercio, etc. Ou seja, o 

capital cafeeiro adquiria outras faces. 

Essa diversificagao da produgao/inversao nao ocorreu no Nordeste. Nesta 

regiao a queda nas exportagoes do agucar e posteriormente do algodao 

provocaram a decadencia da economia, e apesar destes produtos terem suas 

vendas aumentadas no mercado interno, nao houve um aproveitamento dos 

estimulos, ou os estimulos foram insuficientes para uma dinamizagao de sua 

produgao. Desenvolvimento que nao ocorreu devido a propria estrutura tradicional 

dessas culturas e tambem a debil transigao para o sistema assalariado nesta 

regiao. 

Nesse contexto, quando se acentua o processo de integragao do mercado 

nacional, pode se distinguir duas regioes com caracteristicas diversas: uma com a 
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economia diversificada, inclusive uma industria em crescimento; e outra 

praticamente estagnada reproduzindo relacoes arcaicas de producao. 

Para se ter uma ideia do que foi o processo de integracao nacional, ate 

meados da decada de 20 o comercio inter-regional era cerca de 1/3 do mercado 

externo dos Estados e regioes. No pos-guerra essa cifra passou a 50% (Cf. 

CANO, 1998, p. 149). 

O padrao de acumulagao vigente antes de 1930 permitia alto coeficiente de 

importacoes, bem como a formagao de varias industrias no pais. No entanto, 

desde 1907 a industria paulista ja procurava novos mercados, aproveitando 

principalmente o periodo da 1 a Guerra para expandir suas vendas a outros 

estados e regioes. 

Segundo CANO, a decada de 20 foi de grandes transformagoes 

economicas, politicas e sociais, constituindo a transigao para o surgimento de 

uma formagao industrial mais ampla. O autor afirma 

O Estado brasileiro tambem passava por reformulacoes em sua forma de atuar e 
nas pressoes que sofria.f...] Para a economia de SP, uma outra transformagao 
estava se processando e constituiria importante papel em seu desenvolvimento: a 
da agricultural...] esse setor ja apresentava o maior nivel tecnologico agricola do 
pais em 1920, o que Ihe conferia excelentes pre-condicoes para futura expansao 
diversificada.[...] Ainda e tambem durante a decada de 20 que se ampliam 
consideravelmente os movimentos sociais, culminando na Revolucao de outubro 
de 1930 (1998, p. 153-54). 

O autor chega mesmo a afirmar que a crise internacional de 1929 apenas 

reforgou o processo que vinha em marcha, qual seja: a ruptura e transformagao 

do processo de acumulagao. 

Durante o periodo 1929/33 ocorre a mudanga no padrao de acumulagao e 

a industria passa a ser o principal determinante da economia. No entanto, as 

exportagoes continuam necessarias, haja vista a manutengao do poder de 

compra para a importagao de bens de capital para a expansao da industria, 
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principalmente ate meados da decada de 50, o chamado periodo da 

industrializagao restringida. 

A crise da decada de 20 acirrou a competigao inter-regional. Como foi visto 

anteriormente a regiao de Sao Paulo contava com a maior e mais diversificada 

industria nacional, alem de ter avancado no setor agricola. O desempenho 

economico do resto do pais nao era satisfatorio e a industria periferica nao tinha 

condigoes de renovacao qualitativa. 

Nesse contexto, com a quebra das barreiras tarifarias entre outros 

aspectos do processo de integracao nacional, a industria sediada em Sao Paulo 

foi a mais beneficiada, a vencedora da competicao. Por outro lado, isso nao 

impiica dizer que as industrias sediadas em outras localidades tivessem 

estagnado, pois aumentou o grau de complementaridade destas industrias em 

relagao a Sao Paulo, agora o centra dominante. 

De acordo com CANO (1998, p. 184-85) varios efeitos foram propagados a 

partir do centra, durante a chamada industrializagao restringida (1930-1954). A 

epoca predominaram os de estimulo e alguns de bloqueio. Gragas aos altos 

custos de transporte e a nao conversao dos lucros em aumento da capacidade 

produtiva, a industria periferica manteve-se produzindo durante as decadas de 40 

e 50. 

No entanto, com a implantagao da industria pesada na decada de 50 os 

efeitos de destruigao foram acentuados. "A partir da industrializagao pesada, 

acelerar-se-ia a destruigao de unidades produtivas, via encerramento, em grande 

parte com sucateamento de maquinas altamente obsoletas, em setores 

produtores de bens de consumo nao duravel, com destaque para o textil" (CANO, 

1995, p. 191). 
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A destruigao ocorre principalmente no Nordeste, o que segundo o autor 

citado, decorre das resistencias que esta regiao apresentou as transformagoes 

necessarias ao desenvolvimento capitalista. Entre tais resistencias, sao 

emblematicos: a arcaica estrutura fundiaria e o predominio do capital mercantil na 

regiao. 

Para OLIVEIRA (1993, p. 75-76), a expansao capitalista comandada por 

Sao Paulo "destroi" as economias regionais para concentrar e utiliza o excedente 

destas regioes para centralizar o capital. Movimento que se acentua com a 

quebra das barreiras tarifarias inter-regionais e a expansao do sistema de 

transportes. No entanto, essa "destruigao" e apenas uma das formas de expansao 

do sistema em escala nacional. 

Segundo o mesmo, nao ha uma estagnagao das economias regionais, ha 

apenas um ajustamento as novas formas de crescimento do capital. O aumento 

das disparidades e por sua vez o resultado do movimento diferenciado de 

acumulagao no Centro-Sul e no Nordeste. Destarte, OLIVEIRA alerta que esse 

movimento nao e puramente economico. A captura do Estado pela nova coligagao 

de forgas deve ser levada em conta 

O processo de integragao alterou as bases de acumulagao nas regioes 

perifericas ao aumentar o grau de complementaridade e de urbanizagao. Os 

investimentos na industria pesada aumentaram a concentragao industrial em Sao 

Paulo e passaram a exigir maior complementaridade industrial e agricola das 

outras regioes. Integragao que deve ser pensada como um momento do processo 

de nacionalizagao do capital. 

Esse processo de nacionalizagao ja vinha em andamento, com a 

integragao dos mercados e a redugao da autonomia dos estados no pos 1930. 
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Com a intensificagao das migragoes no pos-guerra criando uma populagao para a 

nagao, "restava, para completar a 'nacionalizagao' do capital, submeter o proprio 

capital das outras 'regioes' as leis de reprodugao e as suas formas, que 

passavam a ser predominantes na 'regiao' que assumiu o controle do processo de 

industrializagao" (OLIVEIRA, 1993, p. 77). 

Essa submissao do capital regional foi facilitada, pelo que CANO chama de 

forma mais avangada de dominagao do mercado nacional: "aquela que se 

manifestava via acumulagao de capital". (1998, p. 241). Essa nova forma de 

dominagao teve no chamado planejamento regional seu facilitador atraves dos 

subsidios as inversoes privadas que se direcionassem para a periferia, 

explicitando os limites e possibilidades do planejamento no modo de produgao 

capitalista. 

De acordo com OLIVEIRA (1993, p. 23-24) o planejamento numa economia 

capitalista e determinado pelo carater das relagoes de produgao, portanto, nao 

pode dissolver as contradigoes inerentes ao sistema, nao sendo nada mais que 

uma forma de racionalizagao da reprodugao ampliada do capital. Todavia, pode, 

como fez no Nordeste, mudar a forma da mais-valia. Nesta regiao o Estado 

transformava uma parte da mais-valia - os impostos, fazendo-os retornar em 

forma de capital a burguesia. 

Nesse sentido, o autor pensa o surgimento da SUDENE a partir da 

necessidade de uma divisao regional do trabalho para ampliar o processo de 

acumulagao capitalista nacional, em sua etapa monopolista. Bem ao contrario do 

que era preconizado nos discursos oficiais, e mesmo nos relatorios do GTDN, 

segundo os quais o objetivo da SUDENE, entre outros, seria criar um centro de 
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industrializagao autonoma no Nordeste, unica saida para o atraso e para a 

redugao das desigualdades persistentes nesta regiao. 3 3 

Realmente a SUDENE, atraves dos incentivos fiscais possibiiitou a 

implantacao de industrias em varios locais do Nordeste. No entanto, longe de ser 

autonomas estas eram complementares e subordinadas ao capital sediado no 

Centro-Sul. Assim e que ate a decada de 70, 50% do total dos investimentos 

incentivados eram oriundos de Sao Paulo, e apenas 10% da propria regiao 

(CANO, 1995, p. 242). Outros dados que comprovam essa situagao e o mercado 

dessas novas industrias, com 54% das vendas fora da regiao, 44% para o 

Sudeste, e 10% para o mercado internacional (ARAUJO, 1995, p. 142). 

Essa transferencia de capitals das regioes mais industrializadas para as 

demais foi o que GUIMARAES NETO (1995, p. 14) chamou de integragao 

produtiva em contraposicao a integragao que ocorrera no pos-30 - esta, uma 

articulagao comercial. Esse tipo de integragao ocorrido na orbita produtiva foi 

facilitado, para nao dizer induzido, pelas varias formas de atuagao do Estado e 

pela riqueza de recursos naturais, estes ultimos em menor grau. 

Os dados da economia nordestina no chamado periodo pos-SUDENE 

demonstram um crescimento do produto na economia nordestina, em termos 

percentuais, superior ao crescimento da economia brasileira. "De 1960 a 1908, a 

economia nordestina suplantou a taxa de crescimento media do pais em cerca de 

10% [...]. No total entre 1960 e 1990 o PIB do Nordeste passou de US$ 8,6 

bilhbes para US$ 50 bilhbes" (ARAUJO, 1995, p. 127-28). 

A industrializacao transformou-sc no cixo da politica, mas son as rcforma cstruturais ncm a 

complementaridade do sctor agricola c do mercado regional. Por outro lado, situava-sc dentro do novo 

modclo nacional consolidando-sc com base na conccntracao da renda e na divcrsilicacao do consumo (Cf. 

MOREIRA, 1979, p. 63) 
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As taxas de crescimento percentuais do PIB do Brasil e da regiao Nordeste 

entre 1960 e 1990, podem ser mais bem visualizadas na tabela abaixo: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

TABELA 2 - BRASIL E NORDESTE: TAXAS DE CRESCIMENTO DO PIB 

1960-90 (em percentagem) 

PERiODOS BRASIL NORDESTE 

1960-70 6,1 6,0 

1970-80 8,7 8,7 

1980-90 1,6 4,0 

FONTE: IBGE/SUDENE apud ARAUJO, 1995, p. 293. 

Apesar do crescimento registrado nas ultimas decadas, as disparidades 

sociais acentuaram-se, principalmente se comparadas ao padrao de vida da 

populagao das outras regioes, ou mesmo a media nacional. De acordo com 

ARAUJO (1995, p. 148), 29% da populagao brasileira mora na regiao Nordeste. 

No entanto esta regiao possui 55% dos analfabetos do pais; 55% dos indigentes; 

45% das familias pobres; e 50% das pessoas com consumo calorico muito baixo. 

Varios autores tambem mostram que os niveis de concentragao da renda 

no Nordeste sao superiores a media nacional. Uma simples analise das PNADs 

comprova os altos niveis de disparidades interpessoais de renda. A razao obtida 

entre o rendimento dos 10% mais ricos e os 40% mais pobres no Nordeste e 26, 

ou seja, os 10% mais ricos recebem 26 vezes o rendimento dos 40% mais 

pobres, bem acima da media nacional 22,8 e do Sudeste 19,6 (Cf. IBGE, 1996). 

Como ja foi comentado anteriormente, o Nordeste nao e nem foi uma 

regiao homogenea, dai autores como Francisco de Oliveira e Tania B. Araujo, na 
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maioria das vezes se referirem a "Nordestes". A propria SUDENE, atraves do 

industria incentivada, privilegiou alguns locais considerados mais dinamicos em 

detrimento do restante da regiao. 

Os dados referentes a participacao do PIB dos Estados no PIB total da 

regiao Nordeste, e sua evolugao ao longo das decadas de 1970 e 1980, 

confirmam essa disparidade intra-regional. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

TABELA 3 - NORDESTE: PARTICIPACAO DOS ESTADOS NO PIB TOTAL 

1970-90 (em %) 

ESTADOS 1970 1975 1980 1985 1990 

MARANHAO 6,3 6,1 6,8 6,5 8,5 

PIAUI 3,2 3,3 3,5 3,7 4,4 

CEARA 12,2 11,5 13,3 13,8 14,5 

R G NORTE 4,6 4,9 5,5 5,4 6,0 

PARAIBA 6,5 6,2 5,5 5,6 6,4 

PERNAMBUCO 24,6 22,1 20,5 17,7 18,4 

ALAGOAS 5,5 5,7 5,5 6,5 5,7 

SERGIPE 3,9 3,8 4,2 5,1 3,7 

BAHIA 33,2 36,4 35,2 35,7 32,5 

FONTE: SUDENE/DPG/GPSE apud ARAUJO, 1995, p. 296. 

Os dados da SUDENE mostram que apenas dois Estados - Bahia e 

Pernambuco, sao responsaveis por quase 60% do PIB regional em 1970. Numero 

que, apesar de um pequeno declinio da participagao de Pernambuco, continua 
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alto em 1990, ano em que os referidos Estados ainda detem metade da produgao 

da regiao. 

Enquanto isso, apesar de alguns dos outros Estados aumentarem sua 

participacao, juntos os sete representam menos da metade da riqueza produzida 

no Nordeste. 

2.1.2 A Nova Dinamica Regional 

As decadas de 70 e 80 foram marcadas por um aumento do PIB da regiao 

Nordeste, convergindo para a media nacional. A esse fenomeno varios autores 

chamaram de desconcentracao regional da produgao, em especial da produgao 

industrial, antes concentrada no Sudeste.34 

De acordo com DINIZ (1995), essa desconcentragao na produgao traz 

consigo uma desconcentragao regional tambem no que se refere a renda. Por 

outro lado, a populagao concentra-se na regiao mais desenvolvida o que torna o 

problema da pobreza uma questao de distribuigao interpessoal da renda muito 

mais que uma questao de distribuigao regional. 

Os dados dos Censos de 1970 e 1980 e a PNAD de 1988 mostram uma 

melhora nos indices economicos e sociais em todas as regioes, inclusive com 

percentuais de crescimento maiores nas regioes Nordeste, Norte e Centro Oeste. 

Destarte, o indice de Gini que mede a desigualdade de renda interna das regioes 

aumentou em todo o territorio (IBGE apud DINIZ, 1995, p. 8). 

Dc acordo com DINIZ, a participacao da regiao Sudeste no PIB industrial brasileiro c redu/.ida de 80..S 

para 69,3 entre 1970 e 1990, enquanto isso no mesmo periodo o Nordeste aumenta sua participacao de 5,7 

para 8,4 (1995, p. 10) 
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Como foi assinalado anteriormente esse aumento da producao industrial no 

Nordeste foi financiado pelo Estado atraves de incentivos fiscais, alem de 

investimentos das proprias estatais federals. Vale salientar que esses 

investimentos se deram de forma diferenciada, sendo mais significativos em 

alguns estados, a Bahia, por exemplo, aumentou sua participagao no PIB 

industrial do Brasil de 1,5 para 4% entre 1970 e 1990, o que corresponde a 50% 

do PIB industrial do Nordeste (DINIZ, 1995, p. 12). 

Vale salientar que essa heterogeneidade nao se da apenas no PIB 

industrial, a participacao do produto gerado em cada Estado no produto total 

nordestino permite uma analise mais aprofundada dessa diferenciagao entre a 

producao dos Estados do Nordeste.35 

A partir de meados dos anos 80 e, principalmente na decada de 90 a crise 

e a instabilidade economica interromperam as transformacoes que vinham 

ocorrendo na distribuigao regional da industria, fazendo com que o processo fosse 

de certa forma revertido, ou seja, o processo de desconcentragao foi paralisado, 

voltando a produgao a reconcentrar-se nas areas mais dinamicas do Centro Sul 

do pais. 

Em 1980, as 76 aglomeragoes industriais relevantes existentes no pais, 

respondiam por 84% do emprego industrial e 89% do VTI. Dentre essas, as de 

maior dinamismo estavam localizadas nas capitals ou cidades de porte medio na 

faixa que se estende da regiao central de Minas Gerais ao nordeste do Rio 

Grande do Sul, passando pelo interior de Sao Paulo (Cf. DINIZ, op. cit. p. 14). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

35 Os dados da participacao do PIB dos Estados no PIB regional, encontram-se na Tabcla 3 deste ensaio. 
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Dados do IPEA, em relagao ao PIB industrial, constatam que nos anos 90 

as regioes Sul e Sudeste deixam de perder posigao relativa na produgao industrial 

nacional, o mesmo acontecendo com Sao Paulo. Contrariamente, o Nordeste 

reduziu de 12% em 1990 para 8% em 1994 seu peso na industria nacional (IPEA 

apud ARAUJO, 2000, p. 223). 

DINIZ (1995) atribui esse movimento de reconcentragao as mudangas 

tecnologicas e a reestruturagao produtiva, as quais alteram os requisites locais de 

atragao das industrias, principalmente daquelas atividades mais intensivas em 

conhecimento. 

Outros fatores importantes dessa reconcentragao sao as politicas de 

abertura externa da economia brasileira, as quais intensificam a produgao 

industrial na area mais desenvolvida do pais, haja vista 80% das exportagoes ter 

origem na regiao Centra Sul do pais. 

Nesse mesmo sentido, ARAUJO (2000) afirma que as mudangas politicas 

e economicas ocorridas no ambito nacional tendem a romper a prioridade dada a 

montagem de uma base economica que ia lentamente desconcentrando 

atividades para as regioes perifericas. "A crise do Estado, principal incentivador 

das politicas regionais, deixou as decisoes dominantes para serem tomadas pelo 

mercado o que causou interrupgao do movimento de desconcentragao" (p. 221-

22). 

Numa entrevista ao Jornal dos Economistas em dezembro de 199936, 

ARAUJO fala de uma ruptura no processo de desconcentragao industrial na qual 

o Estado retira-se do processo de desenvolvimento deixando para o mercado o 

comando da situagao. Esse fenomeno permite que as estruturas regionais sejam zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

36 Essa cntrcvisla foi publicada na forma dc arligo cm ARAUJO 2000, p. 305-18, sob o lilulo: A divcrsidadc 

regional brasileira: uma poteneialidade na era da globali/acao uniformizantc. 
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definidas de acordo com as estrategias dos grandes atores economicos nacionais 

ou ate globais. 

Por outro lado, a autora nao afirma que o Estado tenha se afastado da 

economia, mas apenas que houve uma mudanga de papeis. Gracas a seu deficit 

financeiro, ele tornou-se financiador da acumulagao rentista e nao mais da 

acumulagao produtiva. "A estabilidade dos servidores caiu; mas a dos credores, 

nao" (ARAUJO, op. cit. p. 312). 

Os indicadores sobre investimentos privados em curso apontam para uma 

grande seletividade na escolha dos espagos. As atividades mais estrategicas 

concentram-se no Sudeste e os demais segmentos da industria em alguns 

estados selecionados, ou em certos pontos do territorio, nos chamados focos de 

competitividade. 

Segundo a autora, os investimentos do Governo vao na mesma diregao, 

haja vista uma das orientagbes centrais do programa "Brasil em Agao" ser a 

concentragao das novas atividades e novos investimentos em certos "pontos 

dinamicos". Ou seja, ao inves de direcionar o mercado, o Estado esta seguindo-o. 

Os proprios projetos de infra-estrutura economicos tern opgao prioritaria 

pela integragao dos espagos dinamicos ao mercado externo, especialmente ao 

Mercosul. O que pode ser confirmado com uma simples verificagao na origem das 

exportagoes brasileiras para os paises do Mercosul. 

Ate 1995 mais da metade das exportagoes brasileiras para os paises 

membros do acordo tern origem em Sao Paulo. Se forem contabilizadas as 

exportagoes dos estados do Centro-Sul, exceto Espirito Santo, mas incluindo o 

Estado da Bahia, o percentual sobe para 90% do valor exportado (LAVINAS et al., 

1997, p. 17). 
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O investimento em conhecimento tambem e concentrado regionalmente. 

Das 158 industrias cadastradas no CNPq - Centra Nacional de Pesquisa e 

Desenvolvimento, 81% sao publicas. Metade esta localizada no Sudeste e 20% 

no Nordeste. Os financiamentos da Uniao em ciencia e tecnologia sao 

concentrados no Sudeste, 62% do total contra apenas 9% no Nordeste, sendo 

apenas 1/3 em Pernambuco (Cf. ARAUJO, op. cit., p. 228-29) 

Somado a esses fatores deve ser levado em conta a questao estrutural da 

distribuigao regional e pessoal da renda, cuja desigualdade torna o mercado 

interno relativamente pequeno. 

De acordo com ARAUJO, dos 32 milhoes de brasileiros indigentes 

existentes em 1990, 17,3 milhoes estavam no Nordeste (55%), sendo mais de 10 

milhoes na zona rural. 0 Nordeste tern 63% dos indigentes que vivem nas zonas 

rurais e 45% dos indigentes urbanos (2000, p. 204). 

Segundo LAVINAS et. al. (1997), a convergencia de renda entre os 

Estados brasileiros nao foi o suficiente para atenuar de forma significativa as 

disparidades socio-economicas inter-regionais. No entanto, os autores 

consideram ainda mais grave a tendencia ao recrudescimento das desigualdades 

de renda que vem ocorrendo nos anos 90, marcados pela abertura economica e 

maior retragao do Estado. 

Alem dos diferenciais de renda entre os estados, o nivel de educagao e a 

amplitude da pobreza tambem sao divergentes. No Brasil, o grau de escolaridade 

medio da populagao com mais de 15 anos e 5,4 anos de estudo; no Nordeste e 

menos de 4 anos, com excegao do Rio Grande do Norte que esta na faixa entre 4 

e 5 anos. O analfabetismo, destarte as melhoras ocorridas, esta longe de ser 
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erradicado - a media nos estados da regiao fica entre 17 e 27% (Cf. LAVINAS et. 

al., 1997, p. 4). 

Parece confirmar-se a tendencia a interrupcao da desconcentragao 

ocorrida nos anos 70 e 80, interrupgao comandada pelo mercado e referendada 

pelas politicas federals. Esse fenomeno torna-se mais grave quando se verifica a 

guerra fiscal entre os Estados para consolidar alguns pontos de dinamismo em 

suas areas de atuagao. 

Vale salientar que o Nordeste nunca foi uma regiao homogenea, carater 

acentuado pelo proprio processo de ocupagao humana e economica. Entretanto, 

a heterogeneidade estrutural do Nordeste vem crescendo apos as mudangas 

ocorridas nas decadas de 70 e 80, as quais contribuiram para a diversidade de 

estruturas economicas, fazendo com que focos de grande dinamismo convivam 

com areas agricolas tradicionais. 

Dentre as areas dinamicas destacam-se o polo petroquimico de Camagari 

na Bahia, o polo textil e de confecgoes em Fortaleza, o complexo minero-

metalurgico de Carajas, o polo agroindustrial de Juazeiro/Petrolina, as areas de 

moderna agricultura de graos no Cerrados, o polo de fruticultura irrigada no Rio 

Grande do Norte, e os diversos polos turisticos nas principals cidades litoraneas. 

Nas areas tradicionais, como as zonas canavieira e cacaueira, persiste a 

resistencia as mudangas. No semi-arido a crise do algodao piora a ja dificil 

sobrevivencia da populagao que habita os espagos dominados pelo complexo 

pecuario/agricultura de sequeiro. Isso sem falar no agravamento da questao 

fundiaria. 

Essa opgao dos grupos economicos trabalharem apenas nos espagos mais 

dinamicos, sem que o Estado contrabalance essa tendencia, faz com que o 
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recorte macro-regional torne-se insuficiente para explicar a diferenga entre os 

varios espacos. De acordo com ARAUJO, cada grande regiao tern pedagos 

competitivos e espagos em abandono. "A tendencia e de que tenhamos dinamicas 

regionais definidas crescentemente pelo mercado. Portanto, uma dinamica 

seletiva, centrada nos focos de competitividade. Insisto na pergunta: quern cuida 

do que nao e competitive? [...] quern pensa em objetivos gerais e estrategicos? 

Ninguem"(2000, p. 315). 

O Nordeste tern suas proprias ilhas dinamicas, os empresarios, o Banco 

Mundial, o Governo federal, todos trabalham nas culturas para a exportagao, no 

turismo internacional. Ninguem trabalha fora das areas competitivas. So 5% do 

Semi-arido interessa. A zona da mata foi abandonada. Nesse caminho pedagos 

de Brasil vao sobrando, e a tendencia a fragmentagao apresenta-se como uma 

das mais provaveis nos anos 90 (ARAUJO, 2000, p. 316-17). 

Antes de adentrarmos na questao da distribuigao da renda, objeto de 

estudo deste trabalho, faremos urn breve resumo da economia do Rio Grande do 

Norte no periodo pos-30, momento em que se acentua o processo de integragao 

nacional. 

2.2 O RIO GRANDE DO NORTE 

Neste topico sera esbogada uma sintese historica da formagao socio-

economica do Rio Grande do Norte. Num primeiro momento sera estudado o 

periodo que vai de do inicio da ocupagao no seculo XVI ate a primeira metade do 

seculo XX, caracterizado pela predominancia da agropecuaria fundada no 

binomio gado-algodao. Em seguida serao mostradas as mudangas que ocorreram 
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no Estado a partir da decada de 60, enfatizando as alteragoes na estrutura 

produtiva e na organizagao populacional, bem como no padrao de vida da 

populacao potiguar. 

2.2.1 Formagao Economica do RN 

0 inicio da atividade produtiva no espaco geografico que veio a tornar-se 

posteriormente o Estado do Rio Grande do Norte ocorreu de forma urn tanto 

diferenciada do que ocorreu nos outros estados nordestinos, onde havia solos 

favoraveis a producao do acucar, isto devido a reduzida fracao de Mata Atlantica 

existente. 3 7 Esse fenomeno contribuiu para que a pecuaria fosse a primeira 

atividade economica do Estado, predominando entre as demais ate o final do 

seculo XIX (Cf. CLEMENTINO, 1995). 

O processo de ocupacao do Rio Grande do Norte, iniciado no Seculo XIV, 

ocorreu mais por fins militares (expulsao dos franceses) que economicos, haja 

vista as terras serem consideradas fracas para a plantacao da cana-de-acucar. 

Tanto que logo ao desembarcarem, os Portugueses iniciaram a construcao de 

uma fortaleza, hoje conhecida como o Forte dos Reis Magos (HOLANDA, apud 

CLEMENTINO, 1995, p. 49). 

Por outro lado, a ocupacao definitiva so ocorreu com a cultura da cana-de-

acucar nos vales umidos dos rios proximos ao litoral oriental do Estado, locais 

onde existia Mata Atlantica. 

0 sertao, que representa a maior parte do territorio, somente foi ocupado 

com a expansao da pecuaria nos seculos XVI, XVII e XVIII. De acordo com 

3 7 No Nordcsic a pecuaria foi originariamentc, iima atividade de projccao da cconomia acucarcira. 

(FURTADO 1995) 



CLEMENTINO (1987), a concessao de sesmarias e a valorizagao da terra pela 

pecuaria estabeleceram as bases da estrutura fundiaria no sertao do Rio Grande 

do Norte marcada por grandes dominios territoriais. 

Apesar da predominancia da atividade criatoria, a agricultura nao estava 

excluida, ao contrario, desempenhava urn papel complementar a pecuaria. 0 

binomio gado-algodao tern existencia economica bastante remota, bem como as 

culturas de subsistencia. 

O inicio do seculo XIX e marcado pela diversificacao da atividade 

produtiva, como o couro, o acucar, o algodao e o sal. Essa mudanca na estrutura 

produtiva deu-se em grande parte devido a dizimacao de uma parte do rebanho 

bovino em 1845, decorrente de uma estiagem que assolou a regiao. 

Dessa forma, dentro de poucos anos uma regiao quase exclusivamente 

criatoria tornou-se uma provincia agricola. O agucar e o algodao sobressaem-se 

as outras atividades. "A industria acucareira na provincia do Rio Grande do Norte 

foi ativada a partir de 1845 nos vales do Ceara Mirim, Cipio, Goianinha, 

Canguaretama e Sao Goncalo (...) e foi predominante ate 1870 quando comega a 

ceder lugar a agricultura do algodao na regiao do Serido" (MEDEIROS apud 

CLEMENTINO, 1995, p. 56). 

Destarte, quando a economia agucareira do Rio Grande do Norte passa a 

ser expressiva no Estado, o mercado internacional do agucar encontra-se em 

queda, exceto por um breve periodo na segunda metade do seculo XIX, quando 

ha uma breve recuperagao nas exportagoes do produto. 3 8 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

, 8 Rccupcracao brcvc, haja vista a dcrrocada das cxporlacocs no inicio do seculo XX que atingiu a producao 
acucareira cm todo o pais. 



Restava ao agucar, o mercado nacional. No entanto, este nao seria 

promissor para o Rio Grande do Norte, devido a expansao da economia 

canavieira que estava preste a acontecer no Sudeste. 

A abundancia de terras, a necessidade de animais de tiro e a 

impraticabilidade da criagao de gado dentro das fazendas de cana-de-agucar 

levaram a separacao das economias acucareira e criatoria. Esse fenomeno, de 

certa forma, fez com que a pecuaria se distanciasse do litoral, tornando-se urn 

dos principais fatores da ocupacao do interior do Estado. 

Em fins do Seculo XVIII, as fazendas de gado ja estavam estruturadas no 

interior, e a atividade acucareira necessitava do gado como fonte de energia e 

meio de transporte. As ligagoes entre o sertao pastoril, e o litoral agucareiro, bem 

como o escoamento do gado para os mercados consumidores formou caminhos, 

os quais ficaram conhecidos como caminhos do gado, caminhos esses que se 

tornaram as raizes das grandes regioes do Estado - Litoral, Serido e Oeste 

(CLEMENTINO, 1995). 

Em relagao ao cuitivo do algodao, TAKEYA (1983) identifica ties fases para 

sua evolugao ate o final do seculo XIX quando se torna o principal produto 

agricola do Estado. A primeira fase tern inicio com o cuitivo e processamento do 

algodao nativo nos primeiros anos da colonizagao, indo ate ao primeiro surto de 

exportagao em fins do seculo XVIII; a segunda fase comega na decada de 1860 

quando ocorrem varias mudangas na cotonicultura potiguar, favorecidas inclusive 

pela alta dos pregos durante o periodo 1863-1873 decorrente da guerra de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

39 

secessao norte-amencana . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 9 Para se tcr uma idcia do aumento da producao algodocira no Rio Grande do Noric nessc periodo, basla 
dizcr que houve urn aumento dc 13,5 mil arrobas cxporladas cm 1851 para 140 mil cm 1866 (CASCIJ1X) 
apud CLEMENTINO, 1987, p. 31) 
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A terceira fase da cotonicultura potiguar tern inicio com a seca 1877/79 que 

prejudicou a pecuaria, permitindo nova expansao do algodao, agora com o 

surgimento do algodao moco, tambem conhecido como algodao de fibra longa, 

bem aceito nos mercados internacionais e na industria textil que surgia no Brasil. 

Dessa forma, com o fim da guerra de secessao o algodao nordestino e 

norte-rio-grandense vao ganhando o mercado interno caracterizado pela 

expansao da industria textil, principalmente no estado de Sao Paulo. 

A pecuaria continua como atividade importante para a economia potiguar. 

Entretanto, o algodao torna-se predominante, tornando-se o primeiro produto de 

exportacao potiguar no final do seculo XIX. Inverte-se, portanto, o binomio gado-

algodao para algodao-gado. 

Segundo CLEMENTINO, a coexistencia do algodao com a pecuaria 

permitiu a formacao de uma estrutura economica peculiar, no interior da grande 

propriedade fundiaria sertaneja. De urn lado, os grandes proprietaries rurais, o 

fazendeiro senhor de muitas cabecas de gado e nem sempre agricultor, o que nao 

o impedia de apropriar-se da producao agricola estabelecida em suas terras ou 

fora delas; do outro, os trabalhadores despojados de quaisquer recursos, inclusive 

de terra, mas nao escravos (1987, p. 33-34). 

Ainda segundo CLEMENTINO, foi a fazenda de char que gerou no sertao a 

predominancia da mao-de-obra livre, sendo esse o tipo de mao-de-obra 

largamente utilizada tambem no cuitivo do algodao. 

A relacao de trabalho preponderante na cultura algodoeira era a parceria. 

Esse tipo de relacao permitia aos trabalhadores o cuitivo do algodao nas terras 

dos senhores, os quais tinham direitos sobre a palha - racao para o gado, bem 

como a uma parte do algodao colhido. 0 sistema de parceria predominante no 
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Rio grande do Norte era a meagao. Outra forma de relacao de trabalho utilizada 

no Estado era o arrendamento, o qual implicava no pagamento de urn foro anual 

em dinheiro. 

Apesar do proprietario nao cultivar diretamente o algodao, ele mantinha a 

organizagao da producao sob controle nao apenas atraves de fmanciamentos, 

mas tambem na selecao de sementes e na colheita. A compra do algodao na 

folha era outra forma do fazendeiro se apropriar de uma parte do lucro do 

pequeno produtor. 

O beneficiamento do algodao revela uma nova face do fazendeiro: a de 

industrial. Como proprietario de uma maquina de descarocar, ele comprava 

algodao para beneficiar. "Uma fazenda com maquinismo tinha largo poder de 

concentrar a produgao" (CLEMENTINO, 1983, p.38). 

Em sintese: a fazenda controlava a produgao de algodao estabelecida em 

suas terras no sistema de parceria, dos arrendatarios como exigencia de 

emprestimos alem dos foros, dos pequenos proprietaries tambem enlagados 

pelos emprestimos, e ate dos vizinhos que nao tivessem nas suas fazendas uma 

maquina de descarogar (idem, p.39). 

Com a diversificagao da produgao final do seculo XVIII, aparecem como 

atividades importantes o agucar e o sal, surgindo tambem nessa epoca a 

exploragao da carnauba. 

Interessante observar que a expansao da cultura algodoeira no Estado se 

da no mesmo periodo da expansao da industria textil no Brasil - especialmente 

em Sao Paulo - garantindo, alem da exportagao, o mercado interno para sua 

produgao. 
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Esse novo mercado gera vinculos de dependencia entre os setores 

algodoeiro e textil, vale dizer com o capital comercial associado ao capital 

industrial nascente (CLEMENTINO, 1995, p.68). 

O crescimento da demanda nacional de algodao manteve os fluxos de 

circulagao no mercado interno, em especial do algodao moco, produzido 

principalmente na regiao Serido, o qual era de excelente qualidade e servia para a 

confeccao de tecidos finos. 

Esse aumento da procura provocou transformagoes no beneficiamento do 

algodao. Conforme afirma CLEMENTINO, "os maquinismos a vapor para 

descarogamento do algodao expandiram-se pelas fazendas do interior" (1995, 

p.76). 

0 aparelho administrativo desenvolveu-se para atender as necessidades 

da agricultura, especialmente, do algodao. Intelectuais e politicos locais 

buscavam novas solucoes para reorientar a economia. Foi nesse contexto que 

ocorreu a criacao de novos orgaos, bem como algumas mudangas na estrutura 

politica como a participagao de liderangas do Serido na administragao do Estado. 

A tributagao do sal estrangeiro permitiu a expansao das salinas com os 

mesmos metodos de extragao, produgao que continuou crescente ate os anos 30. 

Alem dessas atividades o gado continuava como atividade essencial na 

fazenda sertaneja, no entanto a criagao continuava de forma extensiva, 

apresentando algumas mudangas na sua estrutura somente nos anos 30. 

Outra atividade que surge no inicio do seculo XX e a industria. Segundo 

CLEMENTINO, a partir de 1910 cresce o numero de estabelecimentos industrials 

(alimenticia e textil). No entanto, a participagao da industria potiguar e pouco 
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expressiva no quadro da producao regional - 1,5% em 1907 para 5,3% em 1920 

(1995, p. 83). 

Como vimos, ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA locus da produgao era rural, inicialmente concentrada no 

litoral oriental do Estado, e posteriormente com a pecuaria e o algodao, estendida 

para o interior. 

As grandes regioes do Estado foram demarcadas ao longo dos chamados 

caminhos do gado. "O gado foi a matriz do sistema urbano potiguar" 

(CLEMENTINO, 1995, p. 95). 

Apesar de ter sido o gado, e nao o algodao, o responsavel pelo 

povoamento do interior, este ultimo ocupa os mesmos espagos geograficos da 

atividade criatoria. 

Nesse sentido, com o deslocamento da maquina de beneficiar algodao 

para os nucleos urbanos do interior surgiram alguns municipios no Agreste 

potiguar no final do seculo XIX. 

Os meios de transports no Rio Grande do Norte desenvolveram-se em 

atengao as necessidades do setor exportador, e com atraso em relagao aos 

Estados vizinhos. Durante muito tempo as mercadorias produzidas no estado 

eram vendidas a Pernambuco, o qual as exportava e ao mesmo tempo abastecia 

o comercio importador local. 

De acordo com CLEMENTINO, a primeira ferrovia do Rio Grande do Norte 

foi construida no final do seculo XIX ligando apenas Natal a Nova Cruz, deixando, 

portanto, de atender a toda a produgao algodoeira da regiao Apodi/Mossoro -

esta escoada via Aracati no Ceara. O Serido tambem nao foi beneficiado com a 

construgao da ferrovia. A produgao dessa regiao era drenada por Caico, sendo 

revendido, principalmente, para Campina Grande, na Paraiba (1995, p.102-03). 
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Mossoro, segunda cidade do Estado, comega a dar sinais de exaustao, 

enquanto emporio comercial, na decada de trinta, sendo ultrapassada por 

Campina Grande, a qual torna-se hegemonica no comercio dos sertdes. 

No ambito nacional, as decadas de 20 e 30 sao de transigao e 

transformacao. Entretanto, essas transformacdes nao tiveram as mesmas 

repercussoes no Nordeste. 4 0 

A questao e que enquanto o Sul se moderniza, iniciando a produgao em 

grande escala, a cotonicultura do Nordeste entra em crise. As formas de 

assalariamento na agricultura do Centro-Sul disseminam-se juntamente com a 

tecnificagao da produgao. No Nordeste, as formas de produgao, principalmente no 

sistema algodoeiro-pecuario, foram mantidas (CLEMENTINO, 1995, p.135). 

Apesar da crise algodoeira no Nordeste, no Rio Grande do Norte a situagao 

era favoravel. A produgao algodoeira aumentou na decada de 20 e quase 

duplicou na decada de 30. No entanto, esse aumento deu-se com a incorporagao 

de novas terras - metodo extensivo; estrutura que permanece praticamente 

inalterada ate 1970. As mudangas ocorreram apenas no beneficiamento e 

comercializagao. 

De acordo com CLEMENTINO, as primeiras mudangas no beneficiamento 

do algodao ocorrem ja no inicio dos anos 30, sendo as multinacionais de certa 

maneira responsaveis por ela. Por outro lado, deve ser lembrada a existencia de 

grupos locais que dividiam o controle do mercado algodoeiro no ambito estadual. 

Para maiorcs esclarecimentos, vcr, alcin do topico 3.1 dcstc Irabalho, CANO (1995) e OLIVEIRA, 1983. 
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A medida que surgiam as firmas algodoeiras, os pequenos maquinistas 

eram eliminados das fazendas e relocalizados em pequenos nucleos urbanos do 

interior, formando pequenas usinas; por outro lado a extracao do oleo continuava 

localizada nos grandes centros urbanos. 

A ag io do governo estadual esteve presente no sentido de minimizar a 

agao da multinacional e resguardar o controle da produgao para as firmas locais, 

utilizando o discurso da preservagao do algodao moco; 

Pela 'preservagao do algodao moco' e pelo repudio a 'agao danosa que a 
multinacional causava quebrando a fibra longa', eram deixadas de lado as rixas 
politicas, familiares, em nivel de municipio, e as dissidencias internas da politica 
regional, contanto que fossem preservadas a estrutura fundiaria e as relagoes de 
produgao vigentes. A multinacional ameagava essa estrutura, [...] comprando o 
algodao nas feiras, diretamente ao pequeno produtor e o que e pior, pagando ao 
prego do dia (CLEMENTINO, 1995:144-5). 

Muitos maquinistas conseguiram passar a condigao de usineiro.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0 poder 

que Ihe proporcionava a propriedade da terra e a manutengao das relagoes de 

trabalho, bem como seu poder de adquirir financiamento, permitia-lhe sua 

manutengao enquanto usineiro. 

Entretanto, apesar do aumento da participagao de firmas locais no 

beneficiamento, os maquinistas defrontavam-se com a perda de eficacia dos 

mecanismos de financiamento do setor publico e com dificuldades do setor 

externo a medida que se generalizava na Europa o uso de fibras sinteticas. Essa 

substituigao ocorreu tambem no Brasil, principalmente no Sudeste, com a 

implantagao das novas industrias texteis 4 1 

Durante a Segunda Guerra a economia potiguar passa a contar com duas 

novas atividades a scheelita (minerio de tungstenio) e o sisal, ambas voltadas 

para o mercado externo, portanto dependentes das variagdes de pregos no 

4 1 "acrescentc-se o 'efeito' da modcrnizacao da industria textil national sobrc a industria do Nordeste: o da 
'destruicao' da industria textil nordestina e sua subslituicao por 'liliais' das cmpresas sediadas no Sudesle" 
(CLEMENTINO, 1995, p. 147). 
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mercado internacional. A scheelita teve seu auge no periodo da guerra, entrando 

em decadencia devido a queda na procura pelo mercado externo; a cultura do 

sisal tambem variava com as crises no mercado internacional, tendo alcangado 

seu maior volume de exportagdes no ano de 1973 (160 mil toneladas no pais, 

uma receita cambial de US$ 59,4 milhoes) com uma participagao 10% do Estado 

Potiguar (CLEMENTINO, 1995, p. 154). 

A exploragao do minerio concentra-se no Serido (Currais Novos e 

Parelhas). Com o fim da guerra caem os pregos internacionais e este entra em 

crise, haja vista o mercado interno nao ser suficiente para manter a produgao. 

Em relagao ao sisal, o Rio Grande do Norte chegou a ser o 3° produtor do 

Brasil, no entanto a utilizagao de fibras sinteticas debilitou a produgao sisaleira, a 

qual teve seu auge no ano de 1973 (160 mil toneladas), trazendo urn rendimento 

de US$ 59,4 milhoes (CLEMENTINO, 1995, p. 154). 

Tomando o periodo 1944-68, a participagao da economia Potiguar na vida 

economica do pais e muito reduzida: 0,9% do PIB brasileiro e 5,9% do PIB 

nordestino. Segundo a autora supracitada, as irrelevantes estruturas economicas 

e as precarias relagoes capitalistas impediram a economia potiguar de participar 

mais favoravelmente do processo de industrializagao da economia brasileira 

ocorrida a partir dos anos 30, predominando, portanto, neste Estado, o modelo 

agrario exportador. 

Tanto que na decada de 60, o setor agro-exportador ainda era responsavel 

por 45% detoda a produgao potiguar (RODRIGUES NETO, 1994, p.87). 

O proprio parque manufatureiro potiguar, ate os anos 70, era formado 

essencialmente por industrias tradicionais, exemplificando o atraso da estrutura 

produtiva do estado. Essa situagao modifica-se nessa decada agravando a crise 
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do algodao, especificamente, do tipo moco. "O algodao moco perde, entao, a sua 

alcunha de 'ouro branco' e passa a ser um entrave ao equilibrio do ancilar 

binomio sertanejo: algodao-gado" (CLEMENTINO, 1995, p.149). 

2.2.2 O Perfil Socio-Economico do Rio Grande do Norte pos-SUDENE 

De acordo com CLEMENTINO, apesar das modificagdes ocorridas no 

ambito nacional apos 1930, a economia do Rio Grande do Norte nao sofreu 

modificacdes significativas. A principal atividade economica do Estado - a 

produgao algodoeira - cresceu nas decadas de 20 e 30 atraves da incorporagao 

de novas terras e da manutengao de metodos extensivos, sem melhorias tecnicas 

(1995, p. 137-59). 

O rendimento medio por hectare mostra uma alteragao pouco significativa 

entre 1931 e 1937 (590 para 620 Kg). Destarte, o beneficiamento e a 

comercializagao do algodao atravessam um periodo de transigao que vai de 1930 

a 1950, quando entao se generaliza a usina. 

Para a autora acima citada, as multinacionais instaladas no Estado tiveram 

um papel importante nessas mudangas. No entanto, nao se deve esquecer a 

existencia de grupos locais que dividiam o controle do mercado algodoeiro no 

ambito estadual. Controle esse que foi possivel gragas a agao do Estado. 

O parque manufatureiro potiguar ate os anos 70, tambem nao havia sofrido 

modificagdes importantes, sendo formado essencialmente por industrias 

tradicionais, situagao que se modifica com a ampliagao e modernizagao do setor 

textil, o que tomou decrescente o consumo de algodao moco. De acordo com 

CLEMENTINO, "a medida que essa industria textil penetrava no Nordeste e no 
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Rio Grande do Norte, desestruturava a produgao regional textil (consumidora de 

fibra longa) e se implantava com uma base tecnica poupadora de algodao e 

potencialmente nao consumidora de fibra longa" (1987, p. 192-93) Esse evento 

causou, ja na referida decada, declinio do consumo do algodao de fibra longa, 

com as prdprias industrias instaladas no Estado comprando algodao no Sudeste. 

Mesmo com a penetragao do capital industrial na regiao na decada de 60, 

a chamada industria incentivada, a economia potiguar continua com seu carater 

agro-exportador. Destacando-se a produgao e comercializagao de sal marinho, 

algodao, lagosta entre outros. 

Importante ressaltar que a estrutura fundiaria tambem nao sofre mudangas 

significativas, tendo como principal caracteristica a distribuigao desigual da terra, 

com base na relagao latifundio-minifundio. Com base nos dados dos Censos 

agropecuarios de 1975 e 1980, CLEMENTINO constata que 93% dos 

estabelecimentos tern menos de 100 ha ocupando apenas 25% da area total; 

destarte, as propriedades entre 1000 e 10000 ha representam apenas 0,56 dos 

estabelecimentos e ocupam 30% da area total (1995, p. 265). 

A transformagao na estrutura produtiva so vai ocorrer, timidamente, nos 

anos 70, quando os incentivos fiscais da SUDENE vao contribuir para a 

modernizagao dos processos de extragao de scheelita e para a criagao da 

industria textil em torno da cidade do Natal, a qual concentra a maior parte dos 

investimentos incentivados. 

Essa mudanga na base produtiva pode ser confirmada com o aumento da 

participagao da industria e dos servigos no PIB do Estado em detrimento da 

produgao agricola, como pode ser visualizado na tabela a seguir. 
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TABELA 4 - RIO GRANDE DO NORTE: PARTICIPAGAO DOS SETORES 

ECONOMICOS NO PIB 1970-99 

ANOS SETORES ECONOMICOS 

Agropecuaria Industria Servigos 

1970 18,83 26,38 54,78 

1980 15,75 28,79 55,45 

1990 5,91 40,44 53,66 

1999 2,2 46,8 51,00 

FONTE: SUDENE/DPG/PSE apud ARAUJO, 1995, p. 298. 

O decrescimo na producao agricola potiguar pode ser atribuido, em grande 

parte, a propria estrutura fundiaria persistente no estado, a qual nao possibilita 

que a maioria dos agricultores - minifundistas - tenham aceso ao credito, tendo 

que permanecer presos as praticas tradicionais. Os grandes proprietaries, por sua 

vez, sao os beneficiados pelas politicas agricolas e inovagdes tecnoldgicas. 

Na zona canavieira, a cana-de-acucar expandiu-se a partir dos anos 70 

com a implantacao do P R O A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl C O O L - Programa de Incentivo ao Alcool, 

beneficiando os grandes proprietaries rurais; enquanto isso, os antigos moradores 

foram proletarizados, passando a trabalharem sob a forma de assalariamento 

temporario; no agreste, a pecuaria comegou a intensificar-se com a introdugao de 

gado selecionado e de plantas forrageiras, processo esse que reduziu o cuitivo da 

produgao de subsistencia feito pelos pequenos produtores agricolas, quando nao 

os expulsou da terra; o sertao foi a regiao menos favorecida por essas politicas, 

ao inves de melhorias, houve um empobrecimento da atividade agricola ligada ao 

declinio do algodao e a substituigao das cuituras alimentares por forrageiras; 
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Apesar da queda registrada na agricultura, o periodo 1970-80 tornados 

como um todo, representou uma fase de crescimento significativo para a 

economia potiguar com o PIB real crescendo a uma taxa de 10,7% (Romao, 1990, 

p.39). 

Um dos principals responsaveis por esse crescimento foi o setor de 

servicos que em 1980 ja representava mais de 50% do PIB potiguar. Um dos 

responsaveis por esse aumento do setor servicos foi o setor publico, seguido 

pelas atividades financeiras e o pelo setor informal (idem, p. 29-30). 

A industria do Rio Grande do Norte concentra grande parte de sua 

estrutura na produgao em bens de consumo nao duraveis, liderando o panorama 

o genero de vestuarios, calgados e artefatos de tecidos (23% em 1980); tambem 

e significante a participagao de minerals nao metalicos, principalmente a industria 

de tijolos e telhas ceramicas. 

Mesmo nos anos de recessao 1980-84, a industria potiguar continua a 

crescer, gragas ao crescimento das industrias extrativa-mineral e de 

transformagao. 

Em relagao aos trabalhadores, CLEMENTINO mostra que as alteragdes na 

distribuigao da populagao economicamente ativa so vao ocorrer nos anos 70. 

Segundo a mesma, entre os anos de 1970 e 1980 a PEA caiu de 59% para 41,6% 

no setor agropecuario, elevando-se nos setores secundario e terciario de 1 1 % 

para 19% e de 30% para 39%, respectivamente. A estrutura da renda potiguar 

tambem se modificou neste periodo, quase duplicando na industria de 

transformagao (16,7% para 30,8%), enquanto caia nos outros setores (1995, p. 

257). 

De acordo com ROMAO, os recursos da SUDENE demoraram a chegar no 
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Rio Grande do Norte, e quando vieram, a participagao do Estado na obtengao dos 

recursos destinados ao Nordeste foi bem inferior a participagao de estados como 

Ceara, Pernambuco e Bahia. Para o periodo 1979-83 esta participagao foi de 

apenas 11,2% (1990, p. 45). 

Importante ressaltar que a maior parte desses recursos era destinada a 

programas de desenvolvimento rural, em contraposigao, os recursos direcionados 

a programas de desenvolvimento social e de infra-estrutura eram bem menores. 

O que nos permite concluir que os recursos da SUDENE vieram para o Estado 

mais com a fungao de amenizar os problemas da seca, do que com o intuito de 

promover algum tipo de desenvolvimento seja na estrutura produtiva ou infra-

estrutura. 4 2 

Do estagio de subdesenvolvimento econdmico e social a que esteve 

relegado o Estado Potiguar, ate meados dos anos 70, a economia entra em outra 

fase de sua industrializagao com a implantagao de outra matriz produtiva: a 

industria extrativa de petrdleo. 4 3 

Essa fase foi marcada pela presenga do Estado, enquanto principal 

investidor, tanto na area de infra-estrutura estadual, quanto nas atividades de 

exploragao, perfuragao e produgao de petrdleo e gas natural. A criagao da 

POTIGAS - Companhia Potiguar do Gas, no ano de 1993 em parceria com a 

Petrobras foi um passo no sentido de aumentar a comercializagao do gas natural 

no Estado. 

Sobre essa nova atividade Potiguar disserta CLEMENTINO: 

42"Enquanto as aplicacocs da SUDENE cm desenvolvimento rural no Rio Grande do Norte correspondciain a 
24,6% das aplicacocs tolais ncsla rubriea, no que lange ao desenvolvimento social e infra-estrutura a situaeao 
em 1983, foi muitomenos favoravel: somcnlc 3,7% das aplicaofies da SUDENE ncsla funcao foram alocadas 
no Estado" (ROMAO, 1990, p. 44-45). 
4 3 Esta nova atividade produtiva foi uma das responsaveis pelo crescimento do setor industrial no Estado, 
principalmentc na decada de 80, quando a partieipacao da industria no PIE passa de 28,79 no inicio da 
decada para 40,44 em 1990. 
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Apesar das atividades da Petrobras serem, ainda, estranhas a matriz tecnica e 
social da economia do Rio Grande do Norte, vem desde o final dos anos 70 
transformando substancialmente a economia estadual, a medida que, juntamente 
com o PROALCOOL (ja que o bicudo dizima a produgao algodoeira) sustenta e 
amortece os impactos da crise dos anos 80 (1995, p. 272). 

Por outro lado, a maior parte das compras da empresa e de suas 

subsidiarias e feita fora do Estado (58,7% das empresas fornecedoras se 

localizam fora do Estado). Caso identico e o das empresas terceirizadas, das 

quais mais da metade (56,6%) sao de origem externa ao Rio Grande do Norte. 4 4 

Esse mesmo fendmeno ocorre com as refinarias do produto, o que permite a 

outros estados apropriarem-se de boa parte dos tributos recolhidos. 

Esses dados mostram o reduzido estimulo a formagao de industrias nos 

ramos metalurgico e mecanico e consequentemente, a oferta de empregos dentro 

do Estado. Em contrapartida, o pagamento dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA royalties ao Estado e municipios 

produtores vem contribuindo no sentido de aumentar a renda destes 4 5 

Destarte esses aumentos da renda estadual ficam concentrados apenas 

nos municipios produtores e na capital do Estado. Outra concentragao se da na 

distribuigao pessoal da renda, haja vista os altos salarios pagos pela Petrobras 

em relagao ao padrao de salarios recebidos pelos trabalhadores potiguares. 

Outra atividade importante para a economia do Rio Grande do Norte, e o 

polo de fruticultura irrigada Agu/Mossord. Tendo iniciado suas atividades na 

decada de 70, foi nos anos 80 que se expandiu. 

No entanto, apesar do aumento da fruticultura, a participagao do setor 

agricola no valor da produgao potiguar continuou em queda nos anos 80. 

provavelmente em decorrencia da crise do algodao e do declinio da pecuaria. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 4 Cf. dados da Petrobras apud RODRIGUES NETO (1994, p. 103). 
4 5 Os royalties sao uma compensacao Gnancrira que a PETROBRAS repassa aos estados e municipios 
brasilciros que tern petroleo em suas terras; a partir de 1998 tambem os proprietaries das terras em que era 
encontrado o petroleo passaram a ser benciiciados. 



73 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Segundo o IDEC - Instituto de Desenvolvimento Econdmico (1997, p. 19), 

essa introducao da fruticultura irrigada so foi possivel gracas a reestruturagao na 

base produtiva, o que possibilitou o aproveitamento dos recursos naturais 

disponiveis, como os solos ferteis e a agua de boa qualidade, nos vales dos rios 

Piranhas/Acu e Apodi/Mossord. 

SILVA, A. G. (1999) destaca tambem a integracao do polo fruticultor 

potiguar com o mercado nacional e sua integracao com o mercado mundial, 

inclusive com o Mercosul. 

Vale salientar tambem o surgimento da atividade turistica ja em fins dos 

anos 70, mas com crescimento acentuado na decada de 80, representa uma 

grande fonte de riqueza para o Estado. Essa atividade foi fomentada por 

investimentos estatais, sendo posteriormente transferida a iniciativa privada, a 

qual comercializa desde o sol e a beleza das praias, ate o artesanato, o folclore e 

a hospitalidade do povo potiguar. 

A despeito do crescimento econdmico verificado no Estado durante a 

decada de 80, os dados referentes a indices sociais mostram que a geracao da 

nova riqueza trouxe consigo, de um lado a concentracao da renda nas maos de 

poucos, e do outro o empobrecimento da maior parte da populacao. 4 6 

Segundo o IDEC-RN (1993), em 1990, 46% da populacao sao de 

indigentes, 35,2% da populacao sao de analfabetos, 52,2 % da populacao tern 

renda mensal familiar per capita atezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA V* salario minimo, 2 1 % das criangas estao 

fora da escola e 53% dos empregados nao tern carteira assinada. 

4 6 "Scm querer incorrcr cm cxagcros comparatives, apesar dos recursos naturais disponiveis, a populacao do 
Rio Grande do Norte tern uma qualidade de vida equivalente as populacSes de paises pobres da Africa" 
(IDEC, 1995, p. 17) 
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Em numeros absolutos, significa que 1,1 milhao de pessoas possui uma 

renda que permite, no maximo, adquirir uma cesta basica de alimentos. Se for 

levado em conta apenas o interior do Estado esse percentual sobe para 52%. 

Natal tern 30% de familias indigentes 4 7 (IDEC, 1995, p. 19). 

O grafico a seguir ilustra os indices de indigencia no Estado segundo as 

zonas homogeneas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

GRAFICO I - RIO GRANDE DO NORTE: INDIGENCIA SEGUNDO AS ZONAS 

HOMOGENEAS EM 1990. 

FONTE: extraidodo IDEC, 1995, p. 21. 

A zona do Litoral Oriental apesar de apresentar o percentual mais baixo 

(39%), no entanto, abriga o maior numero de pessoas carentes do estado, o 

segundo maior contingente encontra-se na zona de Mossoro; 

4 7 Esses dados referentes ao grau de indigencia no Estado, quando nao indicada a fonte, foram extraidos da 
publicacao do IDECzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Pobreza no Rio Grande do Norte: condicionantes socioeconomicos. 1995. 
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As zonas do Litoral Norte, do Agreste e das Serras Centrais apresentam 

os indices 55%, 54% e 53%, respectivamente - os maiores percentuais de 

pessoas carentes do estado; 

No grupo formado pelos 20% dos municipios com maior numero de 

indigencia, ha municipios com mais de 60% de familias indigentes, como e o caso 

de Carnaubais com 74%. 

Na zona produtora de petrdleo -Mossoroense, os indices de indigencia 

superam a media do estado, o mesmo ocorrendo nos municipios circunvizinhos 

ao polo fruticultor Acu/Mossord - o terceiro maior do Nordeste - onde os indices 

de indigencia sao em media 58%. Isso mostra que apenas uma minoria da 

populacao se beneficia das riquezas geradas nesses municipios, pois tais 

atividades econdmicas nao apresentaram ate o momento potencial estruturador 

capaz de propagar seus influxos para as areas adjacentes. 

Um dos principals condicionantes da pobreza do Norte-rio-grandense sao 

os baixos niveis de rendimentos. Dados do Censo de 1991 mostram que 26% dos 

chefes de domicilio tern rendimento maximo de % salario minimo (IDEC, 1995, p. 

29). 

O indice de Gini, para a renda, mostra que entre 1980 e 1991 aumentou a 

concentragao de renda no Estado. 0 indice que ja era bastante elevado em 1980 

(0,73), subiu para 0,76 em 1991. 

Houve transferencia de renda dos mais pobres para os mais ricos neste 

periodo. A participagao dos chefes de familia, classificados como os 10% mais 

pobres, caiu de 1,21% para 0,56%; a participagao dos 10% mais ricos subiu de 

50,4% para 54,6%. Ou seja, se em 1980 os mais ricos recebiam 40 vezes mais 



76 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

que os mais pobres, em 1991 essa diferenga e de 97 vezes (Cf. IDEC, 1995, p. 

29-30). 

Tambem ha desigualdade de genero, em 1980 havia 22,7% de homens e 

57,4% de mulheres com renda de atezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Vz salario minimo; em 1991 40,9% de 

homens e 61,3% de mulheres. Em 1980 85 ,1% dos chefes de domicilio eram 

homens e 14,9 mulheres; em 91 o numero de mulheres aumenta para 17,7% 

(idem, p. 31). 

A area rural e a mais afetada, abrigando 65,7% das pessoas que 

sobrevivem numa situagao de pobreza absoluta (recebem ate % de salario 

minimo). Sendo que os municipios com os mais baixos niveis de renda situam-se 

no Alto Oeste (Vigosa 83,2%) 

A questao da concentragao da terra esta correlacionada com os baixos 

niveis de renda. Segundo o IDEC, no Rio Grande do Norte, os estabelecimentos 

com ate 10 ha representam 65,4% do total e ocupam apenas 5% da area total, 

enquanto os estabelecimentos com mais de 1.000 ha representam 0,5% do total e 

ocupam 28,5% da area total (1995, p. 34). 

Os dados referentes a educagao nao sao animadores, em 1990 2 1 % das 

criangas de 7 a 14 anos estavam fora da sala de aula; na faixa de 15 a 17 anos, 

este percentual sobe para 41,7%, na zona rural estes indices sao de 29% e 50%, 

respectivamente (idem, p. 35). 

Para analisar as condigdes de saude o IDEC toma como base a esperanga 

de vida ao nascer, sendo esta estimada em 60 anos para o norte-rio-grandense, 

apenas 3 anos superior a esperanga de vida da regiao Sudeste em 1970 (1995, 

p.39). 
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Outro dado que mostra o atraso social no Estado sao os altos indices de 

mortalidade infantil. De mil criangas nascidas vivas, 88 morrem durante a 

infancia, indice superior ao Haiti, pais mais pobre das Americas. 

Tambem sao inadequados as instalagdes sanitarias e o abastecimento 

d'agua - na area rural a falta desses servigos atinge 92% e 90% respectivamente. 

A desnutrigao e outro agravante da mortalidade infantil, 42% das criangas 

de 0 a 5 anos (157 mil), residentes no interior apresentam retardo de crescimento 

provocado pela desnutrigao, em Natal esse numero e de 30,3 mil criangas -

33,4% (IDEC, 1995, p. 40-41). 

Esse e o quadro social que se esboga no Estado, decorrente do perfil de 

distribuigao de renda - extremamente desigual, que contrasta com o processo de 

produgao de riqueza. Esta acumulada por uma pequena parcela da populagao. 

Em outras palavras, o crescimento econdmico verificado nos anos oitenta 

nao reverteu, ao contrario, agravou o estagio de subdesenvolvimento da maioria 

da populagao potiguar. 



3 CRESCIMENTO ECONOMICOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA VERSUS DISTRIBUIGAO DE RENDA NO RIO 

GRANDE DO NORTE: UM ESTUDO DOS ANOS 90 

Os dados que refletem o crescimento econdmico apontam para a evolucao 

positiva da economia potiguar na decada de noventa. Entretanto, a literatura 

revisada neste trabalho mostra que o crescimento por si so nao melhora as 

condigdes de vida da populagao, haja vista a produgao e distribuigao da riqueza 

no modo de produgao capitalista nao caminharem no mesmo sentido. Ou seja, um 

aumento na produgao nao significa aumento correlato da renda dos 

trabalhadores. 

Nesse contexto, sera verificado neste capitulo, a relagao entre o aumento 

da produgao potiguar e a distribuigao dos rendimentos entre a populagao 

trabalhadora, assim como serao identificados alguns indices que refletem o 

padrao de vida da populagao do Rio Grande do Norte nos anos 90. 

3.1 UMA SiNTESE DO CRESCIMENTO DA ECONOMIA POTIGUAR NOS ANOS 

90 

A estrutura economica do Rio Grande do Norte passou por importantes 

modificagdes nos anos 80, conforme foi visto no capitulo anterior. Entretanto, a 

maioria dos investimentos realizados na decada de 80, teve sua maturagao nos 

anos 90, dentre as atividades que surgiram nos anos 80 destacamos a fruticultura 

irrigada, o petrdleo e o turismo. 

A evolugao das taxas de crescimento do PIB potiguar tern sido superior as 
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medias regional e nacional nas ultimas decadas 4 8, e apesar de atingir indices 

menores na decada em estudo, o crescimento foi positivo em todos os anos, com 

excegao de 1992, conforme pode ser observado no grafico abaixo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

GRAFICO II - BR, NE E RN: CRESCIMENTO PERCENTUAL DO PIB 1990-1999 

12 

-8 -> 

Anos 

FONTE: S U D E N E - Boletim Conjuntural 1999. A variacao do PIB Real (BR, NE e RN) 1999/1998 foi retirada de S U D E N E zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2D 

Apos a queda no crescimento verificada em 1992, a economia do Rio 

Grande do Norte voltou a crescer em 1993 e em 1994 deu um salto significativo 

ultrapassando, inclusive o indice de crescimento do pais. Em 1995, apesar de 

decrescente, o Estado potiguar apresenta taxa de crescimento do PIB superior as 

observadas no Nordeste e no Brasil. Esse fenomeno repete-se em 1996, ano de 

maior crescimento do PIB no Estado. 

A partir de 1997, a curva de crescimento esboca uma tendencia declinante, 

com excegao de 1998 quando o Rio Grande do Norte volta a se destacar como o 

segundo Estado que mais cresceu na regiao Nordeste (3,9%), superando mais 

uma vez a media de crescimento da regiao (1,5%) e o crescimento do pais 

4 8 A media anual de crescimento do PIB por decada entre 1970 e 1980 foi de 10,3%, entre 1980 e 1990 7,4% 

como um todo, os indices para os periodos em questao foram 8,6%, 1,6% 2,5% (Cf. FERN, 2000). 
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(0,15%). Esse fendmeno nao se repete em 1999, ano em que a regiao Nordeste e 

o Brasil retomam o crescimento econdmico. 

Inclusive, e importante observar que as oscilagdes dos indices de 

crescimento da economia potiguar sao divergentes das verificadas na regiao 

Nordeste e no Pais, principalmente a partir de 1996, quando elas ocorrem em 

sentido inverso. 

Segundo dados do Instituto de Desenvolvimento Econdmico e Meio 

Ambiente - IDEMA (2000), as atividades mais dinamicas durante a decada em 

estudo foram, as de comunicagao, eletricidade, gas e agua, e as industrias de 

transformagao e extrativa mineral, entre outras. 

Vale salientar que durante as ultimas decadas a base produtiva do Estado 

passou de uma estrutura predominantemente primaria (ate os anos 70 a 

economia potiguar era ancorada no bindmio algodao-gado), para uma base na 

qual predominam o comercio e os servicos, acompanhados de perto pelo setor 

industrial. Em 1999 o setor primario tern uma participagao de apenas 2,2% do PIB 

total, enquanto os setores secundario e terciario contribuem com 46,8% e 51%, 

respectivamente (Cf. FIERN, 2000, p. 1). 

Comparando com a estrutura produtiva do inicio da decada percebe-se 

uma tendencia cada vez mais declinante da participagao da agricultura (5,91 em 

1990 para 2,2 em 1999), e um crescimento continuo das atividades industrials (de 

40,44 para 46,8 no mesmo per iodo) 4 9 

Importante salientar que a agricultura potiguar, exceto as areas irrigadas 

concentradas na regiao do Vale do Agu, e basicamente de subsistencia e utiliza 

4 9 Os dados sobrc a participacao dos setores economicos no PIB potiguar nas tres ultimas decadas pcxlcm scr 
encontrados na tabcla 4 deste trabalho (p. 69). 
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pouca tecnologia, dependendo quase que exclusivamente das condigdes 

climaticas, as quais sao muito instaveis no Estado. 

Essa vulnerabilidade da agricultura, juntamente com a derrocada do 

algodao, explicam, de certa forma, a queda da participagao da produgao agricola 

no PIB potiguar no periodo em estudo. 

Apesar da pequena participagao do setor primario na produgao potiguar, a 

fruticultura irrigada vem demonstrando crescimento na decada em estudo. 

Segundo SILVA, A. G., a exportagao de frutas tropicais do Rio Grande do Norte 

aumentou 43% entre 1995 e 1996, sendo o melao, o principal produto cultivado 

pela fruticultura potiguar -90% da produgao nacional exportada (1999, p. 314). 

Entretanto, outras frutas como a manga, a melancia, a uva e a banana vem 

ganhando espago na pauta de exportagdes. Tomadas como um todo, as 

exportagdes do Estado superaram a barreira dos U$S 100 milhoes em 1998 (Cf. 

VARELA& ALEXANDRE, 1999, p. 04). 

Segundo dados da FIERN, o polo Agu-Mossord e uma das ties mais 

importantes areas fruticolas do Nordeste. Esse polo gerou em 1999 uma receita 

de US$ 60,7 milhoes na exportagao de frutas secas (2000, p. 2). 

Vale ressaltar que a fruticultura, como a maioria das atividades econdmicas 

do Estado, fica concentrada numa pequena area 5 0, nesse caso, em Agu e 

Mossord, atingindo de forma superficial alguns municipios localizados ao seu 

redor. 

Nesses municipios onde predomina a agricultura voltada para a 

exportagao, as relagoes de assalariamento substituem a figura do pequeno zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5 0 "Dois polos constituent a base economica do RN: o litoral oriental com as atividades lurislicas, industrials 
e comcrciais e; a regiao entre Mossoro c o Vale do Apodi com a agricultura irrigada c a cxploracao 
petrolilcra" (IDEC, 1997, p. 57). 



produtor, e os poucos irrigantes que ainda permanecem no local carecem de 

apoio e infra-estrutura para administrar seus lotes de terra. 

Nos ultimos anos, as relagoes de producao na agricultura irrigada potiguar 

nao ficaram imunes as inovacdes tecnoldgicas, com sua consequente redugao 

dos trabalhadores. A FRUNORTE, uma das maiores empresas que atua no setor, 

triplicou sua produgao nos 13(treze) anos de atuacao no Estado com apenas 1/3 

dos trabalhadores com que iniciou sua produgao (Cf. VARELA & ALEXANDRE, 

1999, p. 22). 

Uma atividade que conseguiu destaque no final da decada de 90 e ja esta 

entre os produtos mais exportados pelo Rio Grande do Norte e o camarao criado 

em cativeiro. "O volume passou de 137 mil ddlares em 1998 para 1,5 milhao em 

1999" 5 1 (TRIBUNA DO NORTE, 2002, p. 6). 

No setor industrial destaca-se a extragao de petrdleo e gas natural. O 

Estado e o segundo maior produtor de petrdleo do Brasil com uma produgao de 

100 mil barris/dia, em media. Entretanto, a maior parte do petrdleo, bem como do 

gas natural, sai do Rio Grande do Norte em sua forma bruta. 

Segundo dados da propria FIERN, somente nos ultimos seis anos e que a 

produgao petrolifera passou a agregar valor localmente. Espera-se que com a 

implantagao do polo gas-sal essa riqueza natural possa ser mais bem aproveitada 

internamente. 5 2 Alem de agregar valor aos recursos minerais disponiveis no Rio 

Grande do Norte, a implantagao do polo gas sal deve somar U$S 2,2 bilhdes em zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5 1 No ano dc 2001, o camaraozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA foi responsavel so/.inho por U$S 28,8milh5cs. Com essa cifra supcrou o setor 
textil como maior exportador do Estado (Cf. TRIBUNA IX) NORTE, 2002, p. 6). 
5 2 O Polo Gas-Sal e um complexo industrial que esta sendo implantado na regiao dc Macau, e que visa a 
utilizacao rational e integrada dos recursos minerais (petroleo, gas natural, sal marinho, aguas-maes, calcario 
e silica), prescntcs em abundancia na regiao dclimitada pelos municipios de Guamarc, Macau e Mossoro (Cf. 
FIERN, 2001, p. 2). 
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investimentos e gerar cerca de 2 mil empregos diretos (Cf. KLEIBER, 1998, p. 

27). 

Os recursos para a realizagao desse empreendimento viriam de uma 

parceria entre o Governo do Estado e a Petrobras. Sem duvida, um 

empreendimento capaz de provocar mudangas qualitativas na economia 

potiguar. Entretanto ate o momento da realizagao dessa pesquisa, apenas a 

Petrobras cumpriu sua parte do acordo, o que impossibilitou a instalagao dessa 

matriz industrial no Estado. 

Nesse contexto, apesar de ser o segundo maior produtor de Petrdleo do 

Brasil, o Rio Grande do Norte tern perdido grandes chances de explorar 

economicamente essa riqueza. O que limita sua participagao praticamente a 

impostos arrecadados e aoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA royalties que a Petrobras paga ao prdprio Estado, 

aos municipios produtores e, recentemente aos proprietaries das terras nas quais 

o petrdleo esta sendo extraido. 

Em 2000, a Petrobras contribuiu com R$ 71,8 milhoes em ICMS - Imposto 

Sobre a Circulagao de Mercadorias e Servigos, passando a ser a maior 

contribuinte para a arrecadagao do imposto no Estado. Somando-se os royalties 

pagos ao Estado e aos municipios a Petrobras paga anualmente cerca de R$ 128 

milhoes (Cf. TRIBUNA DO NORTE, 2002, p. 4). 

Essas cifras tornam-se relativamente pequenas quando se leva em conta 

toda a riqueza que poderia ser gerada com a implantagao de um polo 

petroquimico, ou mesmo de uma refinaria no Estado. Apesar disso ate o momento 

o Polo Gas-Sal nao foi implementado em sua totalidade 

Outro setor que volta ser destaque na economia potiguar e o setor textil. 

Esta industria volta ao cenario econdmico do Rio Grande do Norte com o auxilio 
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do PROADI - Programa de Apoio ao Desenvolvimento Industrial. De acordo com 

os dados da SINTEC - Secretaria da Industria do Comercio, da Ciencia e da 

Tecnologia, o programa captou mais de R$ 1 bilhao em investimentos entre 1995 

e 2001, gerando 16.275 empregos (Cf. SINTEC apud TRIBUNA DO NORTE, 

2002, p. 5). 

No setor de servicos, uma atividade que vem se sobressaindo dentre as 

demais e o turismo, na segunda metade da decada de 90 o fluxo turistico cresceu 

119,5%, passando de 583.000 em 1996 para 1.142.281 em 1999 (Cf. TRIBUNA 

DO NORTE, 2002). Uma critica sempre feita a essa atividade era sua 

concentragao no litoral do Estado, especificamente na capital e nos municipios 

que a rodeiam. 

Atualmente o desafio dessa atividade e diversificar as opgdes, com a 

inclusao de novos atrativos. Uma dessas opgdes e a expansao para o interior do 

Estado, incluindo o turismo ecoldgico em seu catalogo. 

O SEBRAE - Servigo de Apoio as Micro e Pequenas Empresas, em 

parceria com a EMBRATUR - Empresa Brasileira de Turismo, vem 

desenvolvendo um projeto de interiorizagao do turismo no Estado, chamado de 

Novos Roteiros Tematicos cujo objetivo e expandir o turismo para todas as micro-

regides do Estado (Cf. LIMA, 1999, p. 16). 

Apesar da pequena participagao da agricultura na formagao do produto 

interno potiguar, esse setor ainda empregou 20% das pessoas de 10 anos ou 

mais ocupadas no Estado em 1999 5 3 , praticamente o mesmo indice de pessoas 

que vivem na Zona rural, o que significa que a base economica da populagao 

rural do Estado ainda e a agricultura de subsistencia com baixa produtividade. 

Cf.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA dados daPNAD 1999. 
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O Rio Grande do Norte tern aproximadamente 2,77 milhoes de habitantes, 

sendo que 73,32% vivem em areas urbanas. 5 4 "Em 1980 a populagao urbana 

representava 58,8% da populagao total; em 1991, 69,1% e em 1996 ficou em 

72,05%" (COSTA, 1997, p. 11). 

O deslocamento da populagao da Zona Rural acelerou-se a partir dos anos 

70 devido ao fraco desempenho das atividades agropecuarias. Esse abandono do 

meio rural acelera-se nos anos 80 com a derrocada do algodao e a intensificagao 

da estiagem. 5 5 

Vale ressaltar que essa redugao da populagao rural trouxe consigo o 

inchamento das grandes cidades, principalmente dos municipios da Grande Natal 

e Mossoro e, consequentemente um aumento dos problemas sociais nessas 

localidades, inclusive aumento da favelizagao (IDEC, 1997, p. 15). 

Na estrutura ocupacional da populagao potiguar predominam as atividades 

de comercio e servigos, fendmeno que nao diverge da participagao dessas 

atividades no total da produgao da potiguar, conforme foi mostrado na tabela 4 (p. 

69). Situagdes diferentes sao os casos da agricultura e da industria. O setor 

agricola com uma baixa participagao na produgao (2,2%) emprega quase a 

mesma quantidade de pessoas que o setor industrial, sendo que este ultimo tern 

sua participagao no PIB superior a 40%. 

A distribuigao das ocupagdes por ramos de atividade 5 6 no Rio Grande do 

5 4 Cf. dados do Censo 2000, tabulados por [DEMA, 2001. 
5 3 Sc levarmos cm conla que, "cm 1970, apenas 47,5% da populacao rcsidiam nas cidades" (II)lvC, 1997, p. 
15), vcrilica-sc que o crescimento da populacao acompanhou as mudancas na estrutura produtiva potiguar 
ocorrida nas ultimas decadas. 
5 6 Sao consideradas atividades do ramo agricola a agricultura, a silviculture, a pecuaria, a cxtracao vegetal, a pesea c a 
pisciculture; fa/cm partezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA do ramo industrial as industrias dc trans Ton nacad, dc constmcao c outras atividades industrials 
como extracad mineral c servicos industrials dc utilidadc publica; sao considerados comcrcios c servicos, o comercio dc 
mcrcadorias, prcstacio dc servicos cm gcral, servicos auxiiiarcs dis atividades ccondmicas, transporlc c comunicacjio c 
servicos sotiais; pcrtcnccm a administracad publica, alem dos liincionarios da propria a defesa nacional c a scguranca 
publica c; sao classificadas como outras atividades, as instituicOcs dc credilo c scguro, comercio e adminislracao 
dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA imoveis, as orgarrizacdes internacionais c atividades mal dellnidas ou nao dcclaradas (Cf. PNAD, 1996, p. 
XXXVII). 
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Norte segue uma tendencia parecida com a do Brasil. O Nordeste segue uma 

tendencia diferente, com mais pessoas ocupadas na agricultura que na industria, 

e mantendo os indices de ocupacao nos servigos no mesmo nivel do setor 

agricola, conforme pode ser observado no graficozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA III. 

GRAFICO III - RIO GRANDE DO NORTE: P E S S O A S DE 10 ANOS OU MAIS 

OCUPADAS, SEGUNDO O RAMO DE ATIVIDADE DO 

TRABALHO PRINCIPAL EM 1999 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

J—<• 

I RN 
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• BR 

Agricultura 

FONTE: IBGE, PNAD 1999, elaborada por IDEMA, 2001. 

Observa-se no grafico acima que a estrutura ocupacional da economia 

potiguar nao difere da tendencia atual da economia brasileira e mesmo da 

mundial, qual seja: a concentragao dos trabalhadores nos setores de comercio e 

servigos. 

No Rio Grande do Norte esse fendmeno justifica-se pela existencia de dois 

movimentos contraditdrios, um e a diminuigao constante da populagao residente 

na Zona Rural, o outro e o crescimento do setor de servigos que tern no turismo 

seu carro-chefe. 
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Nesse contexto, pode-se deduzir que o crescimento da economia potiguar 

nos anos 90 pouco diferiu, em termos qualitativos, do soerguimento verificado nas 

decadas de 70 e de 80, ou seja, apesar das mudangas na estrutura produtiva, a 

produgao continua concentrada basicamente em dois polos: Natal e Mossoro. 

Enquanto isso a maioria dos municipios fica a margem, mantendo-se, 

provavelmente, atraves das transferencias publicas estaduais e federals. 

Falou-se ate agora da producao da riqueza, vejamos agora como se da sua 

distribuigao. 

3.2 DISTRIBUIGAO DE RENDA NO RIO GRANDE DO NORTE: uma visao do 

contraste 

Apesar de ter um PIB em crescimento e a uma renda per capita 

relativamente alta, 5 7 o Estado continua convivendo com desfavoraveis 

indicadores sociais, revelando assim um modelo fortemente concentrador de 

renda e pouco voltado para o aspecto social. 

Sao varias as formas utilizadas para medir a desigualdade na distribuigao 

da renda, e controversas as teorias relativas ao tema. Entretanto, este estudo 

limita-se a estudar a desigualdade interpessoal da renda no Rio Grande do 

Nor te 5 8 Essa analise foi feita com base nos dados das PNADs disponiveis para 

os anos 9 0 . 5 9 

Sabe-se das limitagdes de uma pesquisa feita por amostragem. No 

entanto, as PNADs sao a unica fonte disponivel para intervalos anuais. Peca-se 

5 7 Com um valor dc US$ 2.247, a rcuda per capita potiguar e menor apenas que a do estado da Bahia (Cf. 
FIERN 2000, p. 1). 
5 S Uma distincao entre desigualdade funcional e interpessoul da renda pode scr encontrada no primciro 
capitulo deste trabalho, bem como nas obras citadas no refcrido capitulo. 
5 9 Nao foi realizada pesquisa nos anos de 1991(censo) c 1994 (nao foram disponibilizados recursos). 



tambem por nao fazer recortes micro-regionais e/ou municipals. Entretanto, para 

isso teriamos que utilizar os dados censitarios, disponiveis apenas em intervalos 

de 10 anos. 

Vale salientar que nesse tipo de pesquisa, a maioria dos dados refere-se 

aos rendimentos do trabalho. 6 0 Isto significa que outros tipos de rendimentos 

leiam-se, rendimentos do capital, estao subestimados apontando para uma 

distribuigao mais desigual que a constatada atraves dos dados. 

O total da PEA potiguar estudada pelas PNADs foi em media de 

1.100.000(um milhao e cem mil pessoas) ao ano 5 1 . Esse total inciui pessoas sem 

rendimento (inclusive as que receberam somente em beneficios) e as que nao 

declararam rendimento. 

Na tabela abaixo podemos observar a distribuigao percentual da PEA de 

acordo com a classe de rendimento na qual se encontram. 

TABELA 5 - RIO GRANDE DO NORTE: PERCENTUAL DA PEA SEGUNDO 

AS CLASSES DE RENDIMENTO MENSAL 1992-99 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C L A S S E S DE RENDIMENTO MENSAL 1992 1993 1995 1996 1997 1998 1999 

ATE 1 / 2 SALARIO MiNIMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA25,62 20,93 8.97 7,51 8,65 6,65 9,71 

MAIS DE 1/2 A 1 SALARIO MiNIMO 20,61 26,13 25,38 21,98 22,54 25,60 21,41 

MAIS DE 1 A 2 SALARIOS MINIMOS 20,24 18,38 22,69 26,68 24,44 26,00 24,45 

MAIS DE 2 A 3 SALARIOS MiNIMOS 5,06 6,11 8,55 9,58 9,22 7,82 10,64 

MAIS DE 3 A 5 SALARIOS MiNIMOS 3,45 4.81 6,32 8,41 6,53 8,82 6,59 

MAIS DE 5 A 10 SALARIOS MiNIMOS 3,22 3,56 4,57 4,88 4,81 4,57 5,24 

MAIS DE 10 A 20 SALARIOS MINIMOS 1,56 1,88 2,95 3,52 2,96 2,31 2,41 

MAIS DE 20 SALARIOS MINIMOS 0,64 0,72 1,11 1,69 1,45 1,72 1,35 

SEM RENDIMENTO (1) 19,32 16,41 18,93 15,41 17,99 16,19 17,90 

SEM DECLARACAO 0,28 1,06 0,51 0,33 1,41 0,32 0,30 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 
(1) inclusive as pessoas que receberam somente em beneficios. 

Fonte: PNADs (varios anos). Elaboracao da autora. 

"Cerca de 90% da renda Icvanlada pelos dados das PNADs correspondem a rendimentos: do trabalho" (SAIK)IA. 2000, 
p. 181). 

Sao considcradas l'essoas Econornicarncnte Aliv;is, pelas l'NAl^s, as pessoas ocupadas na semana de refcrencia e as 
desocupadas que tomaram alguma providencia |xira procurer trabalho nesse periodo (Cf. IBGK, 1996, p. XXXII). 
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A participagao na PEA da classe de rendimento mensai inferior azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Vz salario 

minimo caiu expressivamente durante o periodo 1992-1999, sendo essa reducao 

mais significativa nos anos de 1993 e 1996 e em 1998, anos em que o P I B 

potiguar cresceu em media 8% ao ano. 

Essa queda acentuada da participagao na PEA da classe inferior a V£ 

salario minimo (20,93% para 8,97) entre 1993 e 1995 parece de imediato um 

pouco fora de contexto. Entretanto, quando verificamos o comportamento da 

renda na Regiao Nordeste e no Brasil no referido periodo, constata-se que houve 

um crescimento substancial da renda no periodo em estudo. O valor real medio, 

em reais de setembro de 1999, do rendimento da PEA da regiao Nordeste passou 

de R$ 272,5 em 1993 para R$ 338,2 em 1995; para o Brasil os valores sao de R$ 

456,8 e R$ 587,7, respectivamente (Cf. HOFFMAN, 2000, p. 6). 

Foi tambem nesse periodo que os efeitos distributivistas do Piano Real se 

espalharam pelo Pais, afetando de forma positiva e mais acentuada os 

rendimentos menores. Houve inclusive uma redugao da pobreza absoluta em todo 

o Brasil, apesar deste nao ter sido o objetivo central da politica economica. 

Nao se pode negar que uma moeda estavel tern consequencias beneficas 

sobre a economia e a distribuigao da renda, mas o crescimento econdmico tern 

determinantes mais complexos. Segundo o autor supracitado, a recuperagao da 

economia teve inicio antes da implantagao da nova moeda (idem, p. 5). 

No sub-periodo 1996-1999, a excegao de 1998, ha um relativo aumento da 

participagao na PEA de pessoas que recebem ate % salario minimo em 1999, 

demonstrando senao uma regressao, uma estagnagao na melhora da distribuigao 

dos rendimentos. A analise nacional tambem mostra um retrocesso na 

distribuigao dos rendimentos da PEA a partir de 1997. 
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Tomando-se as tres classes de menor rendimento, percebe-se uma 

redugao da PEA (65% em 1992 para 55% em 1999). Observando-se as tres 

classes separadamente percebe-se que houve uma migracao da PEA da classe 

de rendimento inferior azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Vz salario minimo para as duas classes imediatamente 

superiores, com alternancia entre as tres, sendo que essa mobilidade foi mais 

significativa no ano de 1998, quando o percentual de pessoas das classes que 

recebiam entre 1/ 2 e 1 e entre 1 e 2 salarios minimos superaram os 25% e 26% 

respectivamente. 

Vale salientar que essa melhora no rendimento de aproximadamente 20% 

da PEA, de V2 para 1 ou 2 salarios minimos, e bastante reduzida quando 

comparada com a renda per capita do Estado no final da decada. (US$ 2.247 em 

1999). 

Somando-se esses mais de 50% da PEA com quase 20% que nao tern 

rendimento, temos mais de 70% da PEA com rendimentos inferiores a 2 salarios 

minimos, o que sugere a persistencia da desigualdade na distribuigao da renda no 

Rio Grande do Norte apesar dos altos niveis de crescimento econdmico 

verificados durante a ultima decada. 

O percentual de pessoas nas classes de rendimento superiores tambem 

aumentou. Entretanto esse aumento nao acompanhou o crescimento da renda 

gerada no Estado. 

A diferenca na estrutura da distribuigao de renda da PEA, em anos 

selecionados do periodo analisado, pode ser visto de forma mais clara no grafico 

IV. 



91 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

GRAFICO IV- RIO GRANDE DO NORTE: DISTRIBUICAO DOS RENDIMENTOS 

DA PEA (ANOS SELECIONADOS) . 6 2 

% DA PEA 
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Fonte: PNADs 1992, 1996 e 1999. 
Elaboracao da Autora. 

Comparando-se os anos de 1992 e 1996, percebe-se que a partir da faixa 

de 14 a 1 salario minimo, a participagao da PEA no segundo ano e maior em todas 

as faixas de rendimento. Fendmeno inverso ocorre com a participagao da PEA na 

faixa de rendimento inferior azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Vi salario, a qual fica em torno de 7% em 1996. 

Esse movimento sugere que houve uma melhora na distribuigao dos 

rendimentos no periodo. 

Ao tomarmos como base a curva de rendimentos de 1999 e interessante 

fazer duas observagdes, uma em relagao a curva de 1992 e outra em relacao a 

de 1996. 

Quando comparada a 1992, excetuando-se a parte da PEA que recebe ate 

Vz salario minimo, todas as outras faixas de rendimentos registraram aumento de 

participagao da PEA. Entretanto, se comparamos a 1996 observa-se um aumento 

da participagao da PEA na faixa de rendimento mais baixo, o que significa maior 

6 2 Exclusive as classes sem rendimento e sem declaracao 
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quantidade de trabalhadores recebendo ate 14 salario minimo. Nas demais faixas 

registram-se pequenas alteragbes ora com redugao da participagao (1 a 3, 3 a 5, 

10 a 20 e acima de 20), ora com aumento de participacao das pessoas 

economicamente ativas (2 a 3, 5 a 10). 

Essa queda/estagnagao relativa na distribuigao dos rendimentos nao se 

deu apenas no Rio Grande do Norte. 

Ao analisar o comportamento dos rendimentos no Brasil, ROCHA 

constatou que de 1997 a 1999 o mercado de trabalho mostrou-se incapaz de 

gerar postos de trabalho suficientes para absorver mao-de-obra, o que aumentou 

a taxa de desemprego e fez declinar os rendimentos (2001, p. 1). 

Ate o momento, analisamos a desigualdade de renda do ponto de vista da 

evolucao dos rendimentos no periodo delimitado. Entretanto e importante frisar 

alguns fatores que podem gerar e/ou ampliar as desigualdades na distribuigao da 

renda. 

No primeiro capitulo deste trabalho, abordamos de forma sucinta algumas 

teorias que buscam explicar as causas da diferenciagao na repartigao da renda, 

especificamente dos chamados rendimentos do trabalho. Dentre as mais 

importantes foram destacadas a teoria do capital humano, a qual considera a 

remuneragao como resultado das caracteristicas pessoais e o modelo de 

segmentagao da classe trabalhadora decorrente dos avangos tecnoldgicos que 

teriam beneficiado os trabalhadores ligados ao poder decisdrio das firmas. 

Alem dessas diferenciagdes entre os trabalhadores de acordo com a 

capacidade produtiva e o posto que assumem dentro de uma empresa, existe 

tambem a diferenciagao de salarios entre pessoas consideradas homogeneas 

diante do mercado de trabalho, mas de genero, raga e/ou cor diferentes. 
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Neste trabalho serao enfatizadas as diferencas salariais da PEA, no que se 

refere a genero, categoria de emprego e niveis de educacao. 

Iniciaremos pelas diferencas de genero. O ultimo Censo (2000) constatou 

que as mulheres representam 4 1 % da PEA no Brasil e chefiam mais de 25% das 

familias. Contrastando com esse fendmeno, tem-se que seu rendimento medio 

corresponde a 64,5% dos rendimentos auferidos pelos homens. (Cf. DIEESE, 

2002, p. 1). 

Esses dados mostram que apesar do espaco conquistado pela mulher nos 

ultimos anos, seu trabalho ainda nao tern o reconhecimento adequado. Uma 

evidencia disso e o rendimento medio inferior ao do sexo masculino. 

De acordo com (SILVA, 2002), no Rio Grande do Norte, 40,16% da PEA 

potiguar e composta por mulheres, destas, 43,27% estao na faixa entrezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Vz e 1 

salario minimo, o que indica que a discriminacao por genero no Rio Grande do 

Norte nao e muito diferente daquela observada no Brasil. 

Os dados das PNADs de 1992 e 1999 nos permitem afirmar que a maioria 

das mulheres encontra-se nas classes de rendimento inferior a dois salarios 

minimos, sendo amplamente majoritarias nos intervalos de renda inferiores a 1 

salario minimo. 

Na faixa de 1 a 2 salarios minimos, bem como nas demais acima desse 

valor, a presenca dos homens e superior a das mulheres. A incidencia de 

mulheres nas faixas de renda que recebem acima de 5 (cinco) salarios minimos e 

muito pequena (15,7%). A quantidade de homens nessas classes de rendimento 

mais elevado, apesar de baixa (21,3%), e relativamente superior a quantidade de 

mulheres. Esse fendmeno acentua-se na parte da PEA que recebe mais de 20 
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salarios, na qual a participagao feminina corresponde a menos da metade da 

participagao masculina. Como podemos visualizar no Grafico V. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

GRAFICO V - RIO GRANDE DO NORTE: DISTRIBUIGAO DOS RENDIMENTOS 

DA PEA SEGUNDO O SEXO EM 1999. 6 3 
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Fonte: PNAD (1999) 
Elaboracao da Autora. 

Levando-se em conta que as mulheres tern em media grau de instrugao 

supe*nor aos nomens, 6 4 confirma-se a discriminagao sofrida pelo genero feminino 

no mercaao ae traoamo, ao mesmo tempo que mostra a tragmaaae ae pane aa 

teoria ao capital humano. 

Outra variavel importante na aiferenciagao aos salarios e a posigao na 

ocupagao. O IBGE faz a aivisao aos trabalhaaores ocupaaos em empregaaos, 

militares e estatutarios, trabalhaaores aomesticos, trabalhaaores por conta 

6 3 Nao cstao incliridas as pessoas sem rendimento e as que nao o declararam. 
6 4 Na faixa de 9 a 11 anos de i nstrucao encontram-se 13,7% dos homens e 19% das mulheres; na faixa de 12 

2001, p. 19). 
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propria, empregadores e trabalhadores nao remunerados. 6 5 Nas PNADs os 

militares e estatutarios sao agregados a categoria dos empregados e os 

trabalhadores nao remunerados passam a constar na categoria dos que nao 

declararam rendimentos. A Tabela 7 mostra a posigao na ocupacao da populagao 

ocupada nos anos de 1992 e 1999. 

TABELA 6 - RIO GRANDE DO NORTE: POPULACAO OCUPADA POR 

POSIQAO NA OCUPAQAO 1992 E 1999 

POSIQAO NA POPULACAO OCUPADA % 

OCUPACAO 
1992 1999 

Empregados 62,64 61,47 

Trabalhadores domesticos 7,27 7,82 

Conta propria 27,87 26,88 

Empregadores 2,22 3,83 
Fonte: PNADs 1992 e 1999. 

Elaboracao da Autora. 

A maioria da populagao ocupada do Rio Grande do Norte encontra-se na 

situagao de empregado, seguido pelos trabalhadores por conta propria. Saliente-

se que tomando-se os anos extremos da analise temos um decrescimo nessas 

duas ocupagdes e um pequeno acrescimo nos trabalhadores domesticos e nos 

empregadores. 

Segundo dados da SUDENE (2000), o Rio Grande do Norte foi uma 

excegao em termos de aumento do emprego, destacando-se como o unico 

Estado que teve crescimento positivo do emprego formal no Nordeste em 1998 

(2,11%), entretanto no ano de 1999 nao manteve a mesma performance. 

Os dados colhidos pelas PNADs nos permitem observar a evolugao do 

rendimento em cada uma dessas ocupagdes nos anos acima citados. Tomando 

6 5 O IBGE considcra como trabalhadores nao remunerados aqueles que trabalham sem remuneracao cm ajuda 
a mcmbro da unidadc domiciliar c aquelc que trabalha como estagiario ou aprendiz em inslituicoes religiosas, 
bcnclicenle ou de cooperativismo (Cf. 03GE, 1996, p. XXXIV). 
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como referenda as tres classes de rendimento inferiores (ate 1/4 , dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Vz a 1 e de 1 

a 2 salarios minimos), constata-se que mais de 80% de empregados e 

trabalhadores por conta propria encontra-se nessa faixa em 1992. Em 1999, esse 

percentual cai para 70% em media, o que demonstra a persistencia de um nivel 

de renda baixo para os que vivem do trabalho, haja vista mais de 85% da 

populagao ocupada do Estado pertencer a uma dessas categorias (Cf. PNADs 

1992 e 1999). 

A situagao dos trabalhadores domesticos e ainda mais degradante em 

termos de rendimento. Em 1992 mais de 80% recebiam menos de Vz salario 

minimo. Esse quadro muda durante a decada, e em 1999 o percentual nessa 

classe de rendimento baixa para 24,14% (idem). 

Supde-se que essa melhora deva-se a uma maior rigidez no cumprimento 

das leis trabalhistas imposta pelos drgaos judiciarios. Entretanto, os trabalhadores 

domesticos ainda estao longe de verem cumprido o regulamento que os acoberta. 

Dados do IBGE (2001) mostram que em 1999, apenas 8,2% dos trabalhadores 

domesticos do Rio Grande do Norte tinham carteira de trabalho assinada. 

Ha diferenciagao salarial entre os prdprios empregados, mas antes de 

verificarmos essas diferengas e interessante salientar que durante a decada de 90 

houve redugao no percentual dos trabalhadores com carteira assinada tendo 

como contrapartida um aumento da categoria de militares e funcionarios publicos, 

o que demonstra o crescimento do setor de seguranga e do prdprio setor estatal 

no Rio Grande do Norte. A composigao do emprego segundo as categorias 6 0 

pode ser observada na tabela a seguir: 

6 6 O IBGE divide os empregados cm ires categorias: os que tern registro na carteira de trabalho, os militares e 
estatutarios e a categoria outros (os que nao se enquadram nas duas categorias antcriorcs) (Cf. I'NAI), 1996, 
p. XXXVI1). 
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TABELA 7 - RIO GRANDE DO NORTE: CATEGORIA DE EMPREGO DO 

TRABALHO PRINCIPAL NA SEMANA DE REFERENC1A EM 

PERCENTUAL (ANOS SELECIONADOS) 

COM CARTEIRA MILITAR E 

ANOS ASSINADA ESTATUTARIO OUTROS 

1992 42,04 12,28 45,68 

1996 39,59 19,22 41,19 

1999 38,62 18,04 43,34 

Fonte: PNADs varios anos. 
Elaboragao da Autora. 

Importante observar que quase metade dos trabalhadores do Estado 

encontra-se na categoria outros, ou seja, sem registro. 

Um breve panorama do que aconteceu no mercado de trabalho potiguar 

nos anos 90 pode auxiliar no esclarecimento da persistencia do alto indice de 

trabalhadores sem registro, seja no regime celetista ou no regime estatutario. 

Entre 1992 e 2000, 90% dos postos de trabalho em oficinas de conserto de 
eletrodomesticos e mecanicos foram fechados; [...] 39% dos postos de trabalho no 
setor de telecomunicacoes, energia e agua, foram fechados; [...] 45% dos postos 
de trabalho bancarios desapareceram entre 1992 e 2000. (FIERN apud TRIBUNA 
DO NORTE, 2000, p 09). 

Essa reducao de postos de trabalho, provavelmente sao resultados das 

reestruturacdes de algumas empresas e privatizacdes que ocorreram em diversos 

setores durante a decada em estudo. 

Na tabela 8 podemos observar de imediato que os empregados que se 

encontram na categoria "outros" estao localizados predominantemente nas 

classes de menor rendimento. Em 1992 mais de 80% recebiam ate 1 salario 

minimo; em 1999 esse percentual reduz-se para 60%, o que demonstra uma 

queda significativa das pessoas que recebiam menos de um salario minimo, 

apesar de constatar que mais da metade dos empregados enquadrados na 

categoria "outros" ainda continuarem na mesma situagao. 
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TABELA 8 - RIO GRANDE DO NORTE: RENDIMENTO MENSAL DO 

TRABALHO PRINCIPAL SEGUNDO A CATEGORIA DO 

EMPREGO 1992 E 1999. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C L A S S E S DE 

RENDIMENTO MENSAL 

COM CARTEIRA 

ASSINADA 

MILITAR E 

ESTATUTARIOS 

OUTROS 

1992 1999 1992 1999 1992 1999 

AtezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA VzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATL Salario Minimo 8,90 0,23 7,81 0,97 50,84 22,63 

Maisde 1/2 A 1 Salario 

Minimo 

30,37 22,45 14,85 21,85 32,56 35,75 

Mais de 1 a 2 Salarios 

Minimos 

37,90 43,77 34,37 16,02 13,86 29,06 

Mais de 2 a 3 Salarios 

Minimos 

9,36 14,29 11,72 18,93 0,84 7,27 

Mais de 3 azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 5 Salarios 

Minimos 

6,17 8,62 14,06 16,02 0,63 2,22 

Mais de 5 a 10 Salarios 

Minimos 

4,56 7,71 13,28 16,02 0,84 1,21 

Mais de 10 a 20 Salarios 

Minimos 

2,05 2,49 3,91 6,80 0,21 0,61 

Mais de 20 Salarios 

Minimos 

0,69 0,45 0,00 3,40 0,00 0,61 

Sem Rendimento (1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,61 

Sem Declaracao 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,00 

(1) Inclusive aqueles que receberam apenas em beneficios. 

Fonte: PNADs 1992 e 1999. Elaboracao da Autora. 

Tomando-se como referenda os anos de 1992 e 1999 pode-se constatar 

uma reducao significativa dos trabalhadores na classe inferior de rendimentos (ate zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Vt. salario minimo) para as tres categorias, sendo essa reducao mais acentuada 

entre os trabalhadores registrados, seja em carteira, seja nos regimes estatutario 

e militar. 

Ao passar para a classe imediatamente superior (de 1/ 2 a 1 salario), 

observa-se situacdes diferentes em cada categoria. Enquanto o percentual de 

militares e estatutarios, bem como dos empregados que se encontram na 

categoria "outros" aumentou, o percentual de pessoas com carteira assinada 

nessa classe de rendimento diminuiu. 

Apesar dos ganhos constatados pelas tres categorias na decada, ainda e 

muito grande a quantidade de empregados que recebem menos de 2 salarios 

minimos, ate porque observando bem os dados percebe-se que as mudangas se 
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deram com maior enfase nas classes de rendimento inferiores, excegao feita a 

categoria outros que teve o percentual de empregados na faixa entre 2 e 3 

salarios minimos em 1999 aumentado em mais de 8 vezes. 

Entretanto, o Rio Grande do Norte ainda paga mal a seus empregados, 

haja vista que em 1999 mais da metade dos empregados com carteira assinada 

e mais de 80% dos classificados como outros auferiam rendimentos inferiores a 

dois salarios minimos. Diferenciam-se um pouco dessa realidade os militares e 

estatutarios, haja vista em 1999, apenas 38% deles receberem menos de 2 

salarios minimos. 

Nas classes de maior rendimento a presenca dos militares e estatutarios 

aproximadamente 10%. Isso se deve a presenca do alto escalao da area militar, 

bem como de diretores e executivos da administracao publica. 

O nivel educacional, ou o grau de instrucao da classe trabalhadora e ticJo 

pelos defensores da teoria do capital humano como a variavel principal na 

explicagao da desigualdade na distribuigao dos rendimentos. Essa explicagao 

vem ganhado mais adeptos na atual conjuntura economica. 6 7 Para tais 

estudiosos a falta de qualificacao e considerada a grande causa do aumento do 

desemprego. 

As teorias contrarias a essa visao afirmam que o desnivel educacional e 

mais consequencia do que causa da distribuigao desigual da renda. 6 8 

A tabela a seguir mostra a relagao entre os anos de estudo dos 

trabalhadores potiguares e a classe de rendimento no qual estao inseridos no ano 

de 1999. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6 7 Dcntrc os mais citados dcslaca-sc LANGONI(1973); cnlrc os mais rcccntcs dcslacam-sc LEAL 

&WERLANG (2000). 
0 8 Um contraponlo cnlrc cssas teorias pode ser cncontrado no primciro capitulo deste trabalho. 



TABELA 9 - RIO GRANDE DO NORTE: PERCENTUAL DA POPULACAO 

OCUPADA POR CLASSE DE RENDIMENTO, SEGUNDO OS 

ANOS DE ESTUDO 1999. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C L A S S E S DE 

RENDIMENTO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SI INSTR. E 

MENOS DEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1 

ANO 1 A 3 ANOS 4 A 7ANOS 8 A 10 ANOS 11 A 14 ANOS 

16ANOS OU 

MAIS 

NAO D E T E R 

E S / D E C L A R 

Ate 1/2 16,10 17,60 14,10 5,61 2,31 0,87 0,00 

D e 1 / 2 a 1 25,62 29,33 24,68 25.97 15,17 5,21 71,44 

De 1 a 2 26,08 21,33 25,79 31,23 30,08 5,22 28,56 

De 2 a 3 7,26 6,67 10,94 11,93 16,97 8,70 0,00 

De 3 a 5 2,95 2,93 4,08 6,32 14,14 20,87 0,00 

De 5 a 10 0,91 2,93 2,04 6,31 10,02 29,57 0,00 

De10 a 20 0,68 0,53 1,48 1,40 4,63 13,91 0,00 

Mais de 20 0,00 0,00 0,74 0,35 2,06 14,78 0,00 

S / Rendimento 19,04 18,67 16,14 10,88 4,37 0,87 0,00 

SI Declaraijao 1,36 0,00 0,00 0,00 0,26 0,00 0,00 

Fonte: PNAD 1999. 

Elaboracao da Autora. 

Os dados contidos na Tabela 10 mostram que a PEA com menos de 8 

anos de estudo (aqueles nao concluiram o ensino fundamental) esta concentrada 

nas tres classes de rendimento mais baixo. Entretanto, percebe-se que a situagao 

dos trabalhadores que tern entre 8 e 10 anos de estudo e praticamente a mesma, 

ou seja, mais da metade dos que tern esses anos de estudo recebe menos de 2 

salarios minimos. 

Da PEA que tern de 11 a 14 anos de estudo (completou o ensino medio ou 

esta cursando alguma faculdade), 47,56% recebe menos de 2 salarios. A unica 

parte da PEA que se destaca nas classes de rendimento acima de 3 salarios 

minimos e aquela que completou pelo menos um curso de nivel superior. 

Levando-se em conta, que em 1999 apenas 5,36% da PEA tinha acima de 

15 anos de instrucao, percebe-se que a falta de oportunidade de acesso a 

educagao, especificamente, a educagao superior e um fator importante na 

determinacao dos salarios. Como dizia FISHLOW (1978), o prdprio sistema 

educacional brasileiro assegura a manutengao da estrutura existente ao racionar 
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a diplomagao em favor dos mais afluentes e tambem daqueles com pais 

educados. Uma constatacao valida ainda nos dias de hoje. 

Um outro dado preocupante e o grande percentual de pessoas 

classificadas como sem rendimento, principalmente entre as pessoas que nao 

concluiram o ensino medio, sempre acima de 10%, atingindo quase 20% entre as 

pessoas sem instrucao e com menos de 1 ano. 

E importante salientar que existem diferencas de renda entre pessoas com 

o mesmo grau de instrucao, o que pode ser observado principalmente entre as 

pessoas com mais instrucao (acima de 11 anos de estudo). Quando se toma a 

PEA com mais de 15 anos, por exemplo, observa-se que quase 20% recebem 

menos de 3 salarios minimos, enquanto 14,78% recebem mais de 20 salarios. 

Nesse contexto, pode-se concluir que existe diferenga salarial nao apenas 

entre pessoas com niveis de instrucao diferentes, mas tambem entre pessoas 

com o mesmo grau de instrucao, o que reforca a confirmagao da tese de que a 

educagao/ qualificacao profissional por si so nao determina bons rendimentos. 

A determinagao dos salarios depende muito da politica economica, em 

especifico da politica salarial, pois como constatou SINGER (1978), a 

remuneragao dos operarios e prefixada por fatores como salario minimo e 

contratos de trabalho. No caso de profissionais de nivel mais elevado seu 

rendimento estaria mais vinculado ao movimento dos lucros e o lugar que ocupa 

na hierarquia da empresa. 

Ate o momento foram estudadas divergencias no rendimento individual da 

Populagao Economicamente Ativa. Uma outra forma de examinar a desigualdade 

na distribuigao da renda e usando como parametro a renda familiar per capita, ou 

seja a renda mensal da familia dividida pelo numero de componentes da mesma. 
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A partir dos dados contidos no Grafico VI, pode-se constatar que a 

desigualdade na distribuigao da renda verificada no rendimento individual da PEA, 

tambem e visivel na analise do rendimento familiar per capita. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

GRAFICO VI - RIO GRANDE DO NORTE: RENDA MEDIA FAMILIARzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA PER 

CAPITA, EM SALARIOS MiNIMOS, DOS 10% E 40% MAIS 

P O B R E S E DOS 10% MAIS RICOS, EM 1992 E1999 

Fonte: IBGE, 2000. 
Elaboracao da Autora. 

Ao observar a media do rendimento familiar entre os anos extremos do 

periodo em estudo, percebe-se uma melhora na renda dos tres extratos da 

populagao sob analise. Entretanto para os 10% e 40% mais pobres, esse 

aumento percentual em termos de rendimento e muito baixo, haja vista os 
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primeiros viverem com menos de 1/6 do salario minimo por pessoa, valor que 

nao ultrapassa 1/3 no segundo extrato estudado. 

Fendmeno inverso ocorre para os 10% que estao no topo da piramide, 

estes quase duplicaram a media salarial por pessoa na decada em estudo. Nesse 

contexto, pode-se concluir que a concentragao da renda em favor dos mais ricos 

manteve-se no mesmo patamar durante o periodo (os 10% mais ricos recebem 

em aproximadamente 23 vezes mais que os 40% mais pobres, tanto em 1992 

quanto em 1999). 

Os dados do IBGE - censo de 2000, mostram que alem da concentragao 

mostrada pelos dados das PNADs, em termos de rendimento individual da PEA e 

rendimento familiar per capita, ha tambem uma concentragao espacial da renda 

dentro do prdprio Estado. 

Assim como a produgao, o rendimento tambem fica concentrado em alguns 

municipios/ algumas regides do Rio Grande do Norte. A regiao formada por Natal 

e municipios circunvizinhos tern rendimento medio mensal de R$ 716,00, o dobro 

do rendimento da segunda colocada, a mesorregiao Oeste com R$ 358,78, onde 

estao localizadas as industrias do petrdleo e do sal, bem como a fruticultura 

irrigada (IBGE apud TRIBUNA DO NORTE, p. 5). 

Essa realidade traz de volta um questionamento: o crescimento econdmico 

vivido pela economia potiguar teve sua correspondencia em beneficios para a 

populagao do estado? Em relagao a melhoria dos rendimentos deixou muito a 

desejar, e quanto aos chamados indicadores sociais houve melhoras 

significativas? 

Um fator que costuma ser utilizado para medir os indicadores sociais e o 

indice de escolaridade. Basta olhar os indices de analfabetismo (Grafico VII) que 
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ainda persistem no Estado para comprovar quao reduzido foram os beneficios 

auferidos pela populagao durante a decada de 90. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

GRAFICO VII - RIO GRANDE DO NORTE: POPULACAO ANALFABETA DE 15 

ANOS OU MAIS SEGUNDO O SEXO (ANOS 

SELECIONADOS). 

TOTAL HOMEM MULHER 

FONTE: IBGE, 2001. 
Elaboracao da Autora. 

Embora a taxa de analfabetismo no estado tenha diminuido no periodo 

estudado, mais de % da populagao com mais de 15 anos de idade continua 

analfabeta. Essa situagao torna-se mais grave quando observamos os dados 

referentes a populagao masculina, segundo os quais quase 1/3 dos homens 

potiguares nessa faixa etaria continuam analfabetos. 

Se ao inves de observamos o analfabetismo de acordo com o sexo, for 

levada em conta a situagao de domicilio, constata-se que no inicio da decada em 

estudo, quase metade da populagao rural era composta de analfabetos, situagao 
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que melhora um pouco, mas nao o suficiente haja vista terminar a decada com 

mais de 1/3 de das pessoas que vivem na zona rural sem alfabetizacao, conforme 

os dado das PNADs compiladas no graficozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA VIII. 

GRAFICO VIII - RIO GRANDE DO NORTE: POPULAQAO ANALFABETA DE 15 

ANOS OU MAIS SEGUNDO A SITUACAO DE DOMICJLIO 

(ANOS SELECIONADOS). 

TOTAL URBANA 

FONTE: IBGE, 2001. 
Elaboracao da Autora. 

E importante ressaltar que o IBGE considera alfabetizadas aquelas 

pessoas que sabem ler e escrever um bilhete simples. Deixando fora das 

estatisticas os chamados analfabetos funcionais, aquelas pessoas que apenas 

assinam seus nomes e nao conseguem se comunicar com a comunidade em que 

vivem atraves da linguagem escrita (Cf. IDEMA, 2001). 

O criterio utilizado para identificar esses semi-analfabetos e a permanencia 

na escola, ou seja, considerar alfabetizados apenas quern tern acima de quatro 

anos de escolaridade. Utilizando esse parametro, o numero de analfabetos no Rio 

Grande do Norte, em 1999, chega a 53% (Cf. TRIBUNA DO NORTE, 2002, p. 9). 
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Outro fator levado em conta quando se estuda as condigdes de vida de 

uma determinada populagao, e a taxa de mortalidade infantil. Esta, apesar de ter 

diminuido no periodo estudado, ainda e muito alta, inclusive quando comparada 

com a media do Pais, como pode ser visualizada na tabela abaixo. 

TABELA 10 - BR, NE E RN: TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL 1992 E 1999 

(MIL NASCIDOS VIVOS). 

ANOS BRASIL NORDESTE RIO G DO NORTE 

1992 43,0 68,4 67,3 

1999 34,6 53,0 48,7 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

FONTE: IBGE, 2001. 

Em suma: apesar da melhora em alguns indicadores sociais, o Rio Grande 

do Norte continua convivendo com indices sociais inferiores a media do Brasil. 

Essa constatagao corrobora a ideia de que crescimento econdmico nao 

tern uma relagao direta com a melhoria dos rendimentos da populagao e, 

consequentemente, nao atinge de forma satisfatdria a maior parte da sociedade. 



CONCLUSAO 

Este trabalho procurou mostrar a evolugao da distribuigao da renda no Rio 

Grande do Norte nos anos 90, fazendo, na medida do possivel, uma comparagao 

com o crescimento da economia do Estado na referida decada. Buscou-se no 

primeiro capitulo o embasamento tedrico-histdrico para a discussao da relagao 

entre a produgao e a distribuigao da riqueza, dando enfase a discussao que 

ocorreu no Brasil a partir dos anos 70. A relagao entre crescimento econdmico e 

distribuigao de renda no pais foi bastante divergente, inclusive os anos de 

maiores de crescimento do PIB mostraram-se como os de renda mais 

concentrada. Entretanto nos anos 80 e 90 de economia quase estagnada a 

distribuigao da renda piorou ainda mais. 

No segundo capitulo fez-se uma retrospectiva da formagao sdcio-

econdmica da Regiao Nordeste e do Rio Grande do Norte, enfatizando as 

transformagdes que ocorreram apds a implantagao da SUDENE, e os respectivos 

beneficios para a populagao da Regiao como um todo e do RN em particular. 

Donde verificou-se que apesar dos altos indices de crescimento vividos pela 

regiao e pelo Estado, os beneficios para a populagao ficaram aquem do 

esperado. 

A analise dos dados referente ao comportamento da economia potiguar 

nos anos 90 revela um crescimento significativo da produgao, alem de mudangas 

na estrutura produtiva do Estado, com uma queda brusca da participagao da 

produgao agricola na composigao do produto interno. 

Destarte, esse crescimento foi concentrador e excludente. As atividades 

que despontaram nessa ultima decada concentraram-se na grande Natal (turismo 
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e industria textil) e na regiao de Mossoro (Petrdleo e Fruticultura). Enquanto isso, 

as outras microrregides do Estado ainda nao encontraram alternativas de 

crescimento em substituicao a agropecuaria tradicional que se encontra em crise 

desde a decadencia do bindmio algodao-gado que se acentua nas decadas de 70 

e 80. 

A analise dos dados referentes a rendimentos mostra que durante o 

periodo em estudo houve ampla reducao da quantidade de pessoas nas duas 

classes de rendimento inferiores. Entretanto, essa melhora dos rendimentos nao 

aconteceu de forma constante durante a decada. Dividindo o periodo em dois 

sub-periodos, constatou-se que entre 1992 e 1996 houve uma queda significativa 

do numero de pessoas nas classes inferiores de rendimento (atezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Vz e entre Vz e 1 

salario minimo), com o consequents aumento de percentual nas classes 

imediatamente superiores (de 1 a 2 e de 2 a 3 salarios minimos). Fendmeno 

inverso ocorreu a partir de 1996 quando voltou a crescer a quantidade de pessoas 

que recebia menos de 1 salario minimo. 

As inferencias que podem ser derivadas dessas informacdes sao 

cautelosas. Assistiu-se a uma reducao significativa e ate brusca do numero de 

pessoas que recebiam menos de Vz salario minimo entre 1993 e 1995, 

consequencia de algumas politicas econdmicas derivadas do Piano Real, Em 

contrapartida o percentual dessa classe de rendimento volta a crescer e no fim da 

decada esta 8,2% maior que em 1995. Outro fendmeno interessante ocorre nas 

duas classes imediatamente superiores, cuja alteracao na decada em estudo e 

relativamente pequena. 

Vale salientar que em 1999, o Rio Grande do Norte tern 31,12% da PEA 

recebendo menos de 1 salario minimo e 17,90% sem rendimento. Isso significa 
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que quase metade da populagao trabalhadora nao tern assegurado sequer o 

salario minimo que e um direito absoluto e indiscutivel. 

Na busca de explicagdes para a persistencia dessas disparidades, alguns 

fatores como genero e grau de instrugao foram observados mais atentamente. 

Apesar do aumento da participagao da mao-de-obra feminina no mercado 

de trabalho, a mulher continua auferindo rendimentos menores que os homens. 

Em relagao ao grau de instrugao pode-se constatar que quase metade da PEA 

que concluiu o nivel medio e/ou esta cursando faculdade recebe menos de 2 

salarios minimos. Os unicos que se destacam nas classes de rendimento 

superiores a 3 salarios sao os que tern acima de 15 anos de instrugao. Levando-

se em conta que apenas 5,36% da PEA havia concluido algum curso de 

graduagao, pode-se afirmar que a falta de oportunidade do acesso ao ensino 

superior torna-se um entrave ao alcance de melhores rendimentos. 

Tomando-se a renda per capita familiar como referenda confirma-se a 

continuidade da ma distribuigao de renda no Estado. Os 40% mais pobres vivem 

com em media com menos de 1/3 do salario minimo por mes, enquanto os 10% 

mais ricos recebem 7 salarios e meio mensalmente. Ou seja, os 10% mais ricos 

recebem mensalmente 23,28 vezes mais que os 40% mais pobres. 

Nesse contexto questiona-se: o crescimento econdmico trouxe beneficios 

correspondentes para a populagao potiguar? Em termos de melhoria nos 

rendimentos pode-se comprovar que houve melhora sim para os mais abastados, 

para a populagao pobre a escassez de rendimentos continua. 

Os indices de mortalidade infantil e de analfabetismo comprovam os 

reduzidos beneficios sociais a que a populagao teve usufruiu na decada de 90. 
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Em suma, conclui-se que o crescimento econdmico por si so nao traz 

beneficios para a sociedade em geral. A forma como esse ocorre e o que 

determina qual sera o grupo mais ou menos beneficiado. No Rio Grande do Norte 

constatou-se que o crescimento foi concentrador e excludente, tanto em termos 

espaciais e setoriais como em relagao a classe trabalhadora, a qual continuou a 

margem das riquezas por ela criada. 
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