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O subdesenvolvimento tern suas raizes numa conexao 

precisa, surgida cm certas condicdes historicas, entre o 

processo interim de exploracao e o processo externa de 

dependcncia. Ouanto mais intenso o influxo de novos 

padrdes de consumo, mais concentrada tera que ser a 

renda. Portanto, se aumenta a dependcncia externa, 

tambem tera que aumentar a laxa interna de 

exploracao. Afais ainda: a elevacao da taxa de 

crescimento tende a acarrelar agra\'a$ao tanto da 

dependencia externa como da exploracao interna. 

Assim, taxas mais alias de crescimento, longe de reduzir 

o subdesenvolvimento, tendem a agra\-a-to, no scntido 

de que tendem a aumentar as desigualdades sociais. 

Celso Furtado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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R E S I M O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este trabalho pretende fazer um breve diagnostico sobre alguns impactos economicos, 

sociais e ambientais provocados pela industrializacao incentivada pela SUDENE no 

Nordeste brasileiro, no periodo compreendido entre 1970 e 1990. Pretendeu-se tracar um 

perfil das industrias que se instalaram na regiao via incentivos institucionais, 

principalmente, dos segmentos de bens intermediaries - com particular enfase para os 

ramos industrials da quimica, metalurgia, minerals nao-metalicos, materiais eletrico e de 

comunicacoes e papel e papelao, os quais encontram-se entre os setores que mais se 

beneficiaram do sistema de incentivos - na perspective de avaliar sucintamente as 

mudancas ocorridas na estrutura produtiva da economia nordestina e o impacto dessas 

mudancas sobre a estrutura socioeconomica regional, sobretudo, no que respeita a questao 

da urbanizacao e as mudancas nas relacoes sociais de producao e de trabalho, alem da 

dimensao social e ambiental. Partiu-se de uma ampla revisao sobre boa parte da literatura 

que trata com austeridade da questao nordestina e de uma minuciosa revista e analise de 

dados secundarios compilados pela SUDENE no periodo em estudo. Constatou-se, 

portanto, que no referido periodo, a economia nordestina passou por um conjunto de 

transformacSes bastante significativas na sua base produtiva, notadamente, no que se 

refere ao crescimento industrial, o que Ihe proporcionou um crescimento exponencial do 

produto por habitante, Alem disso, verificou-se tambem uma mudanca radical nas relacoes 

sociais de producao e de trabalho. No entanto, pode-se empreender que o modelo de 

industrializacao que se implantou na regiao, longe do que foi preconizado pela acao 

planejada do Estado, nao passou de uma extensao do paradigma da industrializacao que se 

expandia aceleradamente a partir da regiao Sudeste do pais, a busca de ocupacao dos 

espacos vazios e a procura de novas brechas de acumulacao de capital propiciadas pelas 

vantagens locacionais. Assim, a nova industrializacao. alem de ocorrer de forma 

concentrada, tanto em nivel setorial quanto espacial, concorreu diretamente para o aumento 

da concentracao de renda e para a aceleracao do processo de urbanizacao na regiao. Com 

efeito, o extraordinario crescimento economico verificado no periodo, nao se traduziu 

proporcionalmente na melhoria das condicoes de vida da populacao regional, senao de 

forma marginal. Alem disso, os segmentos industriais mais priviiegiados pelo mecanismo 

dos incentivos fiscais e financeiros, entre os quais se sobressaem os ramos da quimica, 

metalurgia e minerals nao-metalicos, alem de nao gerarem emprego em nivel satisfatorio, 

deixaram a margem a preocupacao com a questao ambiental, caracterizando-se, portanto, 

como mais intensivos em tecnologia e energia eletrica, mais intensivos em recursos 

naturais renovaveis e nao-renovaveis e, em conseqiiencia, mais poluidores do meio 

ambiente e industrialmente mais sujos. 

ix 
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This work intends to make a brief diagnostic on some economical, social and 

environmental impacts caused by SUDENE industrialization in the northeast of Brazil, in 

the period of 1970 and 1990. We intended to trace the profile of the companies installed in 

that region via institutional incentives, especially, the segments of intermediate properties -

with particular emphasis to chemistry industries, metallurgy, non-metallic minerals, 

electric materials, communications and paper, in fact, those segments were extremely 

pleased by those kinds of incentives - in order to evaluate the changes occurred in the 

productive structure of northeast economy and the impact of those changes in 

socioeconomic regional structure, mainly, concerned the urbanization matters and social 

and environmental dimensions. First, we reviewed the literature that treats on austerity in 

the northeast matters and a detailed analysis of secondary data compiled by SUDENE in 

the period of the study. We realized, thus, that during this period, the northeast economy 

passed through a set of very significant changes in its productive basis, essentially, 

concerning its industrial increase that provided an exponential development of the product 

per inhabitant. Furthermore, we realized a radical change in social relations of production 

and work. However, we could perceive that this industrialization pattern implanted in the 

northeast of Brazil, far from what was aimed by State actions is merely an extension of the 

industrialization paradigm that expended rapidly in the southeast of the country, pursuing 

occupations of places and new spaces to accumulate capital granted by local advantages. 

Thus, the new industrialization, in local and spatial way, occurred in a concentrated way, 

in which, concurred directly to an increase of income to accelerate the progress of 

urbanization in the region. In fact, this extraordinary economical development verified in 

the period have not improved better life conditions for regional population. Furthermore, 

the most privileged industrial segments by government incentives, especially in chemistry, 

metallurgy, and non-metallic industries, have not created jobs in a satisfactory level and 

establish concerns related to environmental problems, considering that, the material used 

intensively in technology and electrical energy, in non-renewable and natural resources 

and, consequently, more polluters in the environment and, industrially, more dirty. 
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O quadro geral de crise que se abateu sobre a economia nordestina a partir de fins 

da decada de 1950 colocou a regiao entre as areas de maiores indices de pobreza do 

hemisferio sul. O torn sombrio parecia acentuar-se ainda mais a medida que se ampliavam 

as relacoes economicas entre o Nordeste e a regiao Sudeste, considerada como a mais 

desenvolvida do pais. As disparidades nos niveis de renda entre essas duas regioes, a 

despeito de provir de longa data, passaram a aprofundar-se mais aceleradamente a partir do 

Pos-Guerra, com a expansao, diversificacao e concentracao da atividade industrial no 

entorno da regiao industrial de Sao Paulo. 

A expansao capitalista no Brasil pos-anos trinta e, notadamente, a partir da Segunda 

Guerra Mundial. tendo Sao Paulo a frente comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA locus da concentracao industrial fez com 

que esse Estado se modernizasse e se equipasse para a producao em larga escala. Alem 

disso. o processo de integracao do mercado nacional em curso desde os anos trinta, 

eliminando as barreiras tarifarias entre as varias regioes e a ampliacao do sistema de 

transportes e de comunicacoes facilitando a livre circulacao nacional das mercadorias 

(produzidas, especialmente, em Sao Paulo) traduziu-se num instrumento de destruicao das 

economias regionais. 

Isso, a rigor, contribuiu decisivamente para ampliar o diferencial de reproducao, de 

acumulacao e de centralizacao de capital em favor da regiao Sudeste, mais particularmente 

da burguesia industrial de Sao Paulo, a qual passou a forjar uma nova redivisao inter-

regional do trabalho em que a regiao (Sudeste) mais dinamica especializa-se na producao 

industrial com alto valor agregado e as regiSes economicamente mais atrasadas 

especializam-se em atividades menos produtivas e de baixo valor agregado, anuviando 
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qualquer perspective de desenvolvimento autonomo das regioes menos desenvolvidas, em 

particular da regiao nordestina, que estava comercialmente mais aniculada com o Sudeste. 

Acrescente-se a isso, que as constantes transferencias de capital e de renda do 

Nordeste para aquela regiao - em funcao das condicSes favoraveis e das economias de 

escala que la se criavam - corroborou para descapitalizar a fragil burguesia regional e 

aumentar ainda mais os desniveis economicos e sociais entre essas duas regioes. 

Destarte, ao crescente hiato nos niveis de desenvolvimento economicos e sociais 

regionais - resultantes da propria politica de desenvolvimento levada a cabo em nivel 

nacional - vieram juntar-se outros fatores de carater politico "circunstancial" (endogeno e 

exogeno) que contribuiram para aumentar a efervescencia social e politica na regiao 

nordestina a partir da segunda metade da decada de cinqiienta. Entre esses fatores, convent 

destacar a ascensao do movimento das Ligas Camponesas, a intervencao da Igreja Catolica 

em defesa de um programa de reforma agraria, o movimento nacional-populista, o 

movimento em defesa da democratizacao do sistema educacional e de valorizaceo da 

cultura popular, a eleicao de dois govemadores "reformistas" nas duas principals capitals 

do Nordeste (Pemambuco e Bahia) nas eleicSes de 1958, alem da sindrome das 

Revoiu9oes chinesa e cubana. 

Esses varios fatores pressionaram o Governo Federal a intervir diretamente no 

Nordeste, mediante a institucionaliza?ao de uma politica de desenvolvimento, tendo em 

vista a reducao dos desniveis economicos e sociais e o esvaziamento dos movimentos 

sociais em ascensao na regiao. Para isso, o entao presidente Juscelino Kubitschek de 

Oliveira, em 1956, constituiu um grupo de estudiosos sob a coordenacao de Celso Furtado 

para fazer um diagnostico da real situacao socioeconomica da regiao nordestina, com 

vistas a formula^ao de uma politica alternativa para o estado de letargia, de regressao e de 

subdesenvolvimento em que a regiao se encontrava. 
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O relatorio do grupo de estudo. que ficou conhecido como GTDN (Gnjpo de 

Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste) constatou que o principal problema do 

Nordeste era o baixo nivel de rendazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA per capita de sua populacao, o qual nao alcan^ava 

mais que um terco da renda per capita do Centro-Sul, em meados dos anos cinquenta. O 

referido estudo ressalta ainda, que essa disparidade de renda poderia aprofundar-se ainda 

mais com o continuo fechamento de fabricas na regiao nordestina - em funcao da sua 

incapacidade de concorrer com as modernas fabricas do Sudeste - e a constante fuga de 

capitals a procura de melhores oportunidades de investimento em outras regioes, 

propiciadas pela expansao e diversificacao do mercado no Centro-Sul do pais. 

Como resultado do GTDN o Governo criou a SUDENE (Superintendencia do 

Desenvolvimento do Nordeste) em dezembro de 1959, a quern caberia a tarefa de executar 

a politica proposta pelo referido grupo de estudo. O relatorio propunha, como alternativa 

para saida da crise, a intensificacjio de investimentos em infra-estrutura, visando a 

instalacao de um centro industrial "autonomo"' na regiao, tendo como prioridade basica o 

aproveitamento de materias-primas e mao-de-obra barata em vasta disponibilidade no 

Nordeste. 

Assim, junto a Lei (3.692/59) que criou a SUDENE o Governo instituiu 

inicialmente dois mecanismos de incentivos (artigos 18 e 19) visando atrair investimentos 

privados para a regiao. Esses incentivos abrangiam a isencao a importacao de 

equipamentos novos e sem similares de producao nacional e, isencao do Imposto de Renda 

devido na Fonte para industrias novas ou ja instaladas que utilizassem materia-prima 

regional. Em principios, os incentivos foram concedidos apenas as empresas formadas por 

capitais totalmente nacionais. 

Posteriormente, em 1963, em funcao da pressao dos capitais extra-regionais 

suprimiu-se a exigencia de capitais preponderantemente nacional, como requisito para 
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concessao dos incentivos fiscais e financeiros. A partir dai tratou-se de ampliar e 

modernizar a institucionalizacao de um sofisticado mecanismo de incentivos fiscais e 

financeiros - o qual se convencionou de chamar de sistema 34/18-F1NOR - visando 

baratear o custo dos investimentos privados e desencadear um processo de industrializacao 

na regiao nordestina, tendo em vista a sua integracao a economia nacional. 

A industrializacao, foi entao tratada como instrumento preponderante para atenuar 

o estado de pobreza e de subdesenvolvimento a que a regiao estava submetida e 

impulsionar o seu desenvolvimento economico. O ponto central para a estrategia de 

aceleracao do desenvolvimento foi a enfase na concessao de incentivos a instalacao de 

industrias sidenirgicas - com vistas a expansao das industrias de transformacao de ferro, 

de aco e as industrias mecanicas - alem da modernizacao das industrias tradicionais, 

notadamente, textil e alimentar, consideradas como grandes absorvedoras de mao-de-obra. 

Diante desse contexto, o que se pretende com o presente trabalho e esbocar um 

breve diagnostic*) acerca dos impactos da "nova" industrializacao que se instalou no 

Nordeste via incentivos institucionais, mais particularmente, sobre os setores que mais se 

beneficiaram dos recursos proveniente do sistema de incentivos da SUDENE, na 

perspectiva de avaliar as mudancas ocorridas na estrutura produtiva da economia regional e 

em que medida essas mudancas repercutiram na estrutura socioecondmica da regiao 

nordestina. 

A periodizacao em estudo corresponde a fase pos-criac§o da SUDENE. Nao 

obstante, concentramos a nossa analise no periodo compreendido entre 1970 e 1990, o qual 

se caracteriza como a fase de ascensao e declinio da economia regional, impulsionada pela 

intervencao planejada do Estado na regiao. O trabalho parte de uma ampla revisao da 

literatura pertinente a questao nordestina e de uma analise minuciosa dos documentos e 

relatorios compilados pelos organismos de fomento ao desenvolvimento regional como a 



S I DENE e BNB, alem das estatisticas levantadas pelo IBGE relativas ao periodo em 

estudo. 

O trabalho esta dividido em tres capitulos, afora esta parte introdutoria e a 

conclusao final. No primeiro, explicita-se de modo sucinto, o crescimento industrial do 

Brasil pos-anos trinta, tendo Sao Paulo a frente como nucleo da aceleracao, diversificacao 

e concentracao industrial. Faz-se ainda um breve historico acerca da crise e estagnacao da 

economia nordestina, bem como sobre o marco historico do processo de industrializacao 

levado a cabo no Nordeste pela SUDENE, a partir da intervencao direta do Estado. Neste 

capitulo, destacam-se ainda, quais os generos industrials que mais se beneficiaram dos 

recursos oriundos do sistema de incentivos e os que ficaram com a menor parte dos 

recursos, alem da concentracjio setorial e espacial dos investimentos e dos incentivos 

institucionais. 

Em seguida, no segundo capitulo, discute-se a natureza e o perfil do paradigma 

industrial que se instalou na regiao sob a egide dos incentivos institucionais, enfocando a 

mudanca operada na funcao do Nordeste enquanto regiao mantenedora da acumula^ao 

capitalista em favor das regioes mais dinamicas, notadamente, da regiao Sudeste, de onde 

se origina a maior parte dos investimentos e para onde se desloca a maior parte da 

producao da industria incentivada. 

No terceiro e ultimo capitulo, discute-se sucintamente sobre as mudancas ocorridas 

na estrutura produtiva da economia nordestina e os impactos provocados pelo 

extraordinario crescimento economico experimentado pela economia regional - no periodo 

compreendido entre 1970 e 1990 - sobretudo, no que se refere a questao da urbanizacao da 

regiao e as mudancas nas relacoes sociais de producao e de trabalho. Por fim, faz-se 

algumas considerac5es sobre a dimensao social e ambiental, herdada do processo de 

desenvolvimento regional efetivado no Nordeste pelo Estado por intermedio da SUDENE. 
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Ressalta-se ademais, no terceiro capitulo, que o paradigma industrial que se 

implantou no Nordeste. sob o aparato da SUDENE, a despeito de ter provocado 

modifica^oes relevantes na estrutura economica da regiao, corroborou nao obstante, nao 

somente para acelerar o processo de urbanizacao regional, como tambem para aumentar o 

nivel de concentracao de renda no Nordeste. acentuando ainda mais a distancia entre ricos 

e pobres na regiao e, em consequencia, os desniveis economicos e sociais, em relacao as 

regioes mais desem olvidas. 

Alem disso, destaca-se tambem, que as industrias que foram aquinhoadas com a 

maior parte dos recursos provenientes do sistema de incentivos da SUDENE, foram 

justamente - por paradoxal que isso possa parecer - os segmentos industrials mais 

intensivos em capital, mais intensivos em energia eletrica e em recursos naturais 

renovaveis e nao-renovaveis, alem de ambientalmente mais sujos e mais poluidores do 

meio ambiente. 
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1 O N O R D E S T E E O PROCESSO DE INDUSTRIALIZACAO B R A S I L E I R O : 

A L G U M A S C O N S I D E R A C O E S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O processo de industrializacao do Nordeste, para ser mais bem entendido precisa 

inicialmente ser inserido num contexto nacional mais amplo. Por essa razao, faz-se 

necessario recuperar o movimento da industrializacao brasileira iniciado no seculo XIX e, 

notadamente. a partir da decada de 1930 - ainda que de forma resumida - para uma melhor 

compreensao de como a formacao economico-social do Nordeste foi produzida.1 

1.1 Breves consideracoes sobre a industrializacao brasileira e o marco historico da 

industrializacao do Nordeste 

A despeito da tendencia predominante de se reduzir a industrializacao brasileira a 

partir do movimento oriundo da grande depressao dos anos de 1930, e bem verdade que as 

primeiras tentativas no sentido de promover a industrializacao do Brasil ocorreram desde a 

primeira decada do seculo XIX. Assim, a partir da chegada da Corte Portuguesa ao Brasil 

em 1808, diversas medidas foram tomadas pelo Principe Regente (embora contra as 

aspiracoes nativistas da epoca) a favor da instalacao de empreendimentos industrials. Entre 

as principals medidas tomadas por D. Joao VI, para incentivar o desenvolvimento da 

atividade industrial, podem-se destacar a isencao de impostos sobre as importacoes de 

maquinas e materias-primas industrials para as fabricas nacionais, alem da concessao de 

creditos para as industrias que necessitassem do auxilio do Estado.2 

'. Dado que o aprofundamcnlo dessa discussao cscapa aos objclivos c limitcs dcs!c trabalho. cla sera fcita 

aqui dc forma introdutoria c rcdu/.ida. 
: . Cf. LUZ. N. V. A Luta pela Industrializacao do Brasil - 1808/1930. 1975. Caps I c II 
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Nao obstante o ciima de "otimismo*1 em relacao ao progresso da industrializacao 

brasileira, todos os esforcos despendidos durante a primeira metade do seculo XIX a favor 

da industrializacao foram neutralizados pela hegemonia politica e industrial da Inglaterra, 

sobretudo, a partir da assinatura do Tratado Comercial de 1810 (renovado em 1826, por 

mais 15 anos) conferindo as manufaturas inglesas uma tarifa preferencial de 15%zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ad 

valorem.' 

Concretamente, a assinatura desses acordos, alem de constituirem-se na principal 

causa de desequilibrio das contas extemas e no sufocamento da producao nacional, pela 

concorrencia estrangeira4. ainda retiraram das maos dos dirigentes brasileiros um 

importante instrumento de protecao e estimulo a emergente industria nacional, uma vez 

que se permitiu que os produtos ingleses, industrializados em condicoes mais avantajadas, 

concorressem com os similares de producao nacional, que tinham precos mais elevados e 

qualidade inferior.5 

A assinatura desse Tratado Comercial, como bem afirma Furtado0 constituiu-se, em 

essencia, num verdadeiro instrumento criador de privilegios em favor da Inglaterra. Tanto 

isso e verdade, que os ingleses nao tiveram a menor preocupacao em criar mercados para 

os produtos brasileiros, os quais concorriam com os de suas dependencias antilhanas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. Dois acordos (o primeiro em 1810. de Amizade c Alianca e o segundo cm 1826. conhecido por Tratado de 

Comcrcio e Navegacao. com duracao de 15 anos cada um) firmados entre Portugal e Inglaterra rcduziram a 

15% a tarifa aduaneira dos produtos ingleses importados pelo Brasil, taxa cssa inferior mesmo a que incidia 

sobre as mercadorias provenientes de Portugal. Scus efcitos foram amplamcnte dcsastrosos para a economia 

brasileira. de sorte que as importacoes oriundas da Inglaterra superavam largamente as cxportacocs 

brasilciras. Cf. SANDRONI, P. Novo Dicionario de Economia. 1994. p. 355-356. 

4. Cf. PRADO JUNIOR. C. Historia Economica do Brasil. 1985, p. 170. 
5. Segundo Borja Castro apud STEIN: "Em nenhum lugar do mundo, a industria se dcsenvohcu scm cxcluir 

do mcrcado interno (...) a concorrencia dos paises 'mais fortes e melhor prcparados'. ate que os 

cstabclecimcntos locais pudcssem sobreviver scm a 'tutela do Estado'. Para provar o que dizia [Castro] 

apontou o caso da tarifa preferencial de 1810, que pcrmitira a introducao de artigos manufaturados ingleses 

no pais, [como] 'primeira causa' da climinacao da producao artcsanal e da impossibilidadc de cstabclcccr 

industrias ate a tarifa de 1844". Cf. STEIN. S. J. Origens e Evolucao da Industria Textil no Brasil -

1850/1950. 1979. p. 30. 

6 Cf. FURTADO. C Formacao Economica do Brasil. 1991. p. 95. 
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Nao obstante, somente a partir da decada de 1840 - quando expirou o prazo 

estabelecido pelos acordos comerciais - retomou-se a luta em defesa da industrializacao 

brasileira. Entre outras medidas tomadas pelo Governo Imperial para impulsionar a 

embrionaria industrializacao brasileira, cabe destacar a criacao da Tarifa "Alves Branco" 

em 1844, instituindo a cobranca de taxas alfandegarias (que variavam de 2% a 60%) sobre 

as importacoes brasileiras.7 

Apesar das dificuldades enfrentadas e da resistencia da oligarquia agro-exportadora, 

\arias fabricas implantaram-se no Brasil a partir da decada de 1850 s Observando os dados 

censitarios publicados em 1920, pode-se constatar um crescimento significativo do numero 

de estabelecimento industrials no Brasil a partir da segunda metade do seculo XIX. De um 

total de 35 estabelecimentos industrials em 1849, esse numero passou para 113 em 1869, 

representando um aumento de 220%. Em 1880 esse numero subiu para 638 e para 1562 em 

1890. Deve-se destacar ainda, que esse crescimento no numero de estabelecimentos 

industrials foi acompanhado tambem do crescimento da producao, da renda e do emprego 

no setor industrial.9 

Certamente, a instituicao do protecionismo tarifario e os incentivos governamentais 

as importances de maquinas e malerias-primas industrials, que se estenderam durante toda 

a segunda metade do seculo XIX, estimularam a lucratividade e os investimentos no setor 

industrial. A esse respeito, talvez com algum exagero, afirma Stein que:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "A tarifa 

. Pelo Dccrclo n° 3 76 de 12 de agosto de 1844. ficou estabelecido a cobranca de taxas de 40% a 60% sobre 

as importacoes de produtos similarcs aos de producao nacional ou. que poderiam facilmente ser substituidos 

por outros de producao nacional; e taxas de 2% a 25% sobre aquelcs produtos considcrados essenciais e de 

uso diversos. que ainda nao podiam ser fabricados no Brasil. Cf. LUZ. 1975. p. 24. 

. Alem das dificuldades impostas pela ausencia de fonte encrgetica (hidro, vapor e tcrmica), insuficiencia de 

capital, falta de mSo-dc-obra capacitada, instabilidade politica c economica, bem como a concorrencia de 

empreendimentoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA industrials mais lucrativos. a industria que cmergiu em mcados do seculo XIX defrontar-

sc-ia com outro obstaculo. qual seja. a forte oposicao da oligarquia agro-exportadora, que (firmando sua 

crenca na filosofia fisiocratica franccsa) creditava o desenvolvimento, eminentcmente, na expansao da 

atividadc agricola. Cf. LUZ. 1975, p. 34-47. 
9 Cf. Rcccnscamcnto do Brasil - 1920, Vol. V, I parte, apud GAREIS. M. da G. S. Industrializacao no 

Nordeste - 1880/1920. 1994. p. 92. 
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protecionisla, e em seguida, a suspensao das taxas alfandegarias que invidiam sobre as 

maquinas e malerias-primas, em 1846 e 1847, (...) deram aspeclo verdadeiramcnle 

industrial a manufatura textil de algodao nos anos quarenta ".10 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Observa-se ademais, que o movimento da industrializacao brasileira, ocorrido 

durante a segunda metade do seculo XIX e as tres primeiras decadas do seculo XX, teve 

carater eminent entente regional." A expansao e diversificacjao das industrias nos varios 

espa^os regionais nesse periodo esteve voltada basicamente para o atendimento das 

necessidades locais, nao havendo, portanto, qualquer conotacao de criacao de um mercado 

nacionalmente integrado nessa epoca. Como diz Cano: "Os complexos regionais eram 

pouco integrados, tendo cada regiao sua 'propria' economia. O Nordeste, com o aqucar e 

o algodao para o exterior; o Sul (...) fornecia alimentos as regioes escravistas cafeeiras ou 

acucareiras (...); a regiao ca/eeira, fundamentalmenle voltada para o exterior"}2 

Entre os varios fatores que explicam a descentralizacao industrial regional antes de 

1930, pode-se enumerar: a deficiencia da infra-estrutura de transportes e comunicacoes 

entre as varias regioes; e, os limites impostos as industrias tradicionais locais - tanto pela 

precariedade da estrutura do mercado e da estreita vinculacao dessas industrias com a 

agropecuaria, como pela deficiencia da concorrencia estrangeira.13 Nesse sentido, afirma 

Castro14 que as dificuldades impostas pela competicao externa as industrias tradicionais, 

nao apenas limitavam estas a producao de artigos de inferior qualidade como dificilmente 

permitiriam que estas empresas ultrapassassem o ambito do mercado local ou regional -

onde as oportunidades de comercializacao seriam bem mais favoraveis. 

10 Cf.. STEIN. 1979. p. 28. 

". Sobre o fenomeno da descentralizacao especial da primeira fase da industrializacao brasileira. ocorrido 

entre a segunda metade do seculo XIX e as tres primeiras decadas do seculo XX conferir o trabalho dc. 

CASTRO. A. B. dc. 7 Ensaios sobre a Economia Brasileira, 1971. vol. II, cspccialmcnte a V Parte. 
1: Cf. CANO. W. Desequilibrios Regionais e Conccntracao Industrial no Brasil -1930 /95 . 1998. p. 59. 
,3. Cf. LUZ. 1975. especialmcnte o V Capitulo. 
] \ Cf. CASTRO. 1971. p. 91. 
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No entanto. se por um lado as longas distancias e o alto custo dos transportes, alem 

da precariedade do sistema de comunicacao impunham limites ao fluxo inter-regional de 

mercadorias, por outro lado criavam barreiras "naturais" de protecao as tradicionais 

industrias regionais - muito embora nao criassem tantos obstaculos a concorrencia 

estrangeira - dando margem a implantacao de industrias de pequeno e medio porte nos 

varios espacos regionais, do que sao exemplos as industrias texteis, de vestuario, de 

calcados, de alimentos, de bebidas. de pequena metalurgia e de certos ramos da quimica 

tradicional que se instalaram no Nordeste no ultimo quart el do seculo XIX.15 

Foi dentro desse contexto que a regiao Nordeste conseguiu abrigar um numero 

bastante significativo de pequenas e medias industrias a partir de meados do seculo XIX. 

Assim, entre 1849 e 1879, instalaram-se 58 estabelecimentos industrials no Nordeste, 

elevando a participacao dessa regiao azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA V*  do total das industrias do Brasil. Em 1889 ja 

existiam 145 estabelecimentos. Uma decada depois (em 1899) esse numero passou para 

315 e para 500 unidades em 1904, representando, portanto, um aumento de mais de 760 % 

em relacao a 1879.16 

Nao obstante, do ultimo quartel do seculo XIX em diante, verifica-se um declinio 

da participacao industrial da regiao nordestina com relacao ao conjunto da industria 

nacional, de 2 5 % em 1879 para 19% em 1904.17 De todo modo, em que pese a reducao da 

participacao do Nordeste no conjunto da industria nacional, pode-se no entanto, constatar 

um salto quantitative do crescimento industrial da regiao no ultimo quartel do seculo XIX, 

propiciado inclusive, pela expansao do mercado interno. 

Esse crescimento industrial do Nordeste, no periodo acima referido - ainda que 

assentado em bases tradicionais - pode ser explicado pela existencia de condicoes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

15. Cf. CANO. 1998. II Capitulo. 
16. Cf. GAREIS. 1994. Ill Capitulo. 

Cf. Rcccnscamcnto do Brasil -1920zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud GAREIS. 1994. p. 92-93. 
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relativamente favoraveis na regiao. tais como: farta disponibilidade de materias-primas 

basicas para a industria, principalmente textil e alimenticia; existencia de um mercado 

consumidor em relativa expansao; barreiras tarifarias interestaduais; escassez de industrias 

no interior; existencia de sistema portuario e fluvial relativamente favoravel; fontes de 

energia; reserva de mao-de-obra; desenvolvimento de operacSes financeiras nas duas 

principais capitais da regiao (Recife e Salvador); e, inexistencia de um mercado 

nacionalmente integrado a epoca.18 

No que diz respeito ao tamanho das fabricas - exclusive os limites impostos pela 

rigidez tecnologica e as restritjoes relacionadas a ausencia de certos insumos basicos na 

regiao - o fator condicionante deste, residia tanto nas dimensSes do mercado como na 

estrutura da propriedade e da renda de cada atividade. Em essencia, isto significa que se a 

estrutura fosse muito concentrada poderia permitir a implantacao de industrias de grande 

porte; se ao contrario, fosse pouco concentrada, poderia resultar na disseminacao de 

pequenas e medias empresas.19 Evidentemente, onde o mercado fosse mais promissor e 

mais altas fossem as margens de lucro, maiores seriam as inversoes e, consequentemente, a 

diversificacao e modernizacao da estrutura industrial. 

Assim, na regiao Nordeste, onde a propriedade fundiaria sempre foi muito 

concentrada - permitindo que o excedente fosse tambem concentrado nas maos de um 

pequeno numero de proprietaries de terras - moldou-se uma estrutura socioeconomica 

assentada, preponderantemente, na concentracao da propriedade, da renda e sobretudo do 

poder. Isso certamente induziu a instalacao de plantas industrials de grande porte, 

notadamente no setor textil, em que as condicoes eram bem mais favoraveis, tanto pelo 

lado da oferta de materia-prima (algodao) como pelas dimensoes do mercado. Ademais, 

1S. Cf. ANDRADE. M. C. dc. A Terra e o Homcm no Nordeste, 1986, cspecialmentc o V Capilulo: STEIN. 

1979. II Capitulo. 

19 Cf. CANO. W Raizes da Concentracao Industrial em Sao Paulo. 1990. p. 197-201. 
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deve-se destacar que as facilidades do sistema de credito prevalecente a epoca, priorizando 

o "credito pessoal". tambem contribuiram para aumentar a concentracao da propriedade e 

da renda, uma vez que somente os grandes empresarios e proprietaries de terras tinham 

acesso ao credito bancario.20 

Esse estimulo a concentracao da propriedade territorial e da renda, alem de 

constituir um freio ao desenvolvimento da pequena e media empresa, ainda contribuiu para 

tornar rigida a propria dinamica da demanda interna, tanto de bens simples de consumo 

como de bens duraveis e, principalmente, de bens de producao. 

Deve-se ressaltar ainda, que o dominio sobre a terra associado a estrutura de 

concentracao da propriedade e da renda, reproduziu no Nordeste uma estrutura economica 

e social extremamente desigual, assentada de um lado, na concentracao do poder politico e 

economico: e de outro, numa estrutura de ralacoes sociais arcaicas, baseada 

predominantemente, no patrimonialismo e na submissao do exercito de trabalhadores sem 

propriedade e sem posse. Isso muito certamente, contribuiu para aumentar a ineficiencia 

produtiva e os bolsoes de pobreza que passaram a figurar na regiao. 

Convent acrescentar aqui, mais uma peculiaridade inerente ao processo de 

desenvolvimento (ou subdesenvolvimento) da economia nordestina no periodo pos-

abolicionista. Destarte, advinda a abolicao da escravatura em 1888, e dadas, a estrutura de 

dominacao e as frageis condicSes economicas da regiao, nao foi "possivel" uma transicao 

real para o trabalho livre, senao apenas formal."1 

Em outras palavras, isso significa dizer que, na regiao nordestina nao ocorreu uma 

transicao imediata para uma remuneracao inteiramente monetarizada da mao-de-obra 

recem-liberta do escravismo, fazendo com que a massa de "ex-escravos"' engrossasse o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

:". Ibid.,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA p. 200-204. 
:1. Cf. GOREN'DER. J. '"Gcncsc c desenvolvimento do capilalismo no campo brasileira"". 1994. p. 24-31. Ver 

tambem: FURTADO. 1991. p. 136-141. 



contingente de trabalhadores sem propriedade, sem renda e sem mercado de trabalho, 

multiplicando. portanto, o exercito de pobres e marginalizados que passou a figurar como 

caracteristica emblematica no Nordeste a partir de fins do seculo XIX e, notadamente. na 

primeira metade do seculo XX. 

Certamente, isso contribuiu para restringir a capacidade de formacao de um 

mercado de consumo ativo na regiao. Dai resultando, portanto, os baixos niveis de 

acumulacao de capital e as reduzidissimas possibilidades de transformacao das formas 

produtivas e da estrutura economica da regiao. Com efeito, as antiquadas relacoes de 

producao ja ha muito prevalecentes na regiao pouco se alteraram qualitativamente, 

"perpetuando"' com isso, os baixos niveis de produtividade e de eficiencia, alem dos 

pequenissimos salarios/2 Diante desse dramatico quadro, sentencia Cano:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Com essa 

configuracdo historica, pouco se poderia esperar do complexo nordestino, em lermos de 

uma diversificada e crescenie acumulacao de capital no compartimento industrial".'' 

Alem disso, deve-se acrescentar, que o surgimento da atividade industrial no Brasil 

e no Nordeste em particular, a partir de meados do seculo XIX, ja se deu de forma atrelada 

ao modo capitalista de producao dominante na Europa. Dai que as transformacdes 

ocorridas no Brasil e no Nordeste a partir de entao refletem, na verdade, um processo de 

adaptacao e aprofundamento da submissao de sua formacao economica e social ao modo 

de producao dominante. 

O Nordeste, em suas etapas de articulacjio comercial, tanto com a Europa (desde o 

Periodo Colonial) como com o mercado nacional (o Sudeste, principalmente) a partir do 

seculo XX, sempre desempenhou a funcao de complementaridade na acumulacjio 

capitalista dessas regioes, nao sendo "possivel" a internalizacao de um processo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

":. Dc acordo com CANO. cm 1907. o valor medio da producao por opcrario na industria textil do Nordeste. 

rcprcscntava mcnos da metade (47%) do valor medio produ/ido na industria paulista.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Idem. 1990. p. 98. 
: \ Ibid., p. 98. 
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"endogeno" de acumulacao de capital em escala ampliada, que fosse capaz de assegurar o 

desenvolvimento economico da regiao.24 

Dessa forma, do ultimo quartel do seculo XIX ate, pelo menos, meados do seculo 

XX, o Nordeste nao fora capaz de remodelar sua precaria estrutura produtiva nem de 

aumentar sua produtividade, perdendo participacao economica, de forma ininterrupta, para 

a regiao Sudeste, notadamente para Sao Paulo, conforme atestam os dados censitarios a 

seguir. Assim, em 1920, indica o Censo Industrial que 29% dos operarios industrials 

estavam concentrados em Sao Paulo; em 1940 esse percentual havia subido para 35%; e, 

em 1950 para 39%. A participacao do Nordeste, ao contrario, se reduz de 27% em 1920, 

para 18% em 1940, e para 17% em 1950. Com efeito, a participacao de Sao Paulo na 

producao industrial do Brasil passou de 39% em 1948 para 4 5 % em 1955. No mesmo 

periodo, a participacao do Nordeste declinou de 16% para 9%.25 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2 Estagnacao e subdesenvolvimento da economia nordestina 

Em fins da decada de 1950 - apos um longo periodo de atrofiamento das atividades 

agro-exportadoras e de continua perda de participacao economica para o Sudeste, 

sobretudo para Sao Paulo - a regiao nordestina atingiu o apice de sua crise economica, 

passando a partir de entao a figurar entre as areas de maiores indices de pobreza do mundo. 

Esse processo, a despeito de provir de longa data, aprofundou-se mais a partir dos 

anos 30 e, principalmente, apos a Segunda Guerra Mundial, com a aceleracao do processo 

de industrializacao brasileiro - seguido pelo crescimento da urbanizacao e da integracao do 

mercado nacional - tendo como centro de gravidade a regiao Sudeste, especialmente, no 

entorno de Sao Paulo. 

24. Cf. PERRUCI. G. "A formacao historica do Nordcslc c a questao regional". 1984. p. 17-20. 
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O processo de industrializacao brasileiro, fortemente concentrado em Sao Paulo, 

permitiu que esse Estado se modernizasse para producao em larga escala e passasse a forjar 

uma nova divisao do trabalho para o conjunto da economia brasileira, em substituicao as 

economias regionais ate entao existentes. Isso, com efeito, levou a uma imposicao de novas 

formas de relacoes sociais de producao e de acumulacao de capital as regioes perifericas. 

No dizer de Oliveira"0, estava-se, na verdade, em presenca de uma nova forma de expansao 

capitalista que tendia a ser hegemonica - voltada para a producao de valor cuja realizacao 

se dava internamente - e que poderia ser imposta ao conjunto da economia nacional. 

A combinacao desses fatores com a derrocada das barreiras alfandegarias 

existentes entre as varias regi5es brasileiras mais a ampliacao do sistema de transportes, 

facilitando a livre circulacao nacional das mercadorias, produzidas especialmente em Sao 

Paulo, bem como a implantacao de grandes usinas hidreletricas e a criacao da Petrobras 

(nos anos 50), permitiram que a economia do pais se integrasse no circuito de Sao Paulo, 

onde se localizava o polo industrial mais dinamico da economia brasileira. 

O resultado desse movimento de "nacionalizacao" do capital, foi a destruicao ou 

fechamento de varias fabricas no Nordeste (e demais regioes) que nao estavam em 

condicoes de competir em preco e qualidade com as modernas fabricas instaladas no 

Sudeste, principalmente em Sao Paulo."7 

Com efeito, assistiu-se a uma predominancia das mercadorias do Sudeste sobre as 

do Nordeste em praticamente todos os setores da economia. Ou como diz Guimaraes Neto, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"o mercado nordestino foi literalmenle invadido pela producao industrial do Sudeste"2S A 

isso veio somar-se um extraordinario crescimento no ritmo de acumulacao, de 

concentracao e centralizacao de capital em favor do Sudeste sobre o empobrecimento 

25. Dados citados por FURTADO. 1991. p. 238. 
26. Cf. OL1VEIRA. F. dc. Ele«ia para uma Rc(li)«;iao. 1981. p. 75. 

:7. Ibid., p. 76. 
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social generalizado, seguido de estagnacao e subdesenvolvimento do Nordeste. Em 

conseqiiencia disso, o Nordeste passou. a experimentar um cronico e significativo deficit 

no seu balanco comercial com as demais regioes brasileiras, em particular com a regiao 

Sudeste. Esse deficit, segundo afirma Guimaraes Neto"9, explica-se, tanto pela perda do 

mercado regional quanto dos mercados extra-regionais onde o Nordeste comercializava 

seus produtos. 

Esse processo funcionava, ao mesmo tempo, como um mecanismo dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA succao e 

bloqueio a emergente industrializacao capitalista do Nordeste. Para o Sudeste, ao contrario, 

contribuia para a ascensao do capitalismo a uma etapa superior de desenvolvimento. Ou 

como diz Diniz: "Enquanto no Nordeste o capitalismo nao hasia se generalizado 

regionalmente na producao de mercadorias, as outras economias nacionais tornaram-se 

imperialistas, por haverem vivenciado, numa primeira epoca historica, o capitalismo na 

generalizacao nacional da producao capitalista".'0 

Assim, a deflagragao da expansao capitalista no Brasil a partir dos anos 30, tendo 

como locus a "regiao" industrial de Sao Paulo, levou concretamente a um fortalecimento 

da burguesia industrial dessa regiao, cujas formas de reproducao do capital nao apenas 

passaram a diferenciar-se das formas de reproducao do capital que era controlado pela 

oligarquia agro-exportadora como se converteram em equivalente geral sobre a economia 

nacional. Isso, com efeito, implicou numa pressao pela reducao das formas de reproducao 

das economias agro-exportadoras regionais (embora nao pelo seu total desaparecimento), 

uma vez que eram com as divisas advindas da realizacao externa da economia agro-

:x. Cf. GUIMARAES NETO. L. "Trajctoria economica dc uma regiao pcriferica". 1997. p. 45. 
:9. Idem.. "Nordeste: da articulacao comercial a integracdo produtiva". 1986. p. 89. 
30. Cf. DINIZ. A. T. "A nova industrializacao do Nordeste - acao cstatal x capitalismo". 1995. p. 110. 
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exportadora que se financiavam as importacoes de bens de capital para modernizacao da 

industria brasileira."'1 

Cabe destacar ainda, que a ascensao dessa nova burguesia industrial no Sudeste do 

Brasil, comandada especialmente, pela "regiao" industrial de Sao Paulo, nao pode ser 

compreendida sem que se considere a presence do Estado - nas suas diversas matizes -

reconstituindo e assumindo funcoes proprias do capital, para a realizacao da reproducao e 

da acumulacao capitalista, cujo destino, sem nenhum lugar a diividas, vao parar nas maos 

da burguesia industrial daquela regiao. 

Historicamente, no Brasil, diferentemente do que ocorreu nos paises capitalistas 

desenvolvidos, a industrializacao nao surgiu de um movimento "endogeno" do proprio 

desenvolvimento capitalista, ou seja, a partir da valorizacao privada de capital no ciclo da 

producao capitalista. Surgiu, ao contrario, da acao contrapositiva economico-social do 

Estado. Nesse sentido, afirma um estudo de Jurandir Xavier, que a industrializacao 

capitalista da economia brasileira pos-anos trinta, nao esteve fundada na esfera da 

acumulacao privada - resultado da valorizacao dos capitais empregados nas atividades 

agro-exportadoras - mas preponderantemente na esfera estatal. 

Assim, pode parecer paradoxal que o Estado tenha assumido funcoes economico-

produtivas (que deveriam antes ser propriamente executados pelo capital privado) para 

extracao de mais-valia, nao em seu interesse particular, mas para repassa-la ao capital 

privado, sob a forma de lucro. Dai afirmar Xavier que:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O Estado Id [na producao] se 

encontra (...) nao por razoes derivadas da sua propria apropriagao, mas de apropriacao 

alheia, privado-capitalista: na verdade, razoes derivadas da propria conservacao da zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

31. Como bem mostra SERRA, em 1950, as vendas cxtcrnas dc cafe rcprcscntavam 60% do total das 

e.xportacocs brasileiras. SERRA, J. "Ciclos c mudancas cstruturais na economia brasileira do Pos-Gucrra". 

1998. p. 72. 
, : . Cf XAVIER. J. A. A industrializacao subdcsenvolvida - Capital, Classc e Estado na Industrializacao 

Brasileira. 1995. p. 141. 
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reproducao capitalisla... [Ou sejaj, o Estado vai arrancando da classe capitalista a 

responsabilidade da propria reproducao capitalista"/5 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Em essentia, essa intervencao ••positiva" do Estado na esfera produtiva, ampliando 

a extracao de mais-valia para viabilizar a acumulacao privada de capital, esta 

intrinsecamente ligada a propria contradicao interna existente no ciclo de reproducao do 

capital. Como bem define Oliveira: "O proprio cardler de sua intenvncao e resultado 

muitas vezes da debilidade de acumulacao direta da burguesia industrial".'4 

Dessa forma, nao e senao por essa razao, que a maior intervencao do Estado ocorre 

justamente nos periodos de crises - de reproducao e de acumulacao de capital - para 

contornar e/ou reanimar a acumulacao privada de riqueza, ou para criar novas fontes de 

valorizacao de capital no ciclo capitalista. Por isso mesmo, o Estado foi aprisionado pela 

burguesia industrial do Sudeste (ainda em fase embrionaria nos anos trinta) para definir e 

impor as diretrizes de um projeto de desenvolvimento, cujo sentido fundamental era 

viabilizar a acumulacao privada de capital em escala ampliada. 

Ao ser capturado pela burguesia industrial do Sudeste, o Estado passou a executar 

projetos cujo objetivo consistia (e ainda consiste) na maioria das vezes, em criar 

mecanismos para obstruir a tendencia declinante da taxa de lucro'° e assegurar a criacao de 

esquemas de reproducao e de valorizacao do capital em grande escala a favor daquela 

regiao. No Nordeste, ao contrario, ficou um Estado imobilista, tanto do ponto de vista das 

relacoes sociais entre as classes regionais como do ponto de vista da reproducao do capital 

".Ibid, p. 163-165. 
34. Cf. OLIVEIRA. 1981. p. 87. 

. Como scnlcncia MARX: "A tendencia gradual, para cair, da taxa de lucro e portanto apenas expressao, 

peculiar ao modo de producao capitalista, do progresso da produtividade social do trabalho." MARX. K. O 

Capital. Livro III. vol. IV. 1991. p. 243. 
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regionalmente acumulado, embora em ambito nacional operasse francamente, reciclando e 

reconstituindo os mecanismos de reproducao da economia industrial.''6 

Paradoxalmente. o Estado inerte que ficou no Nordeste, sob o controle da fragil 

oligarquia (algodoeiro-pecuaria) regional, encarregou-se de executar projetos que na 

maioria das vezes contribuiu para descapitalizar a regiao, enfraquecendo ainda mais (tanto 

economico como politicamente) o poder de reproducao da emergente burguesia industrial 

regional reproduzir-se endogenamente. Sobre isso, afirma Oliveira que:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Essa perda de 

poder politico impedia-lhe de utilizar o proprio Estado, capturado pela burguesia 

industrial do Centro-Sul e, no Nordeste, pela oligarquia algodoeira-pecudria, para 

redirecionar seus esquetnas de reproducao".'7 Por essa razao, ressalta o autor antes 

referido, que: "a burguesia industrial [do] Nordeste encontrava-se de bracos at ados para 

participar e comandar, no que deveria ser seu espaco, a expansao capitalista 

Dessa forma, a medida que avancava a industrializacao de Sao Paulo, com a 

diversiiicacjio e modernizacao da atividade industrial, ao que se acrescenta ainda a 

instalacao das industrias de veiculos automotores e de eletrodomesticos, acentuavam-se as 

disparidades economicas e sociais entre o Nordeste e aquela regiao. 

A conjugacao desses fatores de ordens economicas com outros de carater politico-

institutional contribuiram decisivamente para a efervescencia social e politica no Nordeste 

em fins da decada de 1950, abrindo possibilidade para a incorporacao da filosofia 

marxista-leninista e, consequentemente, para a deflagracao generalizada de violencia e 

disrupcao social na regiao. Entre os varios fatores politicos cabe destacar a ascensao das 

Ligas Camponesas; a pressao da Igreja Catolica por medidas reformistas; a sindrome das zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Cf. OLIVEIRA. 1981. p. 90-94. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ibid, p. 90. 

Ibid, p. 90. 
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revolucoes chinesa e cubana39; bem como a vitoria dos governadores da "Reforma" nas 

eleicoes estaduais de 1958. revelando claramente a quebra da hegemonia agro-oligarquica 

no Nordeste. A partir dai, essa regiao passou a ser vista pelas autoridades governamentais 

como um problema de "seguranca nacional"'. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3 A Intervencao do Estado no Nordeste e a criacao da S U D E N E 

As fragilidades da conjuntura politica somada a debilidade da economia nordestina 

pressionaram, conjuntamente, o Governo Federal a intervir diretamente na regiao, sob o 

prenuncio da irrupcao de um movimento revolucionario no Nordeste encabecado pelas 

Uigas Camponesas. A despeito da luta dos camponeses, com Francisco Juliao a frente 

como lider maior, nao conter as premissas de um movimento revolucionario, 

caracterizando-se muito mais como agente de mudancas de cunho reformista, a sua 

ascensao politica poderia tomar uma dimensao revolucionaria. na medida em que 

aumentasse o antagonismo ideologico dos camponeses em relacao a ordem social vigente. 

Nao obstante existir muita controversia sobre a dimensao revolucionaria das Ligas 

e bem provavel que a ascensao politica dessa classe camponesa pudesse levar a uma 

tomada de consciencia coletiva - inclusive de dentro para fora - de que a ordem social 

vigente era (e ainda e) historica e, portanto mutavel, o que poderia resultar na busca de 

uma filosofia da acao, inspirada na doutrina marxista, abrindo possibilidade para a 

superacao da ordem prevalecente e, consequentemente, para a reconstrucao de uma nova 

ordem social. 

Noliciava a cpoca o JornaJ Americano New York Times que.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "O Primeiro-Ministro de Cuba, Fidel Castro 

e Mao Tse-Tung chefe do Partido Comunisla da China, estao sendo apresentados como herois a serein 

imitados pe/os camponeses, operdrios e estudanles do Nordeste". Apud FL'RTADO. C. A Fantasia 

Desfcita. 1989. p. 109. 



Ainda com relacao ao carater revolucionario das Ligas Camponesas, cabe aqui 

enfatizar a opiniao de Furtado. que diz:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "0 movimento de organizacao da classe 

camponesa (...) apresentou, ate 1962, lodas as caracleristicas de uma arregimentacdo 

revoluciondria de tipo cldssico. Os lideres (...) tinham todos a preocupacao de dizer bem 

alto que estavam lutando contra a ordem das coisas prevalecentes".40 

Foi provavelmente por essa razao, que o entao Presidente Juscelino Kubitschek, em 

mensagem ao Congresso Nacional em 1956 - fazendo referenda a acao politica do seu 

governo para a regiao Nordeste, com vistas a correcao dos desniveis regionais - deixou 

transparecer explicitamente sua preocupacao com a unidade do Sistema Federativo e, 

sobretudo, com a manutencao da "seguranca nacional".41 

No entanto, o que e essencial e merece esclarecimento, e que, o que era em essentia 

um conflito de classes aparecia no discurso oficial como sendo um problema de desnivel 

economico regional. Destarte, se por um lado o Nordeste representava para o Governo 

Central uma regiao que teria que ser integrada a economia nacional, por outro ela era 

encarada como um problema nao so de estrategia politica e de seguranfa nacional, mas 

tambem da unidade federativa. 

De todo modo, os desniveis economicos e sociais regionais, que se agravaram e se 

tornaram mais explicitos com o desenvolvimento acelerado do Sudeste - principalmente, a 

partir do pos-guerra - passaram a exigir uma mobilizafao dos diferentes atores politicos e 

sociais em busca de uma solucao para o problema do Nordeste, a fim de evitar que nessa 

regiao germinassem as potencialidades revolucionarias que estavam aflorando. 

Diante desse contexto, o Presidente Kubitschek preocupado em evitar uma 

convulsao social no Nordeste - e principalmente, em afastar de uma vez, qualquer zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

40 Cf FURTADO. C. Dialetica do Desenvolvimento. 1964. p. 146. 
41. Sobre a acao politica do Governo Kubitschek para o Nordeste ver: COHN, A. Crise Regional c 

Plancjamcntn. 1978. especialmenlc os capilulos 2 c 3. 
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possibilidade de desenvolvimento de uma politica consciente de ruptura da ordem social 

vigente e de reconstrucao de uma nova ordem - criou um Grupo de Trabalho para o 

Desenvolvimento do Nordeste (GTDN) em 1956. Coordenado por Celso Furtado, esse 

grupo de estudo tinha a finalidade de identificar os principals fatores que atuavam no 

processo de regressao e de subdesenvolumento do Nordeste tendo em vista a elaboracao 

de uma politica de desenvolvimento para a regiao. x 

O Relatorio do GTDN (como assim ficou conhecido) constatou que havia uma 

enorme disparidade de renda entre o Nordeste e o Centro-Sul do pais e que esta constituia 

o mais grave problema a ser enfrentado. Como podemos ver, em 1956, a rendazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA per capita 

do nordestino (US$ 96) era menos da terca parte da renda do habitante do Centro-Sul (US$ 

303). Por outro lado, muito antes disso outros estudos, baseados em estatisticas do periodo 

de 1939 a 1949, ja haviam constatado aumento de disparidade nos niveis de renda entre 

essas duas regioes.43 

Assim, as causas que respondiam pelo atraso secular da economia nordestina 

juntar-se-ao outras de carater "circunstanciaf', resultante da propria politica de 

industrializacao adotada pelo pais, concorrendo para exacerbar ainda mais o quadro social 

da regiao e, conseqiientemente, para a eclosao de diversos movimentos sociais. Entre essas 

causas cabe destacar a estagnacao do setor primario-exportador (considerado como o mais 

dinamico da economia regional) e as constantes transferencias de capitais privados do 

Nordeste em busca de melhores oportunidades de investimentos oferecidas no Centro-

Sul.44 

Como a base de sustentacao da economia regional era confiada, 

preponderantemente, ao setor primario da economia, especialmente, as exportacdes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

, :. Cf. GTDN. Uma Politica dc Desenvolvimento para o Nordeste. 1967. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
43. Ibid., p. 15-19. 
4J. Ibid., I c II Capitulo. 
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primaries, com o estancamento desse setor, esgotar-se-ia a "unica" fonte de crescimento da 

economia regional. Assim. diante desse quadro de relativo atraso e de estacionamento da 

economia, indica o GTDN que ao Nordeste nao restava outro caminho senao o da 

industrializacao. 

Com relacao ao comportamento do setor industrial da regiao, cabe destacar que o 

Relatorio do GTDN enfatizara a necessidade premente de se diversiftcar a atividade 

produtiva mediante um forte impulso do setor industrial, cuja repercussao se estenderia 

sobre os demais setores da economia regional. 

Em sintese, o piano de acao do Governo estabelecido no Relatorio do GTDN 

estruturou-se em quatro diretrizes basicas, quais sejam: 1) intensificacao dos investimentos 

industrials, visando criar no Nordeste um centro autonomo de expansao manufatureira; 2) 

transformacao da economia agricola da faixa umida, com vistas a proporcionar uma oferta 

adequada de alimentos nos centros urbanos; 3) transformacao progressiva da economia das 

zonas semi-aridas no sentido de elevar sua produtividade e torna-la mais resistente ao 

impacto das secas; e 4) deslocamento da fronteira agricola do Nordeste, visando incorporar 

a economia da regiao as terras umidas dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA hinterland maranhense, que estavam em 

condicoes de receber os excedentes populacionais criados pela reorganizacao da economia 

da faixa semi-arida.43 

Dentre as diretrizes acima especificadas, cabe registrar que, a politica de 

desenvolvimento a ser seguida na regiao deveria priorizar a intensificacao de investimentos 

industrials mediante a concessao de incentivos: 1) a industria de base - siderurgia, 

principalmente - dado que estudos elaborados pelo Grupo de Trabalho (GTDN) indicavam 

que as dimensoes do mercado justificavam a viabilidade economica da instalacao de um 

nucleo de industrias sidenirgicas na regiao, o qual deveria ter um poder germinativo, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

45 Ihid.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA p. 14 
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permitindo a expansao de industrias de transformacao de ferro e aco e de mecanicas; 2) a 

implantacao de industrias mecanicas simples - principalmente, para a fabricacao de 

implementos agricolas e moveis metalicos - que ja contavam com amplo mercado na 

regiao; 3) as industrias que aproveitassem materia-prima regional - sobretudo minerais -

como industrias cimento e adubos fosfatados, com particular atencjio para aquelas que 

contribuissem para ampliar o nivel de emprego na regiao; e 4) a recuperacao de industrias 

tradicionais - notadamente texteis - em razao da dimensao do mercado local, do baixo 

custo de mao-de-obra e da farta disponibilidade de materia-prima.46 

Ha, nao obstante, um reconhecimento de que a proeminencia da politica oficial para 

o setor industrial nordestino postulava objetivos muito ambiciosos, os quais podem ser 

nitidamente sintetizados na expressao que diz:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "A politica de industrializacao visa ao 

triplice objetivo de dar emprego [a] massa populacional flutuante, criar uma c/asse 

dirigenle nova (...) e fixar na regiao os capitais formados em oulras atividades 

economicas, que (...) tendem a migrar".4 

O projeto governamental ainda pretendia atingir outros objetivos na regiao, como a 

difusao de tecnologia moderna; formacao de uma nova mentalidade empresarial; criacao 

de uma estrutura industrial menos dependente de importacoes e com maior concatenacao 

local; modernizacao da agricultura local e intensificacao de relacoes capitalistas de 

producao no campo; aumento da oferta de generos alimenticios mediante uma politica de 

fomento a agricultura irrigada nos vales umidos do litoral e as margens do Sao Francisco; 

ampliacao da oferta de energia eletrica (alem de incentivos a pesquisa em outras 

modalidades de energia, como eolica e solar por exemplo); melhoria dos niveis de 

'. Ibid., p. 83-87. 

". Ibid., p. 12. 
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educacao e saude da populacao; e por fim, incentivar a pesquisa em recursos naturais 

(vegetais e minerais. principalmente)48 

Como se pode ver, a proposta do GTDN tinha uma concepcao estruturalista, ao 

visualizar mudancas profundas na economia nordestina sem. no entanto, explicitar qual a 

correlacao de forces em que a industrializacao regional deveria se apoiar. Apesar de ficar 

claro a presenca do Estado, enquanto agente impulsionador do desenvolvimento - mediante 

investimentos em infra-estrutura basica, instituicao de incentivos fiscais e financeiros e ate 

mesmo como investidor direto - o principal papel nesse processo, no entanto, era reservado 

a iniciativa privada. 

Alem desse paradoxo e das proposicoes ambiciosas contidas no piano de acao do 

referido documento, existent outras afirmacoes vazias que, na pratica, tambem nao 

encontram correspondencia. Para char apenas um exemplo, diz o tal documento que:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Nao 

ha razao para que essa industrializacao venha a constituir (...) fator de entorpecimento do 

processo de industrializacao do Centro-Sul".''9 Em essentia, o documento considera o 

processo de industrializacao do Centro-Sul mais como uma experiencia a ser seguida no 

Nordeste do que como um fator limitante das possibilidades de industrializacao regional. 

Isso demonstra concretamente uma completa inobservancia do referido estudo (GTDN), 

com relacao tanto aos efeitos da concentracao industrial do Centro-Sul sobre o Nordeste, 

como da dinamica que movia o processo de industrializacao e de acumulacao de capital no 

Brasil. 

Demais, ao pretender "criar no Nordeste um centro autonomo de expansao 

manufatureira", 0 pode-se inferir, que em tese, o projeto (GTDN) tinha em mente transpor 

para os marcos da regiao uma politica de industrializacao assentada, marcadamente, na 

*. Ibid,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA p. 87-92. 
49. Ibid., p. 55. 
50 Ibid., n 14 c 8 ^ - 8 7 
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substituicao regional de importacSes. Donde se conclui que a "nova" industrializacao 

preconizada para a regiao nordestina deveria ter um carater autcmomo e, 

predominantemente, de base regionalista. Isto, sem lugar a duvidas, encerra uma grande 

contradicao na medida em que o documento estava intrinsecamente inserido no contexto da 

ideologia dominante nos anos 50, que era a ideologia do desenvolvimentismo gestada nos 

escritorios da CEPAL (Comissao Economica para America Latina e Caribe). 

Como e de conhecimento amplo, a politica economica de inspiracaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cepalina 

baseava-se essencialmente na industrializacao, que necessariamente nao teria que ser (e 

nem poderia no caso do Brasil e principalmente do Nordeste) implementada por capitais 

nacionais.51 Em verdade, o cerne da doutrina desenvolvimentista da CEPAL procurava 

ajustar-se aos novos tempos, em que predominava a industria moderna, comandada 

preponderantemente pelas grandes corporacoes multinacionais, que visavam legitimar a 

acumulagao monopolista de capital em escala planetaria. Nesse contexto, afirma Santos: 

"TudozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA indicaxa que o Brasil seria o terreno ideal para um novo esii/o de desenvolvimento 

capitalista dependenle e subordinado ao capitalmultinacional em ascensao".52 

Dessa forma, parece nao haver duvidas de que as possibilidades de implementacao 

de um modelo de industrializacao no Nordeste, nos moldes indicado pelo GTDN - dentro 

de um contexto de crescente insercao da economia brasileira na economia capitalista 

mundial - senao impossivel, eram bastante remotas. A esse respeito afirma Cano: "... essa 

concepcao industrializante do GTDN pode ser criticada por nao se ter dado conta de que 

a industrializacao que se processava no pais, a partir de meados da decada de 1950, ja 

Sobre a politica economica proposta pela CEPAL para a America Latina c Caribe conferir: MANTEGA. 

G. A Economia Politica Brasileira. 1992. cspecialmcntc o I Capitulo. 
52. SANTOS. T dos. "O modelo economico da diladura militar". 1994. p. 72. 
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nao guardava as mesmas relagoes que predominaram no processo ale entao desenvo/vido 

por substituicao de importacoes".'' 

Nao obstante, em que pese o carater explicitamente industrialista do referido 

Relatorio, este chega a advertir, muito, acertadamente (diga-se de passagem), que a 

industrializacao por si so nao seria suficiente para atender as exigencias que o 

desenvolvimento requeria. Isso pode ser comprovado na seguinte afirmativa: "Contar com 

essa industrializacao para dar emprego as grandes massas demograficas excedentes da 

regiao (...) seria desconhecer a natureza real do problema e sua amplitude. Para 

modificar a estrutura oa/pacional da regiao (...) sera necessdrio atacar em duas /rentes 

simulfdneas: a da industrializacao (...) e a do deslocamento da fronteira agricola... "54 

Foi dentro desse contexto que o Relatorio elaborado pelo GTDN deu origem a 

cria^ao da SUDENE (Superintendencia do Desenvolvimento do Nordeste) em dezembro 

de 1959, pela Uei n° 3.692, com a finalidade de executar a politica de desenvolvimento 

proposta para a regiao nordestina. Junto a Lei que criou esse orgao, instituiram-se 

inicialmente dois mecanismos de incentivos (artigos 18 e 19, respectivamente) no sentido 

de atrair investimentos para o Nordeste. Esses incentivos abrangiam: a) isencao de 

impostos a importacao de equipamentos novos e sem similar de producao nacional e, b) 

isencao do Imposto de Renda (em principio ate dezembro de 1968 e depois exaustivamente 

ampliado) para industrias novas ou ja instaladas que utilizassem materia-prima regional."5 

Posteriormente, com a aprovacao do I Piano Diretor (PD) da SUDENE, pela Uei 

3.995 de dezembro de 1961 (para o periodo de 1961-63) em seu artigo 34 estabeleceu-se 

que as empresas de capital 100% nacional podiam deduzir ate 50% nas declaracoes do 

Imposto de Renda devido na Fonte, desde que fosse reinvestido ou aplicado em projetos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

53. CANO. W. "Cclso Furtado c a questao regional no Brasil". 2000. p. 113-114. 

M. Cf. GTDN. 1976. p. 54. 
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considerados pela SUDENE como "prioritario" para o desenvolvimento do Nordeste. Esse 

dispositivo foi modificado com a aprovacao do II Piano Diretor, pela Lei 4.239 de junho de 

1963 (para o periodo de 1963-65), que em seu artigo 18 suprimiu a exigencia de capital 

nacional como unica forma de obtencao dos favores fiscais, passando a beneficiar tambem 

empresas de capital estrangeiro, alem de estender os beneficios - ate entao privativo de 

empresas industriais - a aplicacjio de projetos agricolas. 

Os dois outros (ultimos) Pianos Diretores que foram criados pela SUDENE (para os 

periodos de 1966-68 e 1969-73, respectivamente) trataram de aperfeicoar e ampliar 

oslensivamente a vigencia e a area de abrangencia dos beneficios fiscais e financeiros 

estabelecidos nos dois primeiros Pianos.56 

No III Piano, instituido pela Lei 4.869 de dezembro de 1965, tratou-se de promover 

uma maior diversificacao e descentralizacao dos investimentos, bem como da criagao de 

uma rede regional de comunicacoes e da melhoria do sistema de transportes. Outras 

prioridades ainda integravam a politica do III Piano, como a reducao dos investimentos em 

infra-estrutura e maior concentracao de investimentos em recursos humanos, agricultura, 

saude e educacao, alem de maior destaque com relacao a assistencia (tecnica e financeira) 

as pequenas e medias empresas. Em termos gerais, esse piano, alem de abrangente revelar-

se-ia bastante inovador, no sentido de procurar definir melhor as areas prioritarias para 

alocacao dos recursos provenientes do sistema de incentivos. 

O IV Piano Diretor, instituido em outubro de 1968 pela Lei 5.508, alem de 

assegurar as metas ja estabelecidas nos pianos anteriores deu maior enfase: a implantacao 

de um centro dinamico de producao industrial na regiao; modernizacao da infra-estrutura 

de transportes e comunicacoes (interligando o Nordeste as demais regi5es brasileiras); zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

55. Sobre a instivuicao dos incentivos fiscais conferir: SUDENE - BNB. Incentivos fiscais do Nordeste. 

1990. 
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aumento da capacidade de geracao de energia eletrica; ampliacao e melhoria do sistema de 

saneamento basico; intensificacao da utilizacao da base de recursos naturais (minerals, 

principalmente); implantacao sistematica de lavouras irrigadas; e, maior integracao da 

economia nordestina a economia brasileira. 

Entre outras prioridades do IV Piano Diretor, deve-se destacar ainda a implantacao 

de industrias de base (siderurgicas, principalmente) de alto poder germinativo na regiao, 

bem como a elevacao do nivel de produtividade dos segmentos da industria tradicional, 

com enfase para os ramos de textil, couros e peles alem de oleaginosas. No geral, em que 

pese as formulacSes mecanicistas desse (IV PD) e dos pianos anteriores, a politica de 

industrializacao do Nordeste alcancou um maior grau de unidade com o IV Piano Diretor. 

Deve-se ressaltar, no entanto, que o desdobramento natural desse enfoque so veio a ganhar 

eficacia na fase dos Pianos Nacionais de Desenvolvimento (PND) que se seguiram nas 

decadas de setenta e oitenta. 

1.4 A mudanca de rumo na politica de desenvolvimento do Nordeste 

A partir da decada de 1970 - nao obstante o vies da politica de desenvolvimento 

regional - o esforco no sentido de consolidar o processo de industrializacao do Nordeste 

teve continuidade com a politica institucional do Governo Federal atraves dos PND. 

Assim, aos Pianos Diretores da SUDENE seguiram-se mais 6 Pianos de Desenvolvimento 

Regionais (como parte integrante dos Pianos Nacionais), sendo: 1)3 Pianos Regionais de 

Desenvolvimento - PRD (integrando os Pianos Nacionais de Desenvolvimento, para os 

periodos de 1972-74, 1975-79 e 1980-85 respectivamente); II) o capitulo Nordeste do I 

Piano Nacional de Desenvolvimento da Nova Republica - I PND/NR (para o periodo de 

56 Sobre as polhicas tracadas nos Pianos Direlores da SUDENE para o Nordeslc conferir: BRASIL -
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1986-91); 111) Uma Politica de Desenvolvimento para o Nordeste (1986); e, IV) o I Piano 

Trienal de Desenvolvimento do Nordeste -1 PTDN (para o periodo de 1988-90).57 

Dessa forma, a estrategia de desenvolvimento programada para o Nordeste evoluiu 

assentada numa estrutura em que se combinaram conjuntamente - a despeito dos diferentes 

enfoques - os setores de infra-estrutura, industria, agricultura, recursos humanos, 

administracao piiblica, recursos naturais, tecnologia e desenvolvimento sub-regional e 

urbano. 

A rigor, a politica de industrializacao do Nordeste, que desde meados dos anos 60, 

ja vinha privilegiando os grandes compartimentos industrials, contrariando as proposicoes 

do GTDN, a partir de meados da decada de setenta (com a instituicao do II PND) essa 

politica inclinou-se, preponderantemente, para a implantacao de grandes e modernos 

complexos industrials, notadamente quimico e petroquimico, em funcao da vantajosa 

dotacao de determinados recursos naturais existentes na regiao. 

A propria SUDENE" revela que na fase dos PND deu-se total enfase a implantacao 

de grandes complexos de base, como o Complexo Petroquimico de Camacari (na Bahia), o 

Complexo Cloroquimico de Alagoas, o Complexo Industrial Portuario de Suape (em 

Pernambuco), o Polo Siderurgico do Maranhao. o Complexo Industrial de Base de Sergipe, 

o Polo Textil e de ConfeccSes de Fortaleza (no Ceara), o Complexo Agroindustrial do 

Medio Sao Francisco (Petrolina'Juazeiro), o Polo de Fruticultura Irrigada do Vale do Acu 

(no Rio Grande do Norte), alem dos varios Polos Turisticos implantados nas capitais e 

principals cidades do Nordeste." 

SUDENE. SUDENE vinte anos. 1980. 
57. Cf. BRASIL-SUDENE. Modcrni/.acao regional em curso. trinta anosde SUDENE 1990. p.37-39. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
M. Ibid., p. 40-49. 
59. Nao cabe nos contornos deste trabalho discutir a dimensao desscs varios complexos industriais. A esse 

rcspcito vcr trabalho dc Policarpo LIMA. "Economia do Nordeste: tendencias rcccntcs das areas dinamicas". 

1994 



32 

Para que a politica de desenvolvimento regional fosse consolidada. conforme a 

programacao estabelecida nos Pianos Regionais, criou-se um amplo e sofisticado aparato 

de incentivos fiscais e financeiros para atrair inversoes em projetos reconhecidos pela 

SL'DENE como "prioritario'' para o desenvolvimento do Nordeste. Entre esses incentivos 

cabe realcar a isencao e o reinvestimento do Imposto de Renda para a capitalizafao de 

empresas instaladas no Nordeste; isencao do imposto de importacao de equipamentos 

(quando nao similares aos de producao nacional) e isencao do Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI). 

A criaclo desse mecanismo, inicialmente conhecido como sistema 34/1860 e depois 

transformado no FINOR (Fundo de Investimentos do Nordeste) em 1974, deu-se, 

preponderantemente, com a finalidade de aplicar recursos atraves da subscricao de acoes 

em projetos implantados ou a serem implantados no Nordeste e garantir a manutencao de 

um modelo de mobilizacao de poupancas para inversoes privadas. Em essencia, esse 

sistema consistia em que as pessoas juridicas pudessem deduzir em ate 50% o montante do 

Imposto de Renda a pagar ao Tesouro Nacional, para investir ou reinvestir em projetos no 

Nordeste sob a coordenacao da SUDENE. 

Criado inicialmente como um instrumento "exclusivo" para reduzir diferencas 

economicas e sociais regionais, os incentivos foram gradativamente se multidirecionando, 

tanto do ponto de vista setorial quanto do espaco geografico. Com efeito, a primazia do 

Nordeste no sistema de incentivos logo foi quebrada com a entrada de outras regioes 

(Amazonia em 1963) na disputa pela localizafao dos beneficios, bem como pela inclusao 

de outros setores no processo, como turismo, pesca, entre outros. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6 0

 A dcnominacaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 34/18 rcfcrc-sc aos artigos 34 da Lei 3.995 de 14 dc dezembro de 1961, allerado pelo 

artigo 18 da Lei 4.239 de 27 dc junho de 1963, c pelo artigo 18 da Lei 4.869 de 1° dc de/xmbro de 1965. Em 

1974 foi criado o FINOR - Fundo de Investimentos do Nordcslc (pelo Dccrcto-Lci 1.376) em substituicao a 

esses artigos. cujo objclivo era promovcr uma maior cficicncia na rcalocacao dos recursos capiados pclas 



Conforme atesta documento da propria SUDENE:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ".Id no final de 19~0, a 

participacao nordestina resumia-se a 54 % do monlante dos recursos oriundos do 

ubalimento do imposto de renda, em virlude da extensao dos beneficios fiscais a pesca 

(1967), ao turismo (1968) e ao reflorestamento (1968). Em 1980, essa participacao 

reduziu-se a 1 5 dos recursos totals dos incentivos fiscais, elevando-se para 25% em 

1984... 

Nao obstante o fator indutor dos investimentos no Nordeste ter sido, em principio, 

determinado pela volumosa bateria de beneficios concedidos ao capital, as decisoes de 

continuar investindo na regiao foram mudando gradualmente, passando a se definir em 

funcao das novas alternativas que surgiam com o desenvolvimento do processo de 

acumulacao de capital nos distintos setores dos varios espacos regionais. Isso, no entanto, 

nao elimina o papel desempenhado pelos incentivos fiscais, mesmo porque a gama de 

beneficios multiplicou-se. 

Nesse processo, a industrializacao do Nordeste, antes programada para ser 

funcional ao mercado regional, inverte-se completamente, passando a ter concatenacao 

direta com o sistema nacional. Como enfatiza Moreira: "a industrializacao perde seu 

cardter originalmente proposto, como elemento de uma estrategia mais amp/a e infegrada 

de desenvolvimento regional, passando o Nordeste a funcionar como area de expansdo, 

sobretudo da inversao de grandes empresas, numa conjuntura (...) de busca de novas 

formas para a (...) acumulagao de capital".6' Dentro dessa perspective historica, ressalta 

Araiijo que: "A proposia inicial da SUDENE de constiiuicao de um 'centro autdnomo de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

dcducocs do Imposto dc Renda das pessoas juridicas. Cf. SUDENE - BNB. O Sistema FINOR: rcsultados e 

sugestocs dc apcrfcicoamcnto. 1986, p. 15-16. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
61. Ibid., p. 17. 

"
:

 Cf MOREIRA. R. O Nordeste Brasileiro: uma polilica regional dc industrializacao. 1979. p. 84. 
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expansao mamifatureira' nao foi implemenlada e ficou defmitivamenle inviabilizada nesse 

novo contexlo". 

A rigor, isso pode ser traduzido como um forte indicador de homogeneizacao dos 

distintos sub-espacos regionais pelo capital monopolista em expansao, no sentido de 

estabelecer o futuro dominio sobre os mercados perifericos, bem como sobre a exploracao 

de determinadas fontes recursos naturais existentes nessas areas, ou mesmo para tirar 

proveito de algumas vantagens locacionais que lhes permitisse obter altas taxas de lucro. 

Comentando a ambigiiidade do resultado do programa de industrializacao do 

Nordeste, patrocinado pelo sistema de incentivos, afirma Oliveira que: "Os principals 

grupos economicos do Centro-Sul iransferiram-se para o Nordeste, implaniando fdbricas 

e unidades produtivas que, (...) mesmo quando [represeniasse] duplicacao de producdes 

que, numa visao marginalista, poderiam ser mais economicas no Centro-Sul, 

[asseguravam] a homogeneizacao monopolista do espaco economico nacional".64 

Em essencia. quando se analisa a forma "disfuncional" como se deu a evolucao e o 

aperfeicoamento da legislacao do sistema de incentivos no Nordeste, bem como o 

aprimoramento no estabelecimento dos criterios de selecao dos projetos e de concessao dos 

beneficios fiscais, constata-se nitidamente um "desvio" desse mecanismo, no sentido de se 

transformar cada vez mais num instrumento de inducao intencional de capitalizacao de 

grandes empresas privadas, notadamente para as empresas do Sudeste. Dai afirmar 

Maranhao que: "a SUDENE atuou precisamente como 'cinturdo de transmissao' da 

hegemonia burguesa do Centro-Sul para o Nordeste ". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Cf. ARAUJO. T. B dc. "Nordeste. Nordcstcs". 1992. p. 5. 

. Cf. OLIVEIRA. 1981. p. 125. 

Cf MARANHAO. S "Eslado c plnncjamcnlo rcuional". 1982. p. 45. 
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1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.5 Evolucao do sistema de incentivos do Nordeste: criterios e prioridades 

Yejamos entao. ainda que resumidamente, como se dar a evolucao da legislacao dos 

incentivos fiscais, ao longo das tres decadas que sucederam a criacao da SUDENE. 6 6 

Assim, conforme estabelece a Lei 4.239 de 1963 (II PD), a exigencia minima de recursos 

proprios por parte das empresas que fizessem investimentos na area de atuacao da 

SUDENE seria de 50% do valor total das inversSes, sendo o restante financiado com 

recursos provenientes do sistema de incentivos. Com a instituicao da Lei 4.869 de 1965 (I I I 

PD), a exigencia de recursos proprios por parte das empresas reduziu-se para 1/3 das 

inversoes totais, aumentando, portanto, a contrapartida dos recursos do sistema de 

incentivos. 

Em 1966, com a instituicao do Decreto 58.666, a contrapartida de recursos proprios 

nos investimentos privados reduziu-se ainda mais, caindo para 25% do total das inversoes, 

elevando a participacao dos incentivos para 75% na cobertura dos investimentos totais, 

inclusive o capital variavel (ate entao excluido desse processo). Em 1969 foi instituido o 

Decreto 64.214, regulamentando a legislacao anterior (supracitada) e definindo criterios 

para aprovacao dos projetos e concessao dos incentivos. A partir de 1974, com a criacao do 

FINOR pelo Decreto 1.376, foi instituido uma nova sistematica para a deducao do Imposto 

de Renda, a qual seguiram-se continuas e profundas modificacoes nos processos referentes 

ao recolhimento e a aplicacao das deducoes. Nao obstante, permaneceram em vigor os 

criterios estabelecidos no Decreto 64.214/69, bem como as normas referentes as funcoes e 

". A esse rcspcito conferir. SUDENE - BNB. Fundo de Investimentos do Nordeste - FINOR: legislacao 

basica. 1985. p. 23-31; SUDENE - BNB. 1985. SUDENE - BNB. 1990; SUDENE. FINOR -

DEBENTURES: a nova sistematica. 1992. 
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prerrogativas da SUDENE, sobretudo, no que diz respeito a aprovacao dos projetos e 

eoncessao dos beneficios fiscais sob sua jurisdicao.67 

No que diz respeito aos criterios de prioridades estabelecidos para participacao dos 

recursos oriundos do sistema de incentivos (34/18 - FINOR) no esquema de financiamento, 

a SUDENE - com base no artigo 31 do Decreto 64.214/69 - determinou cinco faixas 

maximas de prioridades68 que foram designadas pelas letras A, B, C, D e E, as quais 

discriminou uma contagem de pontos (como podemos ver no Quadro 1 abaixo) para efeitos 

de classificacao dos Projetos, em que deveriam considerar-se como "prioritarios"' os 

aspectos de natureza economica, financeira, social e locacional. 

QUADRO 1 - Faixas de prioridades para selecao dos projetos e eoncessao dos 

recursos do sistema de incentivos 

FAIXAS 
PARTICIPACAO DOS RECURSOS DO 

SISTEMA 34/18 - FINOR (%) 
QUANTTDADE DE PONTOS 

A 75 Igual ou maior que 50 

B 60 Igual ou niaior que 40 e menor que 50 

C 50 Igual ou inaior que 30 c menor que 40 

D 40 Igual ouzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA n i ai or que 25 c menor que 30 

E 30 Menor que 25 

FONTE: SUDENE - BNB. 1985, p. 28. 

Ressalta-se ainda no referido Decreto (64.214/69), que a participacao dos recursos 

do sistema de incentivos para cada faixa de prioridade teria como base de calculo o 

montante dos investimentos (incluindo o capital variavel) descontados os financiamentos 

concedidos aos projetos por outras fontes de creditos. 

6 1

. Cf. SUDENE - BNB. 1985; SUDENE - BNB. 1990; SUDENE. FINOR - D E B E N T U R E S : a nova 

sistematica. 1992. 
a

. Estcs criterios foram modificados pela Portaria N° 855 de 15 de dczembro de 1994. que rcduziu em tres 

faixas maximas de prioridade designadas pelas letras A. B e C, sendo a participacao minima de 30% dos 

recursos proprios para os que atingisscm a pontuacao maxima de 50 pontos e. para os atingissem ate 40 

pontos a participacao minima dc recursos proprios scria 50% do investimento total. A esse respeito conferir: 

BRASIL - SUDENE. Consolidacao das normas sobre rcducao c isencao do imposto de renda, 

reinvestimento e FINOR. 1995. 
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Nesse sentido, estabelece o artigo 32 do Decreto 64.214/69, que a aprovacao dos 

Projetos pelo Conselho Deliberative da SUDENE, vincular-se-ia intrinsecamente, a 

pontuacao obtida de acordo com os criterios abaixo mencionados: 

a) Projetos relacionados a implantacao, modernizacao ou ampliacao de: 1) 

empresas de geracao, transmissao e distribuicao de energia eletrica 25 pontos; 2) 

empresas de telecomunicacoes interligando duas ou mais comunidades na area de atuacao 

da SUDENE 25 pontos; 

b) Em relacao a localizacao espacial dos Projetos, a pontuacao seria a seguinte: 1) 

Estados do Maranhao, Piaui e o Territorio de Fernando de Noronha 25 pontos; 2) 

Estados do Rio Grande do Norte e Sergipe 20 pontos; 3) Estados do Ceara, Paraiba e 

Alagoas (e os municipios de Minas Gerais sob a atuacao da SUDENE) 15 pontos; 4) 

Municipios dos Estados de Pernambuco e Bahia, situados no Poligono das Secas 10 

pontos; 

c) Projetos de implantacao, modernizacao ou ampliacao de industrias de 

transformacao, destinadas a producao de bens considerados essenciais para o 

desenvolvimento da regiao, a pontuacao seria a seguinte: 1) industrias de bens de capital e 

bens intermediaries basicos 20 pontos; 2) industrias de outros bens intermediaries 

15 pontos; 3) industrias de bens de consumo duraveis e texteis 10 pontos; 

d) Projetos que substituissem importacSes estrangeiras e/ou destinassem pelo 

menos 40% da producao para o exterior 10 pontos; 

e) Projetos em que a participacao dos custos com materias-primas e bens 

intermediaries produzidos no Nordeste fosse igual ou superior a 80% dos custos do 

empreendimento, teriam 15 pontos, e 10 pontos quando a participacao desses custos 

fosse inferior a 80% e superior a 50% do custo total; e, 
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f) Projetos relacionados a modernizacao ou ampliacao de empresas ja existentes, 

tendo em vista aumento de produtividade; empresas de capital aberto; empresas em que os 

custos com salarios e encargos sociais e trabalhistas ultrapassassem 25% do valor 

agregado; empresas que estimulassem a participacao da mao-de-obra ocupada no resultado 

financeiro da empresa receberiam respectivamente 5 pontos. Finalmente, ha\ia tambem 

uma preocupacao com a melhoria do nivel de emprego. Assim, as empresas que 

proporcionassem absorcao intensiva de mao-de-obra seriam premiadas com 25 

pontos.69 

Em sintese, passando em revista a institucionalizacao dos criterios acima 

mencionados, pode-se observar, que havia uma demasiada preocupacao com relacao a 

modernizacao e ampliacao da infra-estrutura regional, particularmente no que diz respeito 

a geracao e distribuicao de energia eletrica, bem como no que se refere a melhoria do 

sistema de comunicacoes. Trocando isso em miudos, significa dizer quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA V* dos recursos 

totais do sistema de incentivos eram destinados apenas para estes dois setores, os quais 

atingiam conjuntamente a faixa maxima de 50 pontos. 

Como se pode ver, a criacao do sistema de incentivos fiscais no Nordeste configura 

uma generosa doacao de recursos publicos as empresas privadas, no sentido de baratear o 

custo do capital investido e torna-las "gratuitamente" mais forte, tanto economico como 

financeiramente. Alem disso, o governo atraves de suas agendas de fomento, como o 

Banco do Nordeste do Brasil (BNB) e Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e 

Social (BNDES), colocara a disposicao das empresas privadas um sofisticado sistema de 

credito subsidiado, inclusive com o aval da SUDENE. 

. Estcs criterios constam do artigo 32 do Decreto 64.214/69.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ibid., p. 28. 
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1.6 Concentracao espacial regional e setorial dos investimentos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Em que pese a tendencia observada na legislacao pertinente (acima especificada), 

no sentido de promover uma descentralizacao dos investimentos - tentando vincula-los a 

objetivos de natureza social e locacional - visando criar uma base solida para a edificacao 

de um moderno sistema economico na regiao nordestina, as politicas de incentivo ao 

desenvolvimento regional acabaram por favorecer a concentracao setorial e espacial dos 

investimentos em apenas tres Estados da regiao, conforme podemos ver a seguir. 

Assim sendo, de um total de 2.820 projetos aprovados pela SUDENE ate junho de 

1990, 21,5% desse total concentrou-se em Pernambuco, 17,6% na Bahia e 17,0% no Ceara. 

No que concerne a distribuicao dos incentivos, a participacao foi de 17,9%, 25,3% e 

15,0%, respectivamente para Pernambuco, Bahia e Ceara. Com relacao aos investimentos a 

concentracao foi ainda maior, sendo 36,5% na Bahia, 15,7% em Pernambuco e 10,5% no 

Ceara. Ou seja, mais da metade dos investimentos (62,7%) e dos incentivos totais (58,2%) 

foram carreados por apenas tres Estados da regiao.70 

G R A F I C O 1 - Distribuicao Espacial dos Projetos, dos Investimentos e dos Incentivos 

- 1962/1990 

• Maranhao 

• Piaui 

• Ceara 

• Rio Grande do Norte 

• Paraiba 

• Pernambuco 

• Alagoas 

• Sergipe 

• Bahia 

• Minas Gerais 

FONTE: SUDENE - BNB. 1990. 

'. Cf. SUDENE - BNB. 1990. p. 41. 
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Com base nos dados do Grafico 1 acima, pode-se verificar claramente uma 

assimetria na distribuicao dos projetos e dos incentivos. Essa desigualdade pode ser 

explicada, nao somente em funcao da multiplicidade de condicoes favoraveis apresentadas 

pelos Estados do Ceara, Bahia e Pernambuco, mas tambem pela propria estrategia de 

promocao de desenvolvimento regional comandada pelo capital monopolista nacional e 

internacional, que tinha (e tern) como premissa fundamental a busca de economias de 

escala. Como enfatiza estudo de Clemente e Higachi:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "As economias de escala, sem 

duvida, estao na origem das estruturas oligopolicas, pois e necessdrio que as empresas 

esperem obter redugao de custos por meio do aumento da escala de produgao, caso 

contrdrio isso nao ocorreria ". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA71 

Deve-se destacar ainda, que do total de 2.820 projetos aprovados (ate junho de 

1990), 1.515 sao compostos de projetos industrials (53,6%); 820 sao pecuarios (29,9%); 

214 agricolas (7,6%); 101 de turismo (3,6%); 73 agroindustriais (2,6%); 43 de pesca 

(1,5%); 29 de telecomunicacoes (1,0%); e 5 de servicos (0,2%). (Ver Grafico 2 a seguir). 

Acrescente-se ainda, que do total dos investimentos realizados no Nordeste entre 1962 e 

1990, o setor industrial se sobressai com 78,3%, e com 74,2% relativamente a participacao 

dos recursos provenientes do FINOR. 7 2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

G R A F I C O 2 - Distribuicao Setorial dos Projetos - 1962/1990 

FONTE: SUDENE - BNB. 1990. 

7 1

. Cf. CLEMENTE, A. e HIGACHI. H. Y. Economia e Desenvolvimento Regional. 2000, p. 183. 
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Como se ver, contrariamente ao que foi programado pela acao planejada do Estado 

no Nordeste, as politicas de desenvolvimento empreendidas pela SUDENE acabaram 

favorecendo a uma descentralizacao concentrada de um complexo de modernas e grandes 

empresas na regiao, comandadas particularmente por capitais extra-regionais. notadamente 

de Sao Paulo (de onde se originaram cerca de 50% dos investimentos do Norte e Nordeste) 

em detrimento das empresas constituidas por capitais da regiao nordestina. 

Nao obstante, deve-se ressaltar que a despeito desse vies da politica de 

desenvolvimento implementada no Nordeste sob a egide do Estado, isso nao significa que 

a perspectiva regional tenha sido abandonada, mesmo porque a margem dos PND que 

foram instituidos ao longo dos anos setenta e oitenta, foram criados varios programas 

especiais para o Nordeste, entre os quais deve-se destacar: I) o Programa de Integracao 

Nacional - PIN, o Programa de Distribuicao de Terras no Norte e Nordeste - PROTERRA 

e o Programa Regional de Promocao de Exportacoes Nordestinas - PROMOEXPOR, em 

1971; II) o Programa de Desenvolvimento de Areas Integradas do Nordeste -

POLONORDESTE, o Programa de Desenvolvimento da Agroindustria do Nordeste -

PDAN e o Programa de Pesquisas do Tropico Semi-Arido - PTSA, em 1974; e, III) o 

Programa de Fortalecimento da Economia da Regiao Semi-Arida (transformado no Projeto 

Sertanejo) em 1976. 

Na decada de 1980, outros pianos de fomento a agricultura foram incorporados a 

politica nacional de desenvolvimento regional, entre os quais cabe realcar: I) o Programa 

de Apoio ao Pequeno Produtor Rural - PAPP, II) o Piano Diretor do Vale do Sao Francisco 

- PLANVASF; e, III) o Programa de Irrigacao do Nordeste - PROINE. 7 3 Destarte, deve-se zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-. Ibid.,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA p. 39. 

"\ Cf. SUDENE. 1980. p. 24-32; SUDENE. 1990. p. 37-49 c BRASIL - SUDENE. II Piano Nacional dc 

Desenvolvimento: programa de acao do govcrno para o Nordeste - II PND/NE. 1975. p. 107-110 
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enfatizar. que grande parte desses Programas foram instituidos, inclusive, com a utilizacao 

dos incentivos fiscais da SUDENE. 

Nao obstante essa gama de programas institucionais de desenvolvimento para o 

Nordeste, o setor industrial, tido como o agente preponderantemente indutor do processo 

de desenvolvimento regional, continuou a receber proeminencia especial na fase dos PND. 

Isso pode ser constatado no II PND/NE, ao definir a estrategia de crescimento acelerado e 

de expansao da economia nordestina, conferindo a industria regional um carater 

eminentemente dinamizador do processo de desenvolvimento, cujo crescimento deveria ser 

da ordem de 15% ao ano. ' 4 

Em sintese, estas consideracoes sao relevantes para a compreensao dos desvios de 

rumo e dos limites da politica de desenvolvimento regional implementada no Nordeste pela 

SUDENE, bem como para a analise da natureza e perfil dessa "nova" industrializacao, que 

sera tema do capitulo seguinte. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"'. Cf. SUDENE. 1975, p. 108-109. 
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2 NATl REZA E PERFIL DA INDl'STRIA INCENTIVADA NO NORDESTE 

Analisando a natureza e o perfil das industrias que se instalaram no Nordeste via 

incentivos institucionais, verifica-se que elas se classificam, segundo criterios da 

SUDENE em industrias extrativas minerais, mineral's nao-metalicos, metalurgia, 

mecanica. material eletrico e comunicacoes, material de transporte, madeira, mobiliaria, 

papel e papelao, borracha, couros e peles, quimica, petroquimica, produtos farmaceuticos, 

perfumaria. sabao e velas, material plastico, textil, vestuario e calcados, alimentares, 

bebidas, fumo. editorial e grafica, entre outras. Com excecao da industria extrativa mineral, 

as demais pertencem ao segmento da industria de transformacoes. 

Como ja tivemos oportunidade de mostrar, alem do segmento industrial, o sistema 

de incentivos instituido pela SUDENE contemplou outros setores como pesca, turismo, 

agricultura, pecuaria, servicos, telecomunicacSes, energia eletrica, entre outros. Nao 

obstante, em razao das limitacoes deste trabalho, restringiremos a nossa analise a apenas 

cinco generos da industria "dinamica," quais sejam: quimica, metalurgia, minerais nao-

metalicos, material eletrico e comunicacoes e de papel e papelao; e, a tres setores da 

industria tradicional, entre quais: textil, alimentar e vestuario e calcados.76 

Em principio, deve-se ressaltar que a eoncessao dos beneficios fiscais e financeiros 

- contrariamente ao que foi preconizado no GTDN e nos Pianos Diretores que se seguiram, 

5

. Cf. SUDENE - BNB. Rclatorio de Pcsquisa sobre o Dcsempcnho da Industria Incentivada do 

Nordeste - 1988. 1992, p. 27-29. 
6

. A classificacao entre industrias dinamicas e tradicionais tem sido frequcntemcnte utilizada em divcrsos 

trabalhos sobre a industria brasileira e fundamenta-se a partir da observacao de que. apos a Segunda Gucrra 

Mundial. ocorreu. em ambito nacional. um aumcnto substancial da importancia relativa das industrias 

mctalurgica. material de transporte. material eletrico e dc comunicacoes, quimica, mecanica, minerais nao-

metalicos. papel e papelao. produtos farmaceuticos c vctcrinarios, borracha, perfumaria, sabao e vclas c 

produtos de materias plasticas e. por cssa ra/Jo sao comumente classificadas como industrias dinamicas. Em 

contraposicao. os ramos de produtos alimentares, bebidas, fnmo, couros e peks, textil, vestuario, madeira, 

mobiliario c editorial e grafica diminuiram substancialmcnte sua participacao no produto industrial, sendo 

entao considcrados como industrias tradicionais. A esse respeito conferir: BANCO DO NORDESTE DO 

BRASIL: Diretrizcs para um piano de acao do BNB - 1991/95. 1997. Vol. Ill, p. 33. 
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bem como na Lei 1.376/74 que criou o FINOR 7 7 - efetuaram-se, preponderantemente, em 

favor das grandes empresas nacionais (principalmente as do Sudeste) e multinacionais, 

notadamente para as que operavam no ramo de bens intermediaries, entre as quais se 

destacam, por ordem de prioridade: os ramos "dinamicos" primeiramente, e 

secundariamente, os setores tradicionais. 

Conforme assina-la um estudo realizado pela SUDENE7 8, do total de investimentos 

realizados pelo sistema 34/18-FINOR no setor industrial do Nordeste ate 1975, apenas 

cinco segmentos da industria "dinamica" carrearam mais de 60%, sendo: 30% no quimico, 

16% no metalurgico, 7% no de minerais nao-metalicos, 4% no de material eletrico e de 

comunicacoes e, 4% no de papel e papelao. Enquanto isso, os tres principals segmentos da 

industria tradicional (antiga especialidade do Nordeste) absorveram menos de 30% dos 

recursos oriundos dos incentivos, sendo: 15% no textil, 10 % no de produtos alimenticios e 

3% no de vestuario e calcados. 

Alem disso, convem destacar que foram justamente nos segmentos mais 

privilegiados pelos incentivos (os generos dinamicos), exclusive o de minerais nao-

metalicos, em que predominou a participacao acionaria de capitais extra-regionais, 

notadamente do Sudeste e Sul, e em menor escala do exterior; ao contrario dos ramos 

tradicionais, em que predominou majoritariamente os capitais originarios da regiao 

nordestina. 

Assim, de acordo com uma pesquisa realizada pela SUDENE 7 9, em 1988, pode-se 

verificar o controle do capital da industria incentivada, tanto da perspective do numero de 

empresas - cujos acionistas, em cada ramo especifico, sao majoritariamente, do Nordeste 

ou de origem extra-regional, seja do Sudeste, Sul, Norte e Centro-Oeste, ou do exterior -

". Cf. Decreto. Lei 1.376 de 1974. 
8

. Cf. SUDENE. Supcrintcndencia Adjunta dc Desenvolvimento Social c Infra-cstrurura. 1984, p. 64. 
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quanto da perspective da participacao do valor do capital integralizado no total dos 

investimentos efetivados em cada setor produtivo. De acordo com a referida pesquisa, a 

distincao da origem do acionista, pode ser encontrada na participacao em cada empresa ou 

genero e/ou grupo industrial, no valor das acoes ordinarias dos empresarios, residentes nas 

distintas regiSes brasileiras ou no exterior. 

No que diz respeito ao numero de empresas controladas pelas distintas fracoes do 

capital, pode-se constatar, que de um total de 581 empresas que responderam ao 

questionario da pesquisa da SUDENE (antes referida) sobre o controle do capital 

integralizado, cerca de 63%, sao controladas por acionistas originarios da regiao 

nordestina. Ja as empresas dos grupos extra-regionais exercem o controle de pouco mais de 

1/3 das empresas totais, sendo 31% controladas pelos grupos Sudeste, 4% pelos do Sul e 

apenas 1% pelo exterior. 

Por outro lado, no que concerne a participacao do capital social por segmento 

produtivo - sob a forma de acoes ordinarias - observa-se um comportamento bastante 

inverso do que se assinalou anteriormente. Como podemos ver no Quadro 2 abaixo, os 

acionistas originarios do Nordeste exercem o controle de apenas 39% do total do capital 

social. Ja os acionistas oriundos do Sudeste controlam 50% do capital total, sendo o 

restante controlado pelo Sul (5%), Centro-Oeste (3%) e pelo exterior (3%). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

QUADRO 2 - Nordeste - Controle da industria segundo a origem dos acionistas - 1988 

CRLPOSDE LNDtSTRIA 

NtrM ESAS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

mm NE 

T A L (•/« 

K*7/SI I . X I 

Total 63 31 4 i 39 50 5 3 3 

Extraliva zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 100 - - 13 !>2 - 25 -

Transforma?ao 64 30 4 i 39 49 5 3 3 

Nao-Duraveis 69 25 3 - 52 42 3 1 2 

Intennediarias 61 33 4 - 36 51 6 3 4 

Duraveis e de Capital 49 44 8 2 20 71 8 - -
FONTE: SUDENE - BNB. 1992. 

9

. Sobre a participacao acionaria dos capitais na industria inccntivada do Nordeste ate 1988 conferir: 

SUDENE - BNB. 1992. p. 87-97. 
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De acordo com os dados do Quadro acima. pode-se inferir que a posse e o controle 

de um significative percentual do numero de empresas por parte dos empresarios 

originarios do Nordeste, e de uma reduzida participacao desses mesmos grupos no total do 

capital integralizado, sugere que os grupos extra-regionais dirigem e controlam, no 

Nordeste, os empreendimentos industriais de maior porte, no conjunto da industria 

incentivada pela SUDENE. 

Demais, deve-se acrescentar ainda, que a presence de grandes grupos empresariais 

no Nordeste nao se restringe apenas ao segmento industrial. Verifica-se tambem, uma 

presenca marcante de grandes grupos privados em outros setores como agroindustria 

(notadamente na producao de graos, frutas e pecuaria) e construcao civil, sem falar do setor 

de servicos em que sua presenca e relativamente importante.80 

Com relacao a presenca de grandes grupos privados no Nordeste, afirma Araujo81 

que entre 1975 e 1990, a participacao regional no total das cinco mil maiores empresas do 

pais se elevou de 12% para 18%. Esse aumento concentrou-se, preponderantemente, na 

atividade agropecuaria (de 12% para 37%); na mineracao (de 11% para 19%) e nos 

servicos (de 3,5% para 6%). 

Passando em essentia a natureza intrinseca a criacao do sistema de incentivos 

fiscais e financeiros do Nordeste, pode-se constatar nitidamente que a sua exequibilidade 

operative se constituiu fundamentalmente, num instrumento indutor da concentracao e da 

centralizacao de capital a favor dos grandes depositaries (originarios do Sudeste) que por 

sua vez eram tambem os investidores em empresas afiliadas na regiao nordestina. Como 

bem diz Oliveira:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Evidentemenfe, essa regra e de ouro para o capitalismo monopolista 

*°. Cf. GUIMARAES NETO. L.. "Dcsconccntracao espacial: cmprcsa privada, nacional, cslrangcira e 

estatal". 1993. 
8

' . Cf ARAUJO. T. B dc. "Nordeste. Nordestes: One Nordeste'.'". 1995. p. 146. 
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emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA expansao no Centro-Sul, pois, por definigao, deduz mais quern tern mais imposto a 

pagar"/2 

Ainda com relacao as empresas beneficiarias dos investimentos oriundos do sistema 

de incentivos (34/18), deve-se enfatizar que a despeito da primazia dada aos segmentos 

industrias mais "dinamicos" ate pelo menos meados dos anos 70; com a inclusao de outros 

setores, como petroquimica, agricultura, pecuaria, turismo, entre outros, na disputa pelos 

beneficios fiscais (a partir da segunda metade dos anos 70 e, notadamente, nos anos 80) 

reduziu-se demasiadamente a participacao majoritaria das industrias "dinamicas" nos 

recursos originarios do mecanismo dos incentivos: de 61% em 1975, caiu para 55% em 

1985 e para 46% em 1990.83 

Entretanto, no que pese a reducao dos investimentos do sistema de incentivos nos 

ramos industrials mais "dinamicos", a partir de meados dos anos 70, isso nao significa que 

esses segmentos tenham perdido prioridade com relacao a eoncessao dos beneficios fiscais, 

mesmo por que do total dos investimentos realizados pelo FINOR no setor industrial 

nordestino ate 1990, cerca de 50% foram acambarcados por apenas seis setores desse 

grupo, entre os quais se destacam: quimica (15%), metalurgia (13%), minerais nao-

metalicos (11%), materiais eletrico e de comunicacoes (4,2%), petroquimica (3,5%) e 

papel e papelao (3,5%). 8 4 

No que se refere a participacao dos ramos tradicionais (particularmente o textil, 

alimentar e vestuario e calcados) nos investimentos industrials realizados pelo sistema 

FINOR, a despeito de nao haver alteracao significative entre 1975 (28%) e 1985 (28,5%); 

em 1990 esses segmentos carrearam 35% dos recursos procedentes do sistema de 

incentivos. No entanto, deve-se destacar, que esse aumento se deu basicamente, em funcao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

s :

 Cf. OLIVEIRA 1981. p. 119. 
8 3

 Cf. SUDENE - BNB. 1986. p. 69-71; SUDENE. 1984. p. 64; c SUDENE. 1990. p. 62-63. 
S J

. Cf SUDENE. 1990. p. 62-63. 
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da elevacao da participacao do setor textil nas aplicagoes do FINOR, que passou de 15 0 /

0 

em 1975 para 25% em 1990 s 5 

Outra caracteristica adversa, relacionada ao modelo de industrializacao 

implementado pela SL'DENE no Nordeste, e que os setores mais aquinhoados com os 

beneficios fiscais, entre os quais se sobressaem os ramos de bens intermediaries - a 

despeito de ficarem com a maior "fatia do bolo" dos incentivos - responderam, no entanto, 

pela menor quantidade do emprego direto gerado na regiao. 

Destarte, em 1975 os cinco ramos industrials mais "dinamicos" (quimica 

metalurgia, minerais nao-metalicos, material eletrico e de comunicacoes e papel e papelao) 

com uma participacao de 61% nos investimentos industrials efetuados pela SUDENE, 

responderam por apenas 30% do emprego direto na regiao. Enquanto isso, os ramos 

tradicionais (textil, alimentar e vestuario e calcados) com apenas 28% das inversoes 

(menos da metade, portanto, do que foi registrado pelos generos "dinamicos") 

responderam por 34% do emprego.86 

Em 1990, liderando as aplicacoes do FINOR com 50% das inversoes, os segmentos 

"dinamicos" participaram com 28% do emprego, enquanto os ramos tradicionais com 35% 

dos investimentos, responderam por 31% do emprego direto na regiao nordestina.87 

Desse modo, nao obstante o extraordinario crescimento economico experimentado 

pelo Nordeste, no periodo pos-criacao da SUDENE, os dados acima citados revelam, numa 

extensao desmedida, o carater assimetrico das politicas de desenvolvimento implementadas 

na regiao. Alem disso, e factualmente incontestavel o distanciamento e a nao 

correspondencia entre o que se planejou e o que foi executado na regiao nordestina. Assim, 

verifica-se, portanto, que a "prioridade" tao enfatizada com relacao a criacao de emprego, 

8

\ Cf. SUDENE-BNB. 1975, p. 69-71 e SUDENE. 1990, p. 62-63. 
8 6

. Cf. SUDENE - BNB. 1986. p. 71. 

*
7

. Cf. SUDENE 1990. p. 62-63. 
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encetada no piano de acao proposto pelo GTDN** e nos Pianos Diretores que se seguiram. 

nao encontram correspondencia ao nix el de exeqiiibilidade operative.89 

2.1 Consideracoes sobre o deslocamento de grandes empresas para o Nordeste 

Quando possamos em revista a literatura que trata com maior austeridade da 

politica de desenvolvimento regional implementada no Nordeste pela SUDENE, pode-se 

constatar, que a instalacao de projetos de grande envergadura (como quimica, petroquimica 

e minerais nao-metalicos, entre outros) a partir dos anos sessenta e, principalmente, na 

decada de setenta, estao intrinsecamente relacionados com a base de recursos naturais e 

energia eletrica existentes na regiao, bem como com a institucionalizacao do mecanismo 

dos incentivos fiscais e financeiros.90 

Contudo, o resultado preferencial da eoncessao dos beneficios fiscais e financeiros 

a favor dos grandes grupos industrials, originarios de outras regioes do pais (notadamente 

do Sudeste), foi que se formou no Nordeste uma estrutura industrial, que a curto e medio 

prazo, pouco ou nada tinha a ver com o perfil da renda e da demanda regional. Nesse 

sentido afirma Oliveira: "azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA estrutura industrial [que se formou no Nordeste] nao e fungdo 

do mercado regional, mas fungdo do mercado nacional mais amplo ". 1 

Esse descolamento da nova estrutura industrial instalada no Nordeste, com relacao 

ao perfil da renda e da demanda regional, pode ser confirmado quando se observa o destino 

8 8

. Cf. GTDN. 1967, especialmente o IV Capitulo. p. 79-92. 

. Para os efeitos deste trabalho, estas e outras contradigocs incrcntcs a politica de desenvolvimento regional 

implementada pela SUDENE scrao mais bem analisadas no tcrceiro capitulo deste trabalho, onde 

discutircmos alguns impactos das transformacocs ocorridas na regiao. 
9 ( l

. Entre outros estudos a esse respeito conferir especialmente: ANDRADE. M. C. de. Gcografia Economica 

do Nordeste. 1987, Cap. Ill; CANO. 1998, Cap. VI; OLIVEIRA, F. de. A Economia da Depcndencia 

Impcrfcita. 1989. Caps. II e III; VAINER, C. "Grandes Projetos e Organizacao Territorial: os avatarcs do 

planejamcnto regional". 1996; DINIZ, C. C. c LEMOS. M. B. "Dinamica Regional e suas Perspcctivas no 

Brasil". 1990; e, GUTMARAES NETO. U. "Dcsigualdadcs Regionais e Fedcralismo." 1995. 
9 1

. Cf. OLIVEIRA. 1989. p. 66. 
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das vendas da industria incentivada (ver Grafico 3 a seguir). A esse respeito, afirrna 

Araujo que, do total da producao da industria incentivada ate 1978, mais da metade 

(58%) das vendas se destinavam preferencialmente a mercados extra-regionais, 

sobressaindo-se o nacional, com 43% (sendo 25% somente para Sao Paulo) e o 

internacional com 15%, contra 42% para o mercado nordestino. 

Nos anos oitenta, conforme assinala pesquisa da SUDENE 9 3, o Nordeste ampliou 

ainda mais sua articulacao com o Sudeste - em relacao aos anos setenta - ao mesmo tempo 

em que diminuiu suas vendas na propria regiao. Como se ver no Grafico 3 abaixo, em 

1988, apenas 36% das vendas da industria incentivada tinha como destino a regiao 

nordestina, enquanto 64% se destinava a mercados extra-regionais, sendo 44% para o 

Sudeste, 5% para o Sul, 4% para o Norte/Centro-Oeste e 11% para o exterior. 

G R A F I C O 3 - Nordeste - Destino das vendas da Industria incentivada - 1988 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

• Pcrcentagem 

FONTE: SUDENE - BNB. 1992. 

. Cf. ARAUJO, T. B. de. "Industrializacao do Nordeste: intencoes e resultados". 1984, p. 75. 

. Cf. SUDENE - BNB. 1992, p. 48. 
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Em sintese, a estrutura industrial que se implantou no Nordeste a partir dos anos 

sessenta, e principalmente na decada de setenta. com o aparato dos incentivos 

governamentais. reflete muito mais a necessidade de se ativar o setor de bens de capital da 

economia brasileira como um todo - visando assegurar a manutencao das taxas de 

remuneracao do capital concentrado no Sudeste do pais - do que mesmo em reduzir os 

desniveis economicos e sociais regionais. 

Desse modo, a prioridade dos investimentos nos segmentos nao-tradicionais da 

economia regional, com enfase para a producao de bens intermediaries, intrinsecamente 

colada a demanda extra-regional, se constituiu num indicador emblematico da mudanca 

operada na funcao do Nordeste no contexto da "nova" divisao inter-regional do trabalho, 

comandada particularmente pela economia do Sudeste, considerada como a regiao mais 

dinamica do pais. 

O deslocamento de grandes grupos industrials concentrados no Sudeste, em direcao 

as regides perifericas, notadamente para o Nordeste, se deu em funcao de uma 

multiplicidade de fatores, entre os quais cabe destacar: a desaceleracao da economia 

nacional apos o ciclo expansivo da fase do "milagre economico", cujos efeitos negativos se 

concentraram na regiao mais industrializada do pais; institucionalizacao das politicas 

setoriais do I I PND - somados em alguns casos a atracao dos incentivos fiscais e 

financeiros das politicas de desenvolvimento regional; fortalecimento das organizacoes 

sindicais na regiao metropolitana em relacao as regioes perifericas; instituicao de politicas 

ambientais restritivas, alem da freqiiente incidencia de problemas de deseconomias de 

aglomeracao nos grandes centros; e, possibilidades de aproveitamento de vantagens 

locacionais, a partir da exploracao de determinados recursos naturais (ate entao nao 
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incorporados ao sistema produtivo) com a ampliacao e modernizacao da infra-estrutura de 

transportes e comunicacoes nas novas areas.94 

Por essa razao, a partir de meados dos anos setenta, em funcao da crise no preco do 

petroleo, as opcoes de investimentos (tanto publicos quanto privados) inclinaram-se, 

predominantemente, para os setores mais energeticos-intensivos. Veja-se, por exemplo, o 

caso da metalurgia e da petroquimica, setores altamente intensivos em energia eletrica e 

que foram merecedores de grandes incentivos no bloco de setores privilegiados pelo I I 

PND. 9 5 

Percebe-se ademais, que os investimentos realizados pelo I I PND atribuiram 

proeminencia especial a expansao dos ramos produtores de insumos basicos. Essa 

prioridade pelos segmentos de bens intermediaries era claramente manifestada pelo 

Governo Geisel atraves de seu Ministro da Industria e Comercio, ao afirmar que:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Nao 

[era] hora de estiimdar o crescimento de uma grande faixa de industrias produtoras de 

bens de consumozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA duraveis". Isso demonstra claramente a mudanca de rumo na politica 

macroeconomica orientada pelo I I PND, dando maior enfase a industria de base, a 

agricultura e principalmente a pesquisa sobre as potencialidades e oportunidades de 

aproveitamento de determinados recursos naturais existentes nas regioes perifericas, 

particularmente na regiao nordestina. 

2.2 Potencialidades e perspectivas de investimentos no Nordeste 

Com o objetivo de divulgar informacoes sobre as potencialidades e possibilidades 

de aproveitamento de recursos naturais existentes no Nordeste, bem como sobre as 

°'. Cf. GUIMARAES NETO. 1995. p. 34-35. 
9 5

. Cf. Presidcncia da Rcpublica/Scplan. II Piano Nacional dc Desenvolvimento - 1975/79. 1974. p. 37-45. 
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oportunidades e viabilidades de investimentos, a SUDENE 9 7 realizou um minucioso 

trabalho de pesquisa com os mais renomados especialistas da area. Nesse trabalho (editado 

em 1975 e reeditado em 1976, apos ampla revisao) foram oferecidas indicacoes bastante 

concretas acerca do nivel de producao, estimativa de investimentos necessarios e 

localizacao apropriada (ou seja, que apresentavam maiores perspectives de lucros). Ainda 

foram divulgadas informacoes sobre as veriacoes climaticas da regiao, precipitacoes 

pluviometrica, contingente populacional e infra-estrutura (transportes, energia eletrica, 

comunicacoes e areas industrials). 

Entre os segmentos industrials recomendados pelo referido estudo, considerados 

como de grande viabilidade economica para os novos empreendedores, em funcao da 

disponibilidade de grandes reserves de materias-primas basicas no Nordeste, cabe destacar: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1) Industria extrativa mineral - em funcao das grandes reserves de barita, calcario, 

chumbo, cromo, gipsita, magnesio, sal marinho e sal-gema, gas natural e petroleo; 

2) Industrias de minerais nao-metalicos - como ceramica e cimento, principalmente 

- em funcao da existencia de grandes variedades de argilas e de calcario; 

3) Industrias metaliirgicas - justificada pela crescente demanda por derivados de 

ferro e aco, bem como pela precariedade da oferta regional; 

4) Industrias mecanicas - notadamente para aquelas voltadas para a fabricacao de 

bens de capital para as industrias texteis e de confeccoes, industrias alcooleiras e, quimica 

e petroquimica; 

5) Industrias de material eletrico e comunicacoes - principalmente para a fabricacao 

de maquinas e equipamentos para a geracao e distribuicao de energia eletrica, fabricacao 

de aparelhos eletro-eletronicos e eletrodomesticos, alem de material de comunicacoes; 

9 6

 Cf. Carlos LESSAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud CASTRO. A. B. de. "Ajustamcnto x Transformacao: a economia Brasileira de 

1974 a 1985". 1985. p. 32-33. 
9

 . Cf SUDENE. Nordeste - oportunidades dc investimentos. 1977. 



54 

6) Industrias de material de transporte - com enfase para a de construcao naval e de 

transporte rodoviario. em funcao da dimensao do mercado regional; 

7) Industria quimica e petroquimica - justificada pela presenca de grandes reserves 

minerais de fundamental importancia como: cloreto de sodio, cloreto de potassio, rochas 

fosfatadas, entre outros; 

8) Industrias de materials plasticos - sobretudo nos generos de artigos medicos de 

plasticos, laminados flexiveis de PVC, chapas e pisos de PVC, tambores plasticos de 

polietileno de aha densidade, tubos de conexSes de polietileno, entre outros; 

9) Industrias texteis de confeccoes e de artefatos de couro - em funcao, tanto das 

dimensoes do mercado como da disponibilidade de materias-primas basicas e do baixo 

custo de mao-de-obra; e, 

10) Industrias de produtos alimentares e agroindustriais com destaque para os sub-

setores de frutas tropicais, em funcao da disponibilidade de terras e da infra-estrutura 

criada pelo programa da irrigacao da CODEVASF (Companhia de Desenvolvimento do 

Vale do Sao Francisco)98 

Isso, em tese justifica a intensificacao dos investimentos do I I PND nas areas 

perifericas, notadamente na regiao nordestina, dotada de ampla base de recursos naturais 

(minerais, principalmente) e energia eletrica relativamente barata. Concretamente, a 

exploracao desses recursos tornar-se-ia num excelente campo de aplicacao para o capital 

monopolista em franca expansao no pais. Para isso, a homogeneizacao do espaco 

economico nacional era de fundamental importancia. 

Dessa forma, a despeito da nova estrutura industrial implantada no Nordeste (via 

incentivos institucionais) ser um tanto descolada, no curto e medio prazo, do perfil da 

renda e da demanda regional, nao o era inteiramente da base de recursos naturais existentes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

9ii. Ibid. p.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 11-76. 
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na regiao. Como ja demonstramos. a maior concentracao dos investimentos, se deu 

preferencialmente nos sub-setores de minerais nao-metalicos, quimica e metalurgia. E, 

como e de conhecimento amplo, a regiao Nordeste dispunha e ainda dispoes de uma 

excelente base de recursos naturais para esses ramos industrials, propiciadas pelas reserves 

abundantes de calcario, potassio. gas natural, petroleo e sal, entre outros.99 

Demais, deve-se enfatizar que os ramos industrials a que se fez referenda acima 

sao altamente intensivos, nao somente em energia eletrica e em recursos naturais 

(principalmente minerais), mas tambem em capital. Ai reside, portanto, uma das principals 

razoes para o reduzido numero de empregos gerado por esses setores, a que ja fizemos 

referenda anteriormente. 

Uma outra caracteristica intrinseca aos setores das industrias "dinamicas" - em 

particular a quimica, minerais nao-metalicos e metalurgia - e que esses generos sao 

altamente poluidoras do meio ambiente.100 

Destarte. ao passar em revista a verdadeira essentia da localizacao dos mega-

empreendimentos nas areas perifericas, pode-se perceber claramente, que eles nao 

respondem e nem pretendem responder a uma preocupacao com a desconcentracao das 

atividades economicas. Ao contrario, como bem enfoca Vainer1 0 1, a implantacao desses 

projetos em regiSes perifericas, evidencia muito mais uma tendencia a conquista dos 

espacos vazios e, principalmente, a apropriacao e mobilizacao produtiva de determinados 

recursos naturais em abundancia nessas areas. Isso fica patente no proprio discurso do 

Governo, quando expressa o sentido da reorientacao espacial dos investimentos do I I PND, 

ao afirmar que:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "a descentralizacao industrial nao poderia ser entendida (...) como 

. Cf. SUDENE. Dimensao e potencialidades da economia. 2000. p. 5. 

Dada a dimensao multidisciplinar dessa tcmatica. essa caracteristica incrcnte a esses ramos industriais 

(quimica. minerais nao-mctalicos c metalurgia) sera discutida dc forma breve no HI capitulo deste trabalho. 

. Cf. VAINER. 1996. p.196. 
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transferencia de atividades de areas mais industrializadas para outras, mas como 

privilegiamento relativo dos atralivos locacionais de novas areas... "102 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Desse modo, como esse movimento do capital monopolista buscava - de forma 

preponderante - a utilizacao de recursos naturais em farta disponibilidade nas regioes 

perifericas do Brasil, notadamente no Nordeste, mais uma vez essa regiao foi chamada a 

comparecer para desempenhar a sua historica funcao de complementaridade na 

acumulacao capitalista do "centra." 

Assim, muito embora se deva reconhecer que nesse movimento de homogeneizacao 

dos espacos economicos (nacionais e regionais) pelo capital monopolista o Nordeste 

consegue abrigar alguns polos de desenvolvimento industrial e agroindustrial de grande 

porte. os efeitos do extraordinario crescimento economico verificado nao se internalizaram 

na regiao e nem se concretizaram os beneficios prometidos. Como muito bem sintetiza 

Cano: "Em que pese o esforco de industrializacao peri/erica realizado, as frustracdes 

daqueles que imaginavam que essa desconcentracao diminuiria (...) os padrdes de 

divergencia economica e social (...) aumentaram ainda mais nos anos 90, diante dos 

nefastos efeitos que as politicas neoliberais estao causando ao pais e a suas regioes".10' 

Em sintese, o resultado mais concreto das politicas de desenvolvimento regional 

implementada no Nordeste sob a egide da SUDENE, foi que essa regiao, de tradicional 

produtora de bens de consumo nao-duraveis (textil e alimentar, principalmente) 

transformou-se nos anos pos-sessenta, e em particular na decada de setenta, numa regiao 

com um parque industrial mais especializado na producao de bens intermediaries. A nova 

industria que se instalou no Nordeste, via incentivos institucionais, tern esse perfil. Ou seja, 

foram os segmentos produtores de insumos basicos que lideraram os investimentos 

provenientes do sistema de incentivos instituido pelo Governo Federal, intermediados pela 

, 0 2

. Cf. II PND. 1975/79. 1974. p. 58. 
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SL'DENE, com o intuito de 'Veduzir' as desigualdades economicas e sociais que se 

tomaram emblematicas no Nordeste. 

'
3

. Cf. C W O . 1998. p.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 105. 
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3 ALGUNS IMPACTOS DO CRESCIMENTO ECONOMICO NO NORDESTE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Neste capitulo. pretende-se fazer uma analise concisa sobre os efeitos das politicas 

de desenvolvimento regional patrocinadas pela SUDENE no Nordeste brasileiro. Para isso. 

tomamos como referenda os anos sessenta. que marcam a primeira fase de atuacao desse 

orgao. No entanto, dados os limites deste trabalho e a dimensao das transfonnacoes 

economicas. concentraremos a nossa analise no periodo de 1970-90. 

A nossa investigacao tern por finalidade avaliar sucintamente as mudancas 

ocorridas na estrutura produtiva da economia regional e os seus desdobramentos sobre o 

mercado de trabalho. principalmente. no que diz respeito as mudancas nas relacoes sociais 

de producao e de trabalho. Demais. tentar-se-a verificar os efeitos dessas mudancas sobre 

as condicoes de vida da populacao e. de resto referir algumas consideracoes a respeito dos 

impactos ambientais causados por alguns ramos da industria incentivada no Nordeste. 

Assim. nao obstante as politicas de incentivos a industrializacao da regiao 

nordestina terem iniciado nos anos sessenta, foi somente a partir da decada de 1970, que os 

investimentos se intensificaram e a industrializacao se expandiu com maior vigor. Isso se 

deve a maturacao dos investimentos feitos nos anos sessenta e a consolidacao da matriz 

industrial brasileira nos anos setenta. que passou a exigir uma maior articulacao das regides 

mais dinamicas com as regioes perifericas, notadamente com as areas mais bem dotadas de 

recursos naturais (principalmente minerais). Dai uma das razoes do deslocamento de 

grandes empresas (sobretudo do Sudeste) para a regiao Nordeste, em busca de novas 

"brechas" de acumulacao de capital e de ocupacao dos espacos "vazios". 

Nesse contexto, convent enfatizar que os projetos implantados no Nordeste a partir 

dos anos setenta, estao em sua maioria concatenados. nao so com os incentivos 

institucionais do Governo Federal, mas tambem com a base de recursos naturais existentes 
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na regiao.104 Yale ressaltar ademais. que nesse periodo, alem das inversoes em infra-

estrutura. foram feitos pesados investimentos em pesquisas sobre as potencialidades e 

perspectives de aproveitamento (produtivo) de recursos naturais existentes na regiao 

nordestina (sobre o que ja frzemos referenda anteriormente), bem como sobre as vantagens 

de investimentos nessas areas. 

Dessa forma, a consolidacao da industria pesada no pais, permitiu que o Nordeste 

absorvesse parte do capital produtivo do Sudeste na criacao de "novos" empreendimentos. 

Decerto. so a partir de entao. poder-se-ia criar no Nordeste as condicoes para a reproducao 

e acumulacao de capita] em escala ampliada, de modo a permitir a insercao dessa regiao no 

processo global de acumulacao capitalista. 

Deve-se enfatizar ainda, que na decada de setenta, foi feito um esforco 

extraordinario do Governo Federal em termos de construcao e ampliacao de infra-estrutura 

nas regioes mais atrasadas, em particular na regiao nordestina, visando estimular o 

crescimento economico dessas areas (sobretudo das mais dinamicas) e integra-las a 

economia nacional. 

Nesse sentido destaca Diniz 1 0 5 que, entre 1970 e 1980, a capacidade de geracao de 

energia eletrica no pais subiu de 11 para 37 milhoes de KW e para algo em torno de 60 

milhoes em 1990. No que se refere a pavimentacao rodoviaria (federal e estadual, 

principalmente) o aumento foi ainda mais expressivo, de cerca de dois mil km em 1955, a 

malha viaria pavimentada subiu para 50 mil em 1970 e para 130 mil km em 1990. Com 

referenda ao sistema de comunicacoes (privado ate 1970 e operando precariamente), 

foram feitos pesados investimentos na ampliacao e modernizacao do setor, permitindo a 

integracao comercial de praticamente todas as regioes brasileiras. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 0 4

. Cf. DINIZ e LEMOS. 1990, p. 166-169. 
1 0 5

. Cf. DINIZ.C. C. A Dinamica Regional Reccntc da Economia Brasilcira e suas Pcrspcctivas. 1995, p. 

24-25. 
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No que diz respeito a infra-estrutura da regiao nordestina. a intensificacao de 

investimentos na ampliacao e modernizacao. foi ainda mais significative, se comparada ao 

Brasil como um todo no referido periodo. Assim, com relacao ao setor energetico, a 

capacidade de geracao de eletricidade regional foi aumentada em quase vinte vezes, 

passando de 365 MW em 1962 para 7.200 MW em 1989. Ja no que se refere a infra-

estrutura viaria, ainda que se destaque a contribuicao do setor privado (em termos de 

aumento da frota de veiculos e de transposes de passageiros e cargas), a participacao mais 

expressive ficou por conta do setor publico. De modo analogo. com referenda ao sistema 

de comunicacoes da regiao, as inversoes foram feitas em sua quase totalidade pelo governo 

federal e pelos governos estaduais.106 

A concentracao de investimentos nas regioes perifericas - mais particularmente no 

Nordeste - a partir dos anos setenta, provocou uma expansao do produto regional dessas 

areas em nivel incontestavelmente superior a media obtida pelas regioes mais 

desem olvidas do pais. Com efeito, as regioes mais atrasadas como Norte, Nordeste e 

Centro Oeste. em resposta a intensificacao dos investimentos, experimentaram um 

aumento significativo de suas participacdes na formacao do P1B brasileiro, no periodo de 

1970 a 1990 (conforme faz ver na Tabela 1 a seguir). Enquanto isso, as regioes mais 

dinamicas como Sudeste e Sul perderam participacao na composicao do PIB nacional (de 

65% para 56% e de 17% para 16,7% respectivamente) no referido periodo. 

. Cf. BRASH.. SUDENE. 1990. p. 77-78. 
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TABELA 1 - Distribuicao Regional do PIB, da Area Geografica e da Populacao -

1970/1990 

R E G I O E S 

PROIHTO INTERNO BRITO (%) AREA 

GEOGRAFICA 

(%) 

POPULACAO 
(%) R E G I O E S 

1970 1980 1985 1990 

AREA 

GEOGRAFICA 

(%) 1991 

None 2 2 3.3 4.2 5.3 41.8 6,3 

Nordeste 12.1 13.1 15.0 17,0 18.5 28.9 

Sudeste 65.0 61.3 59.2 56.0 10,8 42.7 

Sul 17.0 17.0 17.0 16.0 6.7 15,1 

C. Oeste 3,7 5.3 5.5 5.7 22.2 7.0 

Brasil 100 100 100 100 100 100 

FONTE: FIBGE - Anuario Estatistico do Brasil: ITBGE - Censo Demografico - 1991; 

SUDENE/DPO/Contas RegionaiszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud SUDENE. Boletim Conjuntural - Nordeste do Brasil. 1996, p. 374-

375. 

Nao ha diividas de que o aporte de investimentos publicos, na ampliafao e 

modernizacao de infra-estrutura regional, foi de fundamental importancia para a atracao 

das inversoes (tanto piiblicas quanto privadas) no setor industrial do Nordeste, 

notadamente na industria de transformacao, onde o indice de formacao bruta de capital 

passou de 9.7 em 1965, para 105,9 em 1984, conforme faz ver a Tabela 2 abaixo. 

T A B E L A 2 - Nordeste - Indices reais de formacao bruta de capital fixo por setor de 

atividade economica - 1965/84 

S E T O R DE ATIVIDADE 
1965 1984 VARIACAO MEDIA 

S E T O R DE ATIVIDADE 
INDICE % INDICE % ENTRE 1965/84 (%) 

AGROPECUARIA 12,5 8.8 91.2 12.2 11,7 

INDUSTRIA 19,4 34.4 167.4 47.2 12,7 

Extrativa 95,1 9,7 635.4 12.4 11.1 

Construct 12.1 2.7 35.5 1.3 6.2 

Transformacao 9.7 9.6 105.9 16.9 14.2 

SERVICOS 36.2 56,8 145.8 40.6 8,0 

Servicos Industrials 22.1 12,4 211,0 16.6 13.4 

Infra-estrutura /armazem / transporte 25,5 14,4 76,5 8.2 6.3 

Hospedagem / comercio / alimentacao 24,6 2,7 118,8 2,4 9,1 

Servicos comunita4nos/adm./saneamento 29,9 11.1 149.5 9,9 20,8 

Atividades financeiras / bens imoveis. 55.1 28,6 224.6 20,1 8.1 

FONTE: SUDENE / DPG / PSE / OCR apud BRASIL - SUDENE. 1990, p. 75. 
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Os dados da Tabela 2 acima corroboram a hipotese de que a partir dos anos 

sessenta. a regiao nordestina passou por profundas e significativas transformacoes na 

composicao da sua estrutura produtiva. Ademais, e fato inconteste que essas 

transformacoes repercutiram de forma concatenada sobre outros setores da atividade 

economica regional. Assim, a despeito do carro chefe das grandes transformacoes ter sido 

o setor industrial regional - o qual participou com 47% na formacao bruta de capital fixo 

em 1984 - as repercussoes se fizeram sentir simultaneamente nas atividades de servicos, 

particularmente nas atividades financeiras e nos servicos industrials. 

Destarte, no que pese as contradicoes das politicas de desenvolvimento regional 

implantadas no Nordeste pela SUDENE. e de conhecimento comum, que a partir dos anos 

sessenta a regiao passou por transformacoes importantes no perfil da sua estrutura 

produtiva. conforme podemos ver na Tabela 3 abaixo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T A B E L A 3 - Nordeste - Estrutura do PIB segundo os setores economicos - 1960/90 

S E T O R E S ECONOMICOS FORMACAO DO PIB (%) 

1960 1965 1975 1985 1990 

Agropecuaria 41 29.1 23,9 16.2 14.4 

Industria 12 23,1 27,6 30.1 28,2 

Servicos 47 47.8 48,5 53,7 57,4 

Total 100 100 100 100 100 

FONTE: SUDENE/DPG/PSE/Grupo de Contas RegionaiszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud BNB. Diretrizes para um piano de acao do 

BNB - 1991-95: setor secundario. 1997, p. 25-26; SUDENE. Agregados Economicos Regionais: Produto 

Intemo Bruto, Formacao de Capital, Consumo do Governo - Nordeste do Brasil - 1965/1995. 1996. 

Passando os dados acima em revista, basta ver que em 1960 o setor industrial 

contribuia com apenas 12% para a formacao do produto regional, ficando o setor 

agropecuario com 41% e o setor de servicos com 47%. Em 1975, a participacao da 

agropecuaria declinou para 23,9%, enquanto o setor industrial mais que dobrou sua 

participacao, elevando sua contribuicao no PIB para 27,6%; ja o setor de servicos, muito 

embora de forma timida, tambem elevou sua participacao no PIB regional para 48,5%. 
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Ainda com base nos dados da Tabela 3 acima, pode-se verificar que em 1990. a 

economia nordestina apresentou uma radical transformacao na sua estrutura produtiva. Isso 

pode ser confirrnado pela significative elevacao da participacao do setor secundario no 

produto regional, o qual subiu para 28,2% em 1990. Da mesma forma, o setor de servicos, 

mantendo a sua posicao majoritaria na formacao do produto da regiao e acompanhando a 

evolucao do segundo setor, ampliou sua participacao para 57,4% em 1990. Enquanto isso, 

o setor primario (tambem seguindo uma tendencia da economia brasileira) reduziu 

drasticamente sua participacao no produto nordestino. caindo para 14,4% em 1990. 1 0 7 

A reducao da participacao da agropecuaria em favor das atividades essencialmente 

urbanas, notadamente industrials, constitui o marco historico mais "importante" das 

transformacoes registradas pela economia nordestina nos 30 anos (1960-90) que sucederam 

a criacao da SUDENE. Todavia, deve-se ressaltar que essas transformacoes 

interromperam-se no inicio dos anos 80, quando a crise de instabilidade, provocada pelo 

excessivo endividamento externo do Brasil, reduziu a capacidade de financiamento do 

Estado.108 O que se seguiu foi uma decada de tentativas frustradas de pianos de 

estabilizacao e um completo desmantelamento do Estado Nacional e com ele o de varios 

orgaos regionais de desenvolvimento, como a SUDENE, por exemplo. 

Nao obstante, vale ressaltar, dentro dessa perspective historica, que o setor 

industrial do Nordeste - especialmente os segmentos da industria de transformacao, onde 

se sobressaem os generos dinamicos - em resposta ao impulso dos investimentos realizados 

nos anos sessenta e setenta principalmente, apresentou um extraordinario desempenho, 

sendo portanto, o principal responsavel pelo alto dinamismo experimentado pela economia 

1 0 7

. Em 1995, segundo estudo da SUDENE, a participacao da agropecuaria no PIB regional reduziu-se para 

12,0% e a do setor industrial declinou para 24%. Enquanto isso, o setor de servicos ampliou ostensivamente 

sua participacao no produto global da regiao nordestina para 64% naquele ano. C£ SUDENE. Produto 

Interno Bruto. 2000. 
, 0 8

. Cf. CANO. 1998. p. 319-320; GUIMARAES NETO. 1995. p. 19-20. 
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regional na decada de setenta. Nesse periodo a taxa de crescimento da industria 

manufatureira regional manteve-se ligeiramente superior a obtida pelo mesmo segmento da 

economia nacional conforme podemos ver a seguir. 

A ritulo de ilustracao, deve-sc enfatizar que entre 1959 e 1970 - periodo este que 

coincide com a expressiva fase de institucionalizacao dos incentivos fiscais e financeiros e 

com a ampliacao e modernizacao da infra-estrutura regional, alem da implantacao de 

alguns projetos industrials de medio porte - a industria manufatureira nordestina expandiu-

se a uma taxa de 6.9%, contra 8,7%, registrada pelo mesmo segmento em ambito nacional. 

Na decada de 1970, apos a maturacao das inversoes do periodo anterior e o aporte de 

investimentos orientados pelo I I PND, a taxa de crescimento da industria de transformacao 

da regiao (16,7% a. a.) suplantou a expansao observada pela industria manufatureira 

nacional (13% a. a.). 1 0 9 

Tomando o Valor da Transformacao Industrial (VTI) como referential das 

mudancas operadas na estrutura produtiva da economia nordestina, pos-anos sessenta, 

pode-se constatar modificacoes bastante significativas. Com efeito, em 1959, os ramos da 

industria traditional participavam com 70% do VTI da regiao, enquanto os generos 

dinamicos respondiam pelos 30% restante. Em 1984, ao contrario, os generos dinamicos 

elevaram sua participacao para 56%, enquanto os ramos tradicionais reduziram 

notavelmente sua contribuicao no VTI regional para 44%, conforme demonstra a Tabela 4 

abaixo. 

. Cf. BNB. 1997, p. 37. 
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T A B E L A 4 - Nordeste e Brasil - Estrutura percentual do valor da transformacao 

industrial, segundo os generos - 1959/1984 

GENEROS INDl STRIAIS 
1959 1970 1980 1984 GENEROS INDl STRIAIS 

NE BR NK BR NE BR NE BR 
GENEROS DINAMICOS 30.10 5167 39.20 59.30 56,60 66.48 55.72 65.84 
1 - Minerais Nao-Metalicos 8.12 6,56 11.20 5.90 8.60 5,92 5,19 4.29 

2 - Metalurgica 2,70 11,77 5.00 11,60 5.90 11,72 7.58 10.89 
3 - Mecanica 0.15 3.45 1.80 7,10 4.92 10.33 4,10 8.57 
4 - Mat. Elet. e de Cornunicagoes 0.17 3.99 150 5.40 150 6.47 185 5.76 
5 - Material de Transporte 0.81 7.59 1,10 8.00 0.79 7.70 0.63 7.07 
6 - Papel e Papelao 1,74 196 0.80 2,60 1,76 3,08 1,34 3.67 
7 - Borracha 0.31 195 0.30 1,90 0.55 1.29 0.40 1.65 
8 - Quimica 14.94 8.60 14.70 10,00 28,44 14.93 31,06 19,46 
9 - Prods. Farmac. e Veterinarios 0.31 149 0.40 3.40 0,42 1.67 0.25 1.67 
10 - Perfumaria. Sabao e Velas 1.45 1.39 0.80 1.50 0,65 0.89 0.79 0.87 
11 - Prods, de materias Plasticas 0.30 0.85 0,60 1.90 113 148 1.53 1.94 

GENEROS TR\DICIONAIS 69.90 47.40 60.80 40.70 43,33 33.52 44.28 34.16 
12 - Produtos Alimentares 29,65 16.43 29.20 13,50 17,71 10,22 22.88 13.20 

13-Bebidas 2,99 188 4,70 2.30 1,93 1,23 1,88 1.18 
14 - Fumo 3.09 1.30 3.20 1.30 0.53 0,70 0,95 1.01 

15 - Couros e Peles 2.29 1.09 0.70 0.60 0.51 0,47 0,93 0.89 
16 - Textil 24.08 11.97 13,00 9,30 11,42 6.51 9,83 5.78 

17 - Vest. Calg. e .Art. de Tecidos 2,23 3,56 3,70 3.30 5,54 4,93 4,47 4.95 

18 - Madeira 1.69 3,23 1,60 150 2.14 174 0,86 1,62 

19 - Mobiliario 1.62 119 1.90 2.10 1.44 1.82 0.83 1.34 

20 - Editorial e Grafica 1.89 199 140 3.70 1.84 164 1.19 109 

21 - Diversos 0.37 1,76 0,40 2.10 0.27 126 0.46 2.10 

Total da Industria de Trans formacao 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

FONTE: Fundacao IBGE e Pesquisa Industrial - 1984zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud  BNB. 1997. p. 35-36. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A proposito, convent particularizar aqui o admiravel crescimento da industria 

quimica, que ao longo do periodo analisado elevou substancialmente sua participacao na 

producao da industria de transformacao do Nordeste. passando de cerca de 15% em 1959 

para 31% em 1984. Vale ressaltar, que esse crescimento foi influenciado diretamente pela 

instalacao de grandes complexos do ramo como o Polo Petroquimico de Camacari na 

Bahia.1 1 0 

O Polo de Camacari foi implantado ao longo dos anos de 1970, com a participacao 

de capitais privados nacionais e multinationals e, principalmente, com o suporte do Estado 

(tanto como investidor direto como atraves de emprestimos do BNDES e isencao de 

impostos), mediante uma estrategia de "desconcentracao concentrada" das atividades 
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industrials, aberta pela politica de substituicao de importacoes e pelo processo de 

integracao da economia nacional.111 

A magnitude do Complexo de Camacari concorreu para alterar drasticamente a 

estrutura da economia baiana, que elevou o peso do setor secundario de 12% em 1960, 

para 30% do PIB estadual em 1990.112 Segundo indica um estudo de Araujo:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "em 1990, o 

polo petroquimico de Camacari, sozinho, contribuiu com 13,6% da receita tributdria do 

Estado da Bahia, sendo de 32,8% o seu peso na receita do 1CMSgerado pela industria de 

transformacao''''.m Alem disso, e preciso destacar que o polo contribuiu decisivamente 

para a geracao de emprego e renda, tanto em ravel estadual (Bahia) quanto regional. Como 

se pode ver, em 1989, o polo respondia por cerca de 25 mil empregos diretos e 31 mil 

indiretos, o que representava cerca de 20% do emprego gerado pela industria de 

transformacao da Bahia.1 1 4 

Demais, convem destacar que no periodo de 1970-80 (ver Tabela 5 abaixo) o 

crescimento dos generos dinamicos do Nordeste (19% a. a.) foi bem superior ao 

crescimento registrado pelo referido grupo em nivel nacional (15% a. a.); inversamente ao 

ocorrido no periodo de 1959-70, quando a taxa geometrica de crescimento do VTI das 

industrias dinamicas da regiao (7% a. a.) foi superada pelo crescimento do mesmo grupo 

em ambito nacional (9% a. a.). 

. A titulo de ilustracao deve-se destacar que a industria Quimica da Bahia, que em 1959 representava 45% 

da industria Quimica do Nordeste, passou a representar 73% em 1984. Cf. BNB. 1997, p. 34. 
m

. CC LIMA, 1994. p. 59. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
U2. Ibid., p. 59. 
m

. Cf. ARAUJO. 1995, p. 133. 
u\ lbid.. p. 133. 
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T A B E L A 5 - Nordeste e Brasil - Taxa geometrica de crescimento do V T I da industria 

de transformacao - 1959/1980 

G E N E R O S LNDL'STRIAIS 
1959 - 1970 1970 - 1980 

G E N E R O S LNDL'STRIAIS 
NORDESTE BRASIL NORDESTE BRVSIL 

LNDLSTR1A DE TRANSFORMACAO 6,98 7,80 16,66 13,07 

G E N E R O S DINAMICOS 7,00 9.14 19,08 14,93 

Produtos dc Minerais Nao-Metalicos 10.10 7.63 13.25 12,85 

Metalurgica 16,72 9,39 21,46 19,99 

Mecanica 33,85 6,01 32.40 20,82 

Material Eletrico e de Comunicacoes 36,89 11,71 19,78 18,36 

Materia] de Transporte 10,17 9,18 17,04 17.10 

Papel e Papelao -0,61 7,27 26,72 15,45 

Borracha 7.51 24,86 10,30 

Quimica 4,38 7.S1 18,69 12.11 

Produtos Farmaceuticos 9,80 11,77 16,77 5,36 

Perfumaria. Sabao e Velas -0,50 7,36 15,35 8,51 

Produtos de Materias Plasticas 38.40 14.24 36,60 19,77 

G E N E R O S TRADICIONAIS 6,20 7,40 12,93 11,01 

Produtos Alimentares 7,24 7,30 9,39 8,42 

Bebidas 11,88 7,10 7,21 6,60 

Fumo 7.24 8,79 -2,35 6,39 

Couros e Peles -4,90 3,23 10,74 6,81 

Textil 0.92 6,14 21,45 15.05 

Vestuario e Calcados 11,67 7.96 28,23 23.98 

Madeira 6,43 6,29 11,86 6,30 

Mobiliario 8,26 8.25 13,74 11,55 

Editorial e Grafica 9,25 10.75 13.55 9.40 

Diversos 8,69 10.53 11,02 13,85 

FONTE: Fundacao IBGEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud BNB. 1997. p. 38-39. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Observando os dados da Tabela 5 acima, pode-se constatar nitidamente o 

extraordinario desempenho apresentado pelos ramos da industria "dinamica" regional no 

periodo de 1970-80. Entre esses ramos, cabe apontar o expressivo crescimento 

experimentado pelos generos produtores de Materias Plasticas (36,6% a.a,), Mecanica 

(32,4% a.a.), Papel e Papelao (26,7% a.a.), Borracha (24, 9% a.a,), Metalurgica (21,5% 

a.a.) e Quimica (18,7% a.a.). 

Por outro lado, os generos tradicionais da industria regional tambem apresentaram 

um desempenho expressivo (12,9% a.a.) entre 1970 e 1980, chegando inclusive a superar o 

crescimento alcancado pelo mesmo grupo em nivel nacional (11%). Entre esses generos 

deve-se realcar a taxa de expansao registrada pelas industrias de Vestuario e Calcados 
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(28.2% a.a.), Textil (21,5% a.a.), Mobiliario (13,7% a.a.), Editorial e Grafica (13,6% a. a.) 

e Madeira (11,9% a.a.). 

Ademais, convent ensejar aqui mais uma caracteristica particular, intrinseca a 

mudanca ocorrida no perfil da estrutura industrial do Nordeste a partir dos anos setenta. 

Destarte, a despeito da perda de posicao dos ramos da industria tradicional (preponderantes 

na regiao) para os ramos "dinamicos'' ter sido assinalada tanto pela industria de 

transformacao da regiao nordestina, quanto pelo igual segmento da industria brasileira, e 

bem verdade que a intensidade dessa mudanca foi muito mais forte no contexto regional do 

que no ambito nacional. Como bem sintetiza Ob'veira: "azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA industria foi, na expansao 

recente do Nordeste (...), a chave e o motor das maiores mudancas".u5 

Em sintese, a dinamica economica promovida no Nordeste pelo aporte de 

investimentos publicos e privados, imprimiu um ritmo de crescimento excessivamente 

elevado do produto regional a partir da decada de 1970. Conforme podemos ver na Tabela 

6 abaixo, no periodo de 1970 a 1990, a economia nordestina apresentou uma taxa anual de 

crescimento do PIB ligeiramente superior a registrada pela economia brasileira no identico 

periodo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T A B E L A 6 - Taxa media anual de crescimento do PIB real do Brasil e Nordeste -

1960/95 

PERIODOS BRASIL (%) NORDESTE (%) 

1960-70 6,1 3,5 

1970-80 8.6 8,7 

1980-90 1,6 3,3 

1990-95 2,7 2,6 

FONTE: FGV/IBRE/E)CS; IBGE / DPE7DECNA - Brasil; SUDENE/DPO/Contas Regionais - NordestezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud 

SUDENE. Boletim Conjuntural - Nordeste do Brasil. 1996, p. 384. 

Como pode-se observer na Tabela 6 acima, mesmo durante a grande recessao que 

atingiu a economia brasileira nos anos 80 - provocada pela crise de endividamento externo 
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e pela cessacao dos financiarnentos do resto do mundo - a economia nordestina foi bem 

mais resistente. respondendo por um incremento medio anual de 3,3%, contra 1.6% 

registrado para o Brasil. 

Assim, como resultado do esforco de ampliacao da capacidade produtiva nos 

diversos segmentos da economia regional o PIB nordestino aumentou mais de sete vezes 

nos 30 anos que sucederam a criacao da SUDENE - passando de um montante de US$ 8,6 

bilhoes em 1960 para US$ 20,8 em 1970 e para US$ 65,3 bilboes em 1993 - elevando a 

contribuicao regional na formacao do PIB brasileiro de 13,2% em 1960 para 17,0% em 

1990.1 1 6 Contudo, nesse periodo (ver Tabela 7 abaixo) o aumento do PIBzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA per capita do 

Nordeste em relacao ao PIB per capita brasileiro foi pouco expressivo, passando de cerca 

de 42% (1960) para 55% em 1995. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T A B E L A 7 - Participacao do PIB e do PIB per capita do Nordeste em relacao ao 

Brasil - 1960/95 

ANO 
PARTI CIPACAO DO 

PIB-NE/BR(%) 

PIB PER CAPITA DO 

BRASIL (USS) 

PIB PER CAPITA DO 

NORDESTE 

(USS) 

PARTICIPACAO DO 

PIB PER CAPITA -
PARTI CIPACAO DO 

PIB-NE/BR(%) 
Precos de 1995 Precos de 1995 NE/BR (%) 

1960 13.2 1.564 654 42 

1970 12.1 1.977 881 45 

1980 13.1 3.553 1.649 46 

1990 17,0 3.403 1.884 55 

1995 16.0 3.609 1.992 55 

FONTE: FGV/IBREvTJCS; IBGE/DECNA - Brasil; SUDENE / DPO / Contas RegionaiszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud SUDENE. 

Boletim Conjuntural - Nordeste do Brasil. 1996. p. 363-364; e, SUDENE. Agregados Economicos Regionais. 

1996. 

Todavia, deve-se destacar que, nao obstante o produto regional ter aumentado em 

mais de 600% entre 1960 e 1993 - fazendo o PIB crescer de USS 8,6 bilhoes para 65,3 

bilhoes - o PIB per capita aumentou em pouco mais de 200% entre 1960 e 1995, passando 

1 1 5

. C£ OLIVEIRA. F. de. "A Metamorfose da Arribaca*'. 1998, p. 100-101. 
m

. C£ BRASIL - SUDENE. 1990, p. 79-82; e, SUDENE. Boletim Conjuntural - Nordeste do Brasil. 

1996. p. 380. 
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dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA USS 654 para 1.992.117 Isso a rigor, constitui um indicador emblematico (embora nao 

sufkiente) de que o padrao de vida da populacao da regiao nao se elevou na mesma 

proporcao do produto regional. 

Ademais, convent ressaltar, que o PIBzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA per capita do Nordeste, alem de ser o mais 

baixo do Brasil, nao representa uma medida perfeita, pois esconde um dos mais graves 

problemas da regiao, que e a alta concentracao de renda. Nesse sentido, revela um estudo 

de Albuquerque e Villela 1 1 8 que em 1970, os 40% mais pobres do Nordeste se apropriavam 

apenas de 8,8% da renda gerada na regiao, enquanto os 5% mais ricos ficavam com 38,8% 

dessa renda. Em 1988, conforme faz ver a Tabela 8 abaixo, a participacao dos 40% mais 

pobres caiu para 7,8% da renda regional, enquanto a participacao dos 5% mais ricos se 

elevou para 42%. 

T A B E L A 8 - Brasil e Regioes - Distribuicao de Renda - 1970/88 

BRASIL 

E 

R E G I O E S 

PARTICIPACAO NA RENDA (%) PARTICIPACAO NA RENDA (%) BRASIL 

E 

R E G I O E S 
Participacao dos 5% mais ricos Participacao dos 40% mais pobres 

BRASIL 

E 

R E G I O E S 1970 1980 1988 1970 1980 1988 

Nordeste 38,8 39,7 41,8 8,8 8,5 7,8 

Norte 32,2 36,1 36,6' 11,0 9,3 8,4' 

C. Oeste 35,8 37,7 39.5 9,1 8,0 7,2 

Sudeste 34,6 33,0 33,8 7,2 8,9 8,6 

Sul 33,5 33,1 33,1 9.6 9,5 8,9 

Brasil 37,7 36.3 36.6 6.7 7.5 7,2 

FONTE: ALBUQUERQUE e V I L L E L A . 1991, p. 49. 

Nota: 1) Considera-se apenas a populacao urbana 

Como mostra a Tabela 8 acima, por paradoxal que isso possa parecer, foi 

justamente no periodo "aureo" da economia nordestina que as desigualdades de renda mais 

se agravaram. O que indica que o crescimento economico nao significa necessariamente 

melhoria no padrao de vida da populacao regional. Isso, a rigor, coloca em questao uma 

1 1 7

. Cf. BRASIL - SUDENE. Agregados Economicos Regionais: Produto Interno Bruto - Formacao de 

Capital - Consumo do Governo - Nordeste do Brasil - 1965/ 95. 1996, p. 170-171; e, SUDENE. 1996, p. 380. 
1 1 8

. Cf. ALBUQUERQUE, R. C. de e VTLLELA, R. "A situacao social no Brasil: um balanco de duas 

decadas". 1991. p. 49. 
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afirmativa feita em estudo de Maia Gomes e Vergolino, que diz:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pobreza se reduz com 

crescimento economico on nao se reduz de jeito nenhum."9 

Demais. no que se refere ainda a concentracao de renda (ver Tabela 8), vale 

destacar, a titulo de comparacao, que no Sudeste ocorreu algo completamente inverso do 

ocorrido no Nordeste no periodo (1970-88) acima referido. Assim. em 1970 os 5% mais 

ricos do Sudeste se apropriavam de 34,6% da renda gerada na regiao, enquanto os 40% 

mais pobres se apropriavam de 7,2% dessa renda. Em 1988, os 40% mais pobres do 

Sudeste haviam elevado sua participacao na renda regional para 8.6%, enquanto os 5% 

mais ricos perderam participacao, caindo para 33.8%. 

3.1 Aceleracao do processo de urbanizacao do Nordeste 

E preciso enfatizar tambem, que as transformacoes economicas operadas no 

Nordeste a partir dos anos sessenta, projetaram-se simultaneamente numa brusca 

transformacao do espaco geografico regional. Assim. o efeito da concentracao de 

investimentos nas areas urbanas, notadamente nas atividades industrials, conjugados com a 

"perversa" modernizacao da agricultura regional - sobretudo das areas agrestinas, dos 

cerrados e dos vales irrigaveis, aproveitando a infra-estrutura criada - contribuiram 

decisivamente para aumentar o movimento de migracao da populacao rural para as medias 

e grandes cidades na regiao. 

Nesse sentido, conforme atesta um estudo da SUDENE 1 2 0, somente na decada de 

1970, as areas rurais do Nordeste registraram uma perda liquida de 4,3 milhoes de pessoas, 

que engrossaram a fileira em direcao a periferia urbana das medias e grandes cidades, 

Cf. MAIA GOMES, G. c VERGOLINO. J. R. A Macrocconomia do Desenvolvimento Nordcstino: 

1960/1994. 1995. p. 12. 
u o

. Cf. BRASIL - SUDENE. 1990. p. 88-92. 
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pressionando a demanda nao so por emprego. mas tambem pelos servicos publicos (saude. 

educacao. seguranca e habitacao). Demais. convent lembrar. que essa migracao rural-

urbano ocorreu justamente (embora nao so por isso) na fase exponencial da modernizacao 

da agricultura nordestina. Isso, com efeito, provocou uma aceleracao do processo de 

urbanizacao do Nordeste nas decadas de setenta e oitenta, como se pode ver a seguir na 

Tabela 9. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T A B E L A 9 - Brasil e Nordeste - Indicadores demograficos e sociais e grau de 

urbanizacao - 1960/91 

1960 1970 1980 1991 

E S P E C r F I C A C A O BR NE BR NE BR NE BR NE 
Populacao Residente 
(lOOOhabitanles) 

70.070 22.182 93.139 28.112 119.003 34.812 146.91 42.497 

Dislribuicao 

Espacial da Pop. 

(1000 nabs.) 

Urbana 31.303 7.517 52.084 11.753 80.436 17.567 110.876 25.776 Dislribuicao 

Espacial da Pop. 

(1000 nabs.) 
Rural 38.767 14.665 41.054 16.359 38.567 17.245 36.041 16.721 

Taxa de UrbanizacaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (a,i>) 44.67 33.89 55.92 41.81 67.59 50.46 75.47 60.65 

Populacao 

Total 
2.99 2.08 2,89 2,40 2,48 2,16 1,39 1.83 

Taxa Geometries 
de Crescimento 
Pop. (%a.a.) 

Populacao 
Urbana 5.15 4.63 5,22 4,57 4,44 4,10 2,96 3,54 

Taxa Geometries 
de Crescimento 
Pop. (%a.a.) 

Populacao 

Rural 
1.55 1,02 0,57 1,10 0,62 0,53 -0,61 -0.28 

Taxa de Fecundidade Total 6.28 7.39 5.76 7.53 4.00 5.80 2.70 4.00 

Taxa de Mortalidade Infantil 

(%pT000)' 118,13 154,4 113,8 129 88 151 52 168* 

FONIT£S: IBGE / DPE / DPO; SUDENE / DPO / ESE; SUDENE /zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DPO Contas Nacionais apud  SUDENE. 

Boletim Conjuntural - Nordeste do Brasil. 1996. p. 303. 

Notas: (1) Para o indice de mortalidade infantil refcrente ao Brasil utilizamos para toda a scrie os 

dados da SUDENE de 1996. Para o Nordeste, a partir de 1970, utilizamos os dados citados por 

GUIMARAES NETO. 1995. 

(2) Para o indice de mortalidade infantil de 1991, referente ao Nordeste, utilizamos o valor de 1988, 

citado por GUIMARAES NETO. 1995. 

Passando em revista os dados constantes na Tabela 9 acima, pode-se verificar que o 

processo de urbanizacao do Nordeste, embora seguindo a tradicao brasileira, foi muito 

mais intenso que o registrado pelo pais como um todo no referido periodo. Assim, 

enquanto a populacao urbana da regiao passou de 33,9% em 1960 para 60,6% em 1991, 

crescendo quase 80%; a populacao urbana do Brasil subiu de 44,7% para 75,5% no igual 
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periodo. Deve-se ressaltar que. nao obstante o maior grau de urbanizacao brasileiro. o seu 

crescimento (69%) foi inferior ao registrado pela regiao nordestina no referido periodo. 

Ainda com relacao a urbanizacao do Nordeste, pode-se especular, com base nos 

dados acima (Tabela 9) que esse processo poderia ter sido bem mais intenso, se 

considerarmos a elevada taxa de fecundidade registrada pela regiao (em media de 7,5%, 

nas decadas de 60 e 70). Entretanto. esse processo foi atenuado pela tambem expressiva 

taxa de mortalidade infantil assinalada pela regiao (155. 129 e 151 mortos a cada 1000 

nascidos com vida. em 1960, 1970 e 1980 respectivamente). 

Alem disso, convent chamar a atencao para o agravante e persistente fenomeno da 

migracao nordestina, que segundo dados do IBGE 1 2 1 registrou uma perda liquida de cerca 

de 5 milhoes de pessoas (15% da populacao total do Nordeste) entre 1960 e 1980. A maior 

parte dessa populacao, conforme estudo de Moura e Teixeira122, dirigiu-se para a regiao 

Sudeste (principalmente para Sao Paulo) em busca de novas oportunidades de emprego. 

Referindo-se ao movimento da emigracao nordestina, afirma Cano1 2 3 que esse 

fenomeno confere a essa regiao a qualidade de expulsadora liquida de mao-de-obra, tanto 

por razoes derivadas de problemas fundiarios como pela incapacidade de geracao de 

emprego em nivel satisfatorio por parte das economias urbanas. Sobre esse aspecto parece 

mesmo nao haver diividas, pois conforme afinnacao de Moura e Teixeira, ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "forte 

crescimento vegetativo que identificava a regiao [nordestina] era arrefecido por fluxos 

emigratorios liquidos que atuavam como fator de ajustamento em relaqao a um 

crescimento economico que se mostrava incapaz de absorver, de forma produtiva, grande 

parte do efetivopopulacional assim gerado".n* zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

, 2 1

. Cf. IBGE. Fundacao Instituto Brasileiro de Geografia e Fstatistica. 1992. 
, 2 2

. Cf. MOURA, I I A. de e TEIXEIRA, P. "Tendcncias rcccnte do crescimento populacional". 1997, p. 97. 
, 2 3

. Cf. CANO. 1998, p. 277. 
1 2 4

. Cf. MOURA e TEIXEIRA. 1997. p. 105. 
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De todo modo, em que pese a inferioridade do grau de urbanizacao do Nordeste 

(60.6% em 1991) em relacao ao Brasil (75,5% em 1991), a sua magnitude, combinada com 

outros indicadores economicos e sociais, indica uma consideravel pressao. tanto sobre a 

infra-estrutura urbana da regiao quanto sobre o mercado de trabalho, o qual constitui objeto 

de discussao do topico seguinte. 

Assim, feita essa breve caracterizacao acerca das transformacoes ocorridas na 

estrutura produtiva da economia nordestina - bem como sobre a conseqtiente evolucao e 

mudanca na composicao do seu produto. alem da referenda ao crescente movimento da 

urbanizacao regional - passaremos em seguida, ao exame dos impactos dessas mudancas 

sobre o mercado de trabalho, particularmente, no que se refere as mudancas nas relacoes 

sociais de producao e de trabalho. Em seguida verificaremos os seus efeitos sobre as 

condi'coes de vida da populacao nordestina e por ultimo faremos algumas breves 

consideracoes sobre alguns impactos ambientais causados pela "recente*' industrializacao 

do Nordeste. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2 Impactos da expansao economica sobre o mercado de trabalho 

No que diz respeito as mudancas inerentes as relacoes de producao, provocadas 

pela expansao economica dos anos setenta, verifica-se portanto, que houve uma reducao 

relative das ocupacoes no setor primario da economia em favor das atividades 

essencialmente urbanas, notadamente da atividade industrial e em particular do setor de 

servicos. 

Para efeitos de comprovacao da hipotese acima referida, toma-se como referenda a 

composicao da populacao economicamente ativa (PEA) ocupada, donde pode-se constatar 

uma reducao expressiva no nivel de emprego da atividade agropecuaria (setor primario), 
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em que o indice cai dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 62.5% em 1970 para 38% em 1990. Enquanto isso, as atividades 

secundaria e terciaria elevam sua participacao na percentagem da PEA total ocupada na 

regiao. sendo o aumento do setor secundario de 10.6% para 15.8% e o do setor terciario de 

cerca de 27% para 46% entre 1970 e 1990. (Ver Tabela 10 a seguir). 

T A B E L A 10 - B rasil e Regioes - Evolucao da PEA ocupada por setores produtivos -

1970/90 

PARTICIPACAO R E L A T I V A DOS S E T O R E S ECONOM1COS (%) 

REGIOES PRIMARIO SECUNDARIO T E R C I A R I O 

1970 1980 1990 1970 1980 1990 1970 1980 1990 

Brasil 44.3 29,9 22,8 17,9 24,4 22,7 37,8 45,7 54,5 

Norte 57.0 43.2 - 11,4 17,5 - 31,6 39,3 -

Nordeste 62.5 49.9 37,9 10.6 14,9 15,8 26,8 36,0 46,3 

Sudeste 26.6 16.2 12.1 25.2 31.6 28.3 48.2 52.2 59,6 

Sul 54.1 33,7 30.7 14.4 23.6 21.3 31,5 42.7 48.0 

C. Oeste 53.8 31.8 22,5 11.6 16.8 16.3 34,6 51.4 61.2 

FONTE: IBGE - Censo Demografico - 1970 e 1980 e PNAD - 1990. 

Com base nos dados acima (Tabela 10) pode-se inferir que a reducao das ocupacoes 

veriricadas na atividade primaria (entre 1970 e 1990) nao foi uma especificidade inerente 

apenas a economia nordestina, mas a todas as regiSes brasileiras. 

Nao obstante, convem ressaltar, que o elevado crescimento das ocupacoes 

assinalado pelo setor secundario nos anos 70. sofreu um gradual arrefecimento na decada 

seguinte (1980) em todo o Pais, exclusive a regiao Nordeste. Nesta regiao, ao contrario das 

demais (para as quais se dispoe de dados), o setor secundario foi bem mais resistente, 

respondendo inclusive por um aumento das ocupacoes, de 14,9% em 1980 para 15,8% da 

PEA em 1990. Isso constitui uma caracteristica comum a regiao nordestina, provavelmente 

em resposta ao grande aporte de capital investido na decada de 1970, notadamente na 

producao de bens intermediaries. 

Demais, passando em revista os dados constantes acima (Tabela 10), pode-se anotar 

mais uma caracteristica particular, intrinseca a politica de desenvolvimento patrocinada 
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pela SUDENE no Nordeste. Sendo assim. em que pese as mudancas ocorridas na estrutura 

produtiva da economia regional e sua repercussao nas relacoes de producao e em particular 

sobre as relacoes de trabalho - a frente mencionadas - deve-se destacar, que essas 

metamorfoses ocorreram dentro de um contexto de estrutura de emprego profundamente 

desigual. Pois veja-se, que a despeito da elevada reducao das ocupacoes no setor primario 

da economia, no periodo acima referido (1970-90), este ainda respondia por metade do 

emprego gerado na regiao em 1980 e por 38% em 1990. 

Confrontando-se os dados especificados na Tabela 10 acima (relativos ao Nordeste) 

com as estatisticas apresentadas pelos mesmos setores da regiao Sudeste no periodo de 

1970-90, pode-se distinguir claramente a falta de vigor das politicas de desenvolvimento 

regional implementadas pelo Estado na regiao nordestina. Como se ver, enquanto o 

Nordeste tinha em 1990 mais de um terco de sua populacao (PEA) ocupada em atividades 

primarias, no Sudeste pouco mais de um decimo da populacao estava ocupada nessas 

mesmas atividades naquele ano. 

Analogamente, no que diz respeito ao emprego industrial as diferencas regionais 

sao tambem relevantes. Pois, enquanto o Nordeste tinha aproximadamente 16% de sua 

populacao (PEA) ocupada em atividades industrials em 1990, o Sudeste tinha quase o 

dobro, comparecendo com 28,3% de sua PEA ocupada nessas mesmas atividades. Isso sem 

falar das enormes diferencas salariais existentes entre essas duas regioes, as quais serao a 

frente mencionadas. 

Com relacao as mudancas nas relacoes de trabalho, tomamos como referenda o 

posicionamento ocupacional da populacao nordestina - classificada tradicionalmente como: 

empregados, empregadores, autonomos ou conta-propria e mao-de-obra nao-remunerada -

donde verifica-se um avanco significativo das relacoes de assalariamento da forca de 

trabalho em praticamente todas a regioes brasileiras nos anos setenta, particularmente no 
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Nordeste e Centro-Oeste. Isso ocorre, no entanto, em contraposicao a reducao relativa da 

populacao submetida a outras modalidades de trabalho. comumente denominadas de 

autonomos e de trabalhadores sem remuneracao. conforme atesta a Tabela 11 a seguir. 

Todavia, cabe salientar. que entre essas duas ultimas categorias, estao incluidas, em geral, 

os pequenos produtores familiares localizados no meio rural, os quais sao desalojados de 

suas pequenas propriedades e submetidos a outras formas de trabalho ainda mais precarias, 

muito embora com remuneracao monetizada. 

Nos anos oitenta, conforme dados constantes na Tabela 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 abaixo, pode-se 

constatar que a tendencia de crescimento das relacoes de assalariamento (anteriormente 

apontada) decaiu progressivamente, sobretudo nas regioes mais polarizadas 

industrialmente, como Sudeste e Sul, onde a percentagem da populacao empregada caiu de 

78.8 para 73.2% e de 61,8 parta 56,7% respectivamente, entre 1980 e 1990. Isso ocorreu 

simultaneamente a uma expansao das categorias classificadas como: empregadores, 

autonomos e trabalhadores sem remuneracao. Enquanto isso, as regioes Nordeste e Centro-

Oeste, contrariando a tendencia configurada para o resto da economia brasileira, 

aumentaram o seu contingente de trabalhadores assalariados de 52,5 para 54,6% e de 66 

para 67,3% respectivamente, no referido periodo (1980-90), embora diminuindo a 

intensidade observada na decada anterior. 

T A B E L A 11 - Brasil - Evolucao da PEA segundo regioes e posicoes na participacao 

em relacao a PEA total - 1970/90 

REGIOES 

EMPREGADOS 
(%) 

AUTONOMOS 

(%) 

EMPREGADORES 

(%) 

NAO-

REMUNERADOS (%) 

1970 1̂ 80 1990 1970 1980 1990 1970 1980 1990 1970 1980 1990 

Brasil 54,7 66,8 64,7 33.9 25,0 22,7 1.5 1.5 4,6 9,9 5.4 8.0 

Norte 39,1 48.2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 47.4 42,3 - 1.0 1.6 - 12,5 7,8 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-

Nordeste 39,3 52,5 54,6 47,4 37.9 29,9 0.9 1,7 3,2 12,4 7,9 12.3 

Sudeste 71.0 78,8 73,2 22.4 16.0 18,3 1.9 3.3 5,0 4,7 1,9 3,5 

Sul 44,4 61,8 56,7 34,7 24,3 23,7 1,6 3,0 4,5 18.8 10,9 15,1 

C. Oeste 44.9 66,0 67,3 46.3 27,6 20,4 1.7 3,7 6,7 7,1 2,7 5,6 

FONTE: IBGE - Ccnsos Demograficos - 1970 e 1980 e PNAD - 1990. 
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Observando-se os dados acima constantes (Tabela 11) para a regiao Nordeste, 

pode-se perceber. que a despeito da reducao verificada na categoria de trabalhadores 

autonomos (de cerca de 38% em 1980 para 30% em 1990) e do aumento dos empregados 

assalariados (de 52,5 para 54,6%) bem como dos empregadores (de 1,7 para 3,2% entre 

1980 e 1990), a categoria dos trabalhadores nao-remunerados, no entanto, experimentou 

um crescimento exponencial (de 7,9 para 12,3%) entre 1980 e 1990, voltando inclusive, 

aos niveis observados em 1970. 

Em essentia, isso significa que as mudancas que tiveram origem nos anos setenta, 

permitindo a incorporacao de grandes contingentes de populacao ao mercado de trabalho -

concorrendo em varios aspectos para alterar o perfil da forca de trabalho em todas as 

regioes do pais, e em particular na regiao nordestina - perderam impeto nos anos oitenta. A 

rigor, isso constitui uma grande contradicao, na medida em que nao se verificam os efeitos 

beneficos das politicas de desenvolvimento tao propaladas na regiao. o que nos permite 

especular sobre o surgimento e elevacao de formas de trabalho precario e informal, que se 

traduziram no aumento do subemprego e do desemprego na regiao nordestina a partir de 

meados dos anos oitenta e em particular nos anos noventa. 

Ademais, convem enfatizar, que nao obstante as mudancas ocorridas no Nordeste 

nas tres decadas que sucederam a criacao de um sofisticado sistema de inducao intentional 

de desenvolvimento regional, as diferencas regionais (entre Nordeste e Sudeste) quanto as 

formas de utilizacao e de remuneracao de mao-de-obra continuaram (e ainda continuam) a 

representar um atributo emblematico na regiao, conforme se pode ver na Tabela 12 abaixo. 

Sendo assim, de acordo com as estatisticas compiladas pelo IBGE (PNAD) para o 

ano de 19901 2 5, pode-se tomar nota (conforme demonstra a Tabela 12 a seguir) que 

enquanto no Sudeste quase dois tercos (63,7%) da populacao empregada contribuia para a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

, 2 5

. C£ IBGE. Anuario Estatistico. 1992. 
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Previdencia Social, no Nordeste essa participacao nao chegava a alcancar um terco 

(28.9%) da populacao que estava ocupada em alguma atividade produtiva naquele ano. 

De modo analogo, no que concerne a questao salarial as diferencas sao ainda mais 

gritantes. Pois. enquanto no Sudeste apenas 18% da populacao ocupada recebia 

remuneracao correspondente a ate um salario minimo em 1990; no Nordeste, essa 

participacao superava aquela regiao em mais de duas vezes (41,2%) naquele ano. Em 

sintese, a remuneracao media do trabalhador nordestino equivalia em 1990, a menos da 

metade da remuneracao auferida pelo trabalhador brasileiro residente no Sudeste. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T A B E L A 12 - Brasil e Regioes - Pessoal ocupado segundo classe de rendimento e 

contribuicao para o Instituto da Previdencia Social - 1990 

C A R A C T E R I S T I C A S DA POPULACAO OCUPADA 

R E G I O E S 
% dos que ganham ate 1 

salario minimo
2 

% dos contribuintes da 

Pre\idencia Social 

% da Populacao assalariada 

Brasil 24.2 50.1 64.7 

Norte' 18.2 47.9 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-

Nordeste 41.2 28.9 54.6 

Sudeste 18.2 63.7 73,2 

Sul 15.9 49.8 56,7 

Centro-Oeste 20.8 44.4 67.3 

FONTE: IBGE. Anuario Estatistico de 1992. 

Notas: (1) Nao se considcrou a populacao rural da regiao Norte. 

(2) Os rendimentos referem-se a todos os trabalhos. 

Passando os dados da Tabela 12 em revista, pode-se entrever que em 1990, a 

"minuscula" regiao Sul, a despeito de responder aproximadamente pela mesma quantidade 

relativa de trabalhadores assalariados (56,7%) em comparacao a regiao nordestina (54,6%), 

tinha nao obstante, um numero de contribuintes previdenciarios quase duas vezes (50%) 

maior que o Nordeste (29%) em 1990. Donde pode-se deduzir a existencia de 

trabalhadores subcontratado e sem carteira assinada, o que configura a presenca de formas 

de trabalho vulneraveis e precarios na regiao nordestina, conforme especulamos 

anteriormente. 
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Acrescente-se ademais. que essa tendencia. deve, muito provavelmente ter-se 

elevado com o debilitamento do Estado e a cessacao dos investimentos nos anos noventa 

(periodo que escapa a nossa investigacao), provocando. com efeito, a reducao das taxas de 

crescimento da economia nordestinazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e acentuando ainda mais os desniveis regionais e a 

desagregacao social na regiao. 

Alem disso, deve-se considerar ainda os efeitos da Terceira Revolucao Industrial 

sobre as economias dos paises em desenvolvimento, mais particularmente, sobre as regioes 

perifericas (com a autonomizacao das maquinas e a substituicao de outras obsoletas), o que 

muito certamente, deve ter provocado a eliminacao de formas de trabalho pouco 

qualificado e a substituicao de insumos tradicionais por outros mais modernos, provocando 

de um lado, tanto a desindustrializacao e o desemprego (tanto para frente quanto para tras), 

quanto por outro. o retorno as "velhas" formas de trabalho precario e subcontratado. Sem 

embargo, isso contribuiu decisivamente, tanto para o aumento dos bolsoes de miseria 

quanto para a generalizacao da prostituicao e criminalidade que passaram a figurar no 

Nordeste a partir dos anos noventa. 

3.3 O dimensionamento da questao social no Nordeste 

Alem das consideracoes enumeradas acima sobre a evolucao e mudancas na 

estrutura produtiva da economia nordestina - inclinando-se cada vez mais no sentido de 

uma maior insercao do Nordeste no contexto da nova divisao social do trabalho, sob a 

hegemonia do capital monopolista nacional e international - convent fazer ainda algumas 

bfeves consideracoes acerca dos impactos sociais dessas metamorfoses sobre as condicoes 

de vida da populacao regional. Para isso, tomamos como referenda a evolucao de alguns 
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indicadores sociais, como: esperanca de vida. mortalidade infantil. grau de instrucao e 

saneamento basico. no periodo de 1970 a 1990. 

Em principio. deve-se ressaltar. que em termos absoluto houve uma melhoria dos 

indicadores sociais - no periodo acima referido - em praticamente todas as regioes 

brasileiras. tanto na fase de crescimento acelerado dos anos setenta quanto na fase de 

retracao e declinio dos oitenta. No entanto. como podemos observar na Tabela 13 a seguir, 

isso ocorreu de forma desigual em todas as regioes brasileiras - inclusive com perda de 

intensidade nos anos oitenta - sobretudo no Norte e Nordeste. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T A B E L A 13 - Indicadores Sociais por Regioes - 1970/90 

R E G I O E S 

ESPERANCA DE 

VIDA AO NASCER 

SEGUNDO REGIOES 

MORTALIDADE 
INFANTIL (% POR 

1.000 NASCIDOS 
COM VIDA) 

PARTICIPACAO DA 
POPULACAO DE 15 

ANOS OU MAIS SEM 
INSTRUCAO NA 

POPITLACAO 
TOTAL 

PARTICIPACAO 
RELATIVA DOS 

DOMICILIOS SEM 
ABASTECIMENTO 

DE AGUA NO 
TOTAL 

1970 1980 1990' 1970 1980 1990- 1970 1980 1990 1970 1980 1990 

None 54 64 68 % 81 101 109 123 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 149 125 -

Nordeste 44 52 59 129 151 168 168 178 196 186 271 326 

Sudeste 57 64 67 86 71 71 76 66 60 50 33 18 

Sul 60 67 70 77 61 62 79 63 62 72 20 14 

C. Oeste 56 65 68 81 78 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA8 0 111 97 89 109 40 16 

Brasil 53 60 65 114 88 52 100 100 100 100 100 100 

FONTE: ALBUQUERQUE e VTLLELA. 1991; SUDENE. Indicadores Sociais do NordestezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud 

GUIMARAES NETO. 1995; e. IBGE/PNAD - 1990. 

Notas: (1) Para o indicador referente a esperanca de vida em 1990, tomou-se por base os dados 

relativos ao ano de 1988; 

(2) Para o indice de mortalidade infantil em 1990, tomou-se como referenda os valores 

correspondentes ao ano de 1988. citados por GUIMARAES NETO. 1995. 

Conforme se evidencia nos dados da Tabela 13 acima, a despeito de ter ocorrido 

uma melhoria significativa na performance dos indicadores sociais relativos ao Nordeste, 

as diferencas sao ainda bastante perceptiveis em relacao a media nacional. Pois, veja-se 

que, apesar da significativa elevacao da expectativa de vida do nordestino - de 44 para 59 

anos, no referido periodo - revelando, portanto, aspectos de uma convergencia em torno da 

media nacional, esta ficou nao obstante, bem inferior a media de esperanca de vida 

apresentada pelas outras regioes do pais. 
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Com referenda a evolucao do nivel de mortalidade infantil no referido periodo 

(1970/90). os dados revelam um comportamento distinto das regioes brasileiras. A regiao 

Nordeste. que no inicio do periodo possuia um coeficiente de mortalidade infantil bastante 

elevado em relacao a media nacional, apresentou no final da serie um coeficiente ainda 

maior (168 criancas mortas por 1000 nascidas com vida, contra 52 para o Brasil). De modo 

analogo, a regiao Norte, que no inicio do periodo considerado apresentava um valor menor 

que o da media nacional, passou a exibir no final, um indice de mortalidade infantil muito 

superior ao registrado pelo pais. 

Comportamento oposto, apresentaram as regides Sudeste e Sul, relativamente ao 

indice de mortalidade infantil. Nessas duas regioes, que historicamente ja apresentavam 

indices de mortalidade infantil bem inferior as regioes economicamente mais atrasadas, 

houve uma reducao sistematica do coeficiente de mortalidade infantil (tanto em termos 

absolutos como em relacao a media apresentada pelo pais). Isso nos permite afirmar que 

nao houve uma convergencia na evolucao desse indicador para as distintas regioes 

brasileiras no periodo em analise. 

Com relacao ao nivel de instrucao e as condicoes de saneamento basico 

(abastecimento de agua) verifica-se um procedimento divergente na evolucao desses 

indicadores nas regioes Norte e Nordeste, em comparacao as demais regioes, no periodo 

compreendido entre 1970 e 1990. No que concerne ao grau de instrucao, enquanto as 

regioes Sudeste e Sul reduziram sistematicamente a participacao das pessoas de 15 anos ou 

mais no total das pessoas sem instrucao; nas regioes Norte e Nordeste, esse indicador, ao 

contrario, aumentou de forma espantosa no igual periodo. Ja no que respeita ao indicador 

de saneamento basico, os dados constantes na Tabela 13 acima revelam que, enquanto nas 

regioes Norte, Sudeste, Sul e Centro Oeste reduziram-se drasticamente os domicilios sem 

abastecimento de agua: no Nordeste ocorreu o inverso, ou seja, aumentou vigorosamente a 
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participacao dos domicilios sem abastecimento de agua (de 186 em 1970 para 326 em 

1990) no total dos domicilios. 

Um indicador emblematico. que expressa com razoavel nitidez a assimetria 

existente entre o crescimento economico e a evolucao dos indicadores sociais do Nordeste 

- sobretudo no periodo compreendido entre 1970 e 1990 - e a incidencia absoluta de 

pobreza que caracteriza a regiao, conforme podemos ver na Tabela 14 a seguir. 

Valendo-se de um estudo de Tolosa1 2 6 sobre a pobreza brasileira, podemos 

acompanhar a trajetoria do contingente da pobreza nordestina no periodo de 1970 a 1988. 

Segundo esse estudo, a linha de pobreza foi definida com base na renda das familias que 

possuiam rendimentos familiares equivalente a ate um quarto do salario minimo vigente 

no pais em 1980, aplicando-se sobre esse valor o indice geral de precos (1GP-DI) para os 

anos seguintes. Isso significa, que a pessoa cujo rendimento familiarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA per capita 

encontrava-se abaixo de um quarto do salario minimo prevalecente no pais em 1980, era 

classificada como pobre ou indigente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T A B E L A 14 - Numero de pobres e incidencia de pobreza absoluta segundo Regioes -

1970/88 

R E G I O E S 

PARTICIPACAO DOS POBRES POR R E G I O E S 

PARTICIPACAO DOS 

P O B R E S POR R E G I O E S NO 

T O T A L DO PAIS 

1970 1980 1988 1970 1980 1988 

1000 % 1000 % 1000 % (%) (%) (%) 
Norte

1 1.865,3 59,3 1.738,4 30,9 1.327,4 29.1 4,2 5,9 3,0 

Nordeste 19.422,1 76,8 16.657,2 49,6 23.776,3 58,8 43.5 56,6 53,0 

Sudeste 13.178,5 37,7 5.968,2 12,0 11.426.1 18,5 29,5 20,3 25,5 

Sul 7.568.2 51,4 3.336,5 18,2 5.418,0 25.0 16,9 11,3 12,1 

C. Oeste 2.640,5 58,4 1.746,7 24,1 2.874,6 29,7 5,9 5,9 6,4 

Brasil 44.674,6 54,1 29.447,0 34,8 44.822,4 32,5 100 100 100 

FONTE: TOLOSA. 1991 e GUIMARAES NETO. 1995. 

Nota: (1) Os dados referentes a 1988 nao contabilizam a populacao rural da regiao Norte. 

, : 6

. Cf. T O L O S A I I C. "Pobreza no Brasil: uma avaliacao dos anos 80*'. 1991. 
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No que pese o traco distintivo apresentado pela evolucao dos indicadores sociais 

das diferentes regioes do pais no periodo em estudo, pode-se constatar, em principio, que 

na decada de setenta (conforme dados da Tabela 14 acima) houve uma reducao razoavel. 

tanto em termos absoluto quanto em termos relativo, no total da populacao pobre do Brasil. 

Como se ver, em 1970. mais da metade (54,1%) da populacao brasileira estava abaixo da 

linha de pobreza; em 1980 esse valor havia diminuido para um quarto (34,8%). Em termos 

absolutos a reducao da populacao pobre do pais foi igualmente representative, passando de 

44,7 milhoes em 1970 para 29,4 milhoes de pessoas em 1980. 

Na decada de 1980, em funcao do enfraquecimento do aparelho do Estado e da 

falencia das politicas sociais e de desenvolvimento regional que se seguiram a crise de 

instabilidade economica, o numero de pobres, no entanto, aumentou exponencialmente - de 

29,4 milhoes de pessoas em 1980 passou para 44,8 milhSes em 1988 - voltando inclusive 

aos niveis observados no inicio dos anos setenta, isso sem contar a populacao rural da 

regiao Norte. 

No que respeita a participacao das distintas regioes brasileiras no total de 

indigentes, observa-se um comportamento divergente no padrao de sua distribuicao nas 

duas decadas em estudo. Assim, conforme podemos observar na Tabela 14 acima, em 

1970, o Nordeste tinha um numero de pobres (19,4 milhoes) superior ao somatorio total da 

populacao pobre das regioes Norte (1,8 milhoes), Sudeste (13,2 milhoes) e Centro Oeste 

(2,6 milhoes). Em 1980, apesar da reducao simbolica da pobreza nordestina (que caiu de 

19,4 milhoes em 1970 para 16,7 milhSes em 1980), a sua magnitude, no entanto, chegava a 

superar em 36% a pobreza das outras quatro regioes, que somavam conjuntamente um total 

de 12,3 milhoes de indigentes naquele ano. Em 1988, a massa de indigentes (23,8 milhSes 

de pessoas) existente no Nordeste, nao somente superava o contingente de pobres 

apresentado pelas demais regioes do pais (que somavam conjuntamente um montante 21,0 
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milhoes de pessoas) como ultrapassava tambem a quantidade de pobres que havia 

registrado no inicio dos anos setenta. 

Como bem diz Cano, "ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA despeito de que a pobreza e a questao social tenham sido 

o motivo que constituiu o primeiro conjunto de desenhos de politicas de desenvolvimento 

regional deste pais, a maior parte dos esforqos publico e privado se canalizou muito mais 

para areas que nao tinham com beneficiadas diretas as camadas mais pobres da periferia 

nacional".127 

Em sintese, um balanco das duas decadas em analise, indica que o Nordeste, a 

despeito de ter se destacado frente as outras regioes - em termos de crescimento do produto 

por habitante - nao conseguiu diminuir a sua participacao relativa na massa de indigentes 

do pais. Como se evidencia nos dados acima descritos (ver Tabela 14), a regiao Nordeste, 

que respondia por cerca de 44% dos pobres do pais em 1970, passou a responder em 1988, 

por 53% do total de indigentes brasileiros. 

Alem disso, deve-se enfatizar tambem que o modelo de industrializacao que se 

instalou no Nordeste, com a gama de incentivos instituidos pelo Governo Federal, alem de 

nao ter resolvido o problema das disparidades sociais da regiao - senao de maneira 

marginal - ainda contribuiu, inclusive com a anuencia do Estado, para a montagem e 

expansao de alguns complexos industrials altamente depredadores dos recursos naturais 

renovaveis e nao-renovaveis e, extremamente agressivos e danosos ao meio ambiente 

regional. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

, 2 7

. Cf. CANO, W. "Pcrspectivas para a questao regional no Brasil"'. 1994, p. 312. 
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3.4 Impactos socioambientais 

A legislacao nacional que trata do meio ambiente considera impacto ambiental 

como a alteracao das propriedades fisicas, quimicas e biologicas do meio ambiente, 

causada por qualquer forma de materia ou energia resultante das atividades humanas que, 

direta ou indiretamente, afetam: a saude, a seguranca e o bem-estar da populacao; as 

atividades sociais e economicas; a biota; as condicoes esteticas e sanitarias do meio 

ambiente; e a qualidade dos recursos ambientais.128 

Observando o potencial de degradacao ambiental129 por genero de industria no 

Brasil para a decada de oitenta, pode-se constatar que alguns segmentos industrials, entre 

os quais o de bens intermediaries, apresentaram um nivel de poluicao (do ar e da agua) 

mais elevado do que a media das industrias de transformacao. 

A literatura especializada e unanime em apontar os ramos industrials de bens 

intermediaries como os mais intensivos em tecnologia poupadora de mao-de-obra, mais 

intensivos em recursos naturais renovaveis e nao-renovaveis e mais intensivos em energia 

eletrica, alem de caracterizarem-se como industrialmente mais sujos e. potencialmente 

mais poluidores do meio ambiente.130 

Conforme demonstracao descrita no Quadro 3 a seguir, pode-se verificar que entre 

os ramos da industria de bens intermediaries, alguns generos destacam-se como 

1 2 8

. Cf. Resolucao do CONAMA N° 001, de 23 de Janeiro de 1986. 
1 2 9

. A degradacao ambiental e definida por HOLGATE como: a introducao pelo homem no meio ambiente, 

de substancias ou energias passiveis de causar danos a saude humana, aos recursos biologicos e sistemas 

ecologicos, ao patrimonio cstetico e cultural e ao uso futuro dos recursos naturais. A esse respeito conferir: 

HOLGATEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud LA ROVERE, E . L . "Energia e Meio Ambiente". 1996. p. 14. 
1 3

° . A esse respeito conferir: TORRES, R G. "Industrias sujas e intensivas em recursos naturais: a 

importancia crescente no cenario industrial brasileiro". 1996; FRANCO, T. 'Trabalho industrial e meio 

ambiente: a experiencia do complexo industrial de Camacari/Bahia". 1996; FRANCO, T. et alii. "Riscos 

Industrials: de desario a instrumento de opressao". 1994; PORTO, M. F. e FREITAS, C. M. de. "Industria 

quimica. acidentes quimicos ampliados e vulnerabilidade social". 2000. 
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potencialmente mais danosos ao meio ambiente do que outros. E o caso. por exemplo, das 

industrias de minerais nao-metalicos. metalurgia. papel e celulose e quimica. 

Um estudo realizado recentemente por Porto e Freitas caracteriza a industria 

quimica como um ramo paradigmatico em termos de poluicao industrial e degradacao 

ambiental. Assim. enfatiza o referido estudo que:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA desenvolvimento da industria 

quimica brasileira vem gerando diversos riscos, tanto a saude dos trabalhadores quanto a 

da populacao e ao meio ambiente em geral".131 Devemos lembrar, nao obstante, que esses 

setores encontram-se entre os mais privilegiados pelo sistema de incentivos instituido pela 

SUDENE, notadamente pelo sistema FINOR, para atrair inversoes privadas para a regiao 

Nordeste. 

Vejamos a seguir a distribuicao do potencial de degradacao por genero de industria 

no Brasil numa escala variante de zero a tres.1 3 2 

QUADRO 3 - Potencial de degradacao ambiental por setor industrial no Brasil - 1980 

GENEROS POLUICAO POLUICAO DEMANDA POR TOTAL 

I M ) t S I K I A I S DO AR DA AGUA RECURSOS NATURAIS 
Minerais Nao-metalicos 3 3 3 9 

Metalurgia 3 3 3 9 

Quimica 3 3 2 8 

Papel e Celulose 1 3 3 7 

Material de Transportes 2 3 1 6 

Madeira -> 1 3 6 

Alimentos 1 2 3 6 

Bebidas 2 3 1 6 

Textil 2 2 1 5 

Material Elet. e de Comunicacoes 1 2 1 4 

Borracha 1 1 2 4 

Couros e Peles 1 2 1 4 

Perfumaria zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 3 1 4 

Plastico 1 1 1 3 

Fumo 1 - 2 3 

Editorial 1 1 1 3 

Farmaceutica 1 1 - 2 

Mobiliaria - 1 1 2 

Mecanica - - 1 1 

Vestuario - 1 - 1 

FONTE: TORRES. 1996. 

Nota: Aqui sao considerados apenas os recursos consumidos diretamente por genero de industria, ou 

seja, nao se consideram as relacoes indiretas na cadeia produtiva. 

" \ PORTO e FREITAS. 2000. p. 301. 
1 3 2

. Segundo afirma TORRES:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA u'0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA im pacto de um  ram o de atividade sobre um  segm ento am biental e 

valorado segundo pesos que vao de zero a tres". Idem ., 1996. p. 47. 
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De acordo com os dados acima. podemos constatar, portanto, que alguns generos 

industrials, notadamente, os ramos de minerais nao-metalicos, metalurgia e quimica, 

apresentam impactos ambientais potencialmente mais elevados do que outros setores 

inerentes a industria de transformacao, sejam como poluidores do ar e/ou da agua. Por 

outro lado, os ramos de material de transportes, madeira, textil alimentos e bebidas 

tambem apresentam elevados impactos ambientais. Isso, em certa medida, pode esta 

associado ao uso de padroes tecnologicos atrasados e ambientalmente sujos em alguns 

setores. 

Demais, deve-se enfatizar que as industrias de bens intermediarios tambem geram 

fortes impactos para tras. Entre esses setores, cabe destacar o de extracao mineral como o 

mais danoso ao meio ambiente, com tendencias, inclusive, de aprofundar-se ao longo do 

tempo. A esse respeito, afirma Torres que:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "....a expansao desses segmentos, dada as 

tecnologias atuais, terd um impacto multiplicado sobre o meio ambiente... "133 

Outro fato nao menos adverso, e que as industrias de bens intermediarios, mais 

particularmente. os ramos da quimica e petroquimica, sao tambem responsaveis pela 

geracao de postos de trabalhos truncados (precario) e mais expostos a riscos, alem de 

responderem pelas piores condicoes de periculosidade e insalubridade de trabalho. 

Nesse aspecto, convem enfatizar que nos anos setenta, quando teve seguimento 

uma nova redivisao international do trabalho acompanhada de uma redefinicao setorial e 

espacial das atividades produtivas, alguns estudos como o de Castleman1''4 ja indicavam 

que havia uma tendencia de algumas industrias de grande porte, sobretudo, aquelas 

ambientalmente mais poluentes e industrialmente mais sujas, buscarem deslocar suas 

plantas para espacos geopoliticos menos restritivos as regulamentacoes ambientais. Assim, 

destaca o autor antes referido, que nesse processo "a pobreza e a ignordncia tornam zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. Ibid,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA p. 54. 

. CASTLEMAN, B. "The export of hazardous factories to developing nations". 1979. 
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comunidades em muitas partes do mundo bastante vulnerdveis a exploracdo implicita na 

export acao dos riscos". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Essa tendencia a transferencia de riscos industriais dos paises mais industrializados 

para os paises mais pobres, nao apenas se concretizou como se fortaleceu nos anos oitenta 

e noventa e, ao que parece, tende a se consolidar. Conforme demonstra estudo de Franco et 

alii, o deslocamento de atividades produtivas no espaco geografico international passou de 

13,2% em 1973 para 16,5% em 1988, chegando a atingir cerca de 25% em meados dos 

anos noventa.1 ,6 Nesse sentido destaca Thebaud-Mony, que: "A progressdo dos 

deslocamentos (...) mostra como este processo mantem-se extremamente rentdvel para os 

grandes conglomerados industriais, quaisquer que sejam os custos humanos, ecologicos e 

sociais nos paises (...) receptores".1*7 

Demais, deve-se ressaltar que a transferencia de riscos industriais dos paises 

centrais para os paises perifericos tern assento no proprio seio dos organismos 

internacionais, como o Banco Mundial por exemplo, que atraves de um de seus mais 

ilustres economistas, defendia em principio dos anos noventa, que o Banco Mundial 

deveria incentivar a transferencia de industrias poluentes para os paises menos 

desenvolvidos, tendo em vista o alto custo com a poluicao industrial e as restricoes 

ambientais e indenizacoes por mortes e danos causados aos trabalhadores nos seus paises 

j • 138 

de origem. 

Conforme relata um renomado estudo de Hirata ; i 9 foi dentro desse quadro que 

\iabilizou-se a adaptacao de empresas multinationals em terras brasileiras, utilizando-se de 

estrategias industriais que se beneficiavam de defkiencias entre paises, notadamente, no zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ns.Ibid., p. 570-71. 
1 3 6

. Cf. FRANCO et alii. 1994, p. 131. 
1 3 7

. Cf. Tl 1EB AUD-MONY, A. "Critica da divisao do trabalho, saude e contra-poderes"'. 1993. 
1 M

. Cf. BOLLMANN apud  FRANCO et alii. P. 131. 
, 3 9

. CC HTRATA apudTRACO. 1996, p. 75. 
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que tange as condicoes do mercado de trabalho, as limitacoes da legislacao trabalhista, a 

higiene e a seguranca industrial. 

De modo analogo. foi tambem dentro desses mesmos contornos - por paradoxal que 

isso possa parecer - que varios complexos industriais de grande porte instalaram-se na 

regiao nordestina nos anos setenta, utilizando-se inclusive, de generosos beneficios fiscais 

e financeiros oferecidos pelo Governo Federal. Como exemplo disso, deve-se destacar os 

casos do Complexo Petroquimico de Camacari na Bahia, o Complexo de Salgema em 

Maceio, o Complexo Minero-Metalurgico do Maranhao e o Complexo Cloroquimico de 

Sergipe, entre outros. 

Pela logica inerente ao sistema capitalists em sua continua busca pela reducao dos 

custos para ampliar a acumulacao de capital, nao nos parece estranho que - diante do 

contexto international de redivisao do trabalho e redefinicao das atividades produtivas em 

curso anos setenta - o deslocamento de industrias poluentes para as regioes perifericas do 

Brasil, em particular para a regiao nordestina, buscasse fugir ao rigor da legislacao 

ambiental em seus paises de origem, onde as restricoes implicavam em aumento de custos 

com prevencoes e mdenizacoes previstas nas regulamentacoes ambientais e de saude dos 

trabalhadores. 

Coincidentemente, um estudo realizado por Ribeiro e Almeida 1 4 0 - com base num 

levantamento do IBGE, sobre o numero de estabelecimento industriais potencialmente 

poluidores existentes no Nordeste em 1980 - constatou que os Estados da Bahia, 

Pernambuco e Ceara classificavam-se (em ordem decrescente) como os Estados 

potencialmente mais poluidores do ar e da agua, em relacao ao universo de 

estabelecimentos industriais existentes na regiao, conforme faz ver o Quadro 4 abaixo. 

1 4 0

. Cf. RIBEIRO, M. A. C. e ALMEIDA, R. S. de. "A questao ambiental e a industrializacao nordestina*'. 

1990. 
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QUADRO 4 - Estabelecimentos industriais e estabelecimentos potencialmente 

poluidores no Nordeste - 1980 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

U N I D A D E S 

E S T A B E L E C I M E N T O S I N D U S T R I A I S 

U N I D A D E S NUMERO POTENCIALMENTE POLUIDORES 

Absoluto Rclativo (%) Absoluto Rclativo (%) 

Brasil 214.156 100 105.506 100 

Nordeste 43.416 20.3 25.116 23.8 

Bahia 12.671 5.9 7.763 7.4 

Pernambuco 7.299 3.4 3.084 2.9 

Ceara 5.758 2.7 3.312 3.1 

Maranhao 3.889 1.6 2.707 2.6 

Paraiba 3.526 1.6 1.804 1.7 

Piaui 3.306 1.5 2.718 2.6 

R. G. do Norte 2.845 1.3 1.549 1.5 

Sergipe 2.320 1.1 1.358 1.3 

Alagoas 1.802 0.5 821 0.8 

FONTE: Censo Industrial e Diagnostic*) Brasil - 1988zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud RIBEIRO e ALMEIDA 1990. 

Como pode-se perceber no Quadro acima, em 1980, os Estados da Bahia, 

Pernambuco e Ceara respondiam conjuntamente, tanto pelo maior numero de 

estabelecimentos industriais quanto pelo maior percentual de industrias potencialmente 

poluidoras. 

Assim. de acordo com os dados constantes no Quadro acima, o Estado da Bahia, 

com 12.671 estabelecimentos industriais, aparece nao obstante, com um total de 7.763 

unidades industriais potencialmente poluidoras, o que corresponde a 7,4% em relacao ao 

Brasil e 61,3% em relacao ao Nordeste. Com relacao ao Estado de Pernambuco, apesar de 

responder pela segunda posicao em termos de unidades industriais, aparece no entanto, em 

terceiro lugar (42,3%) em termos estabelecimentos industriais potencialmente poluidores 

na regiao. Ja o Ceara, embora ocupando a terceira colocacao com relacao ao numero de 

estabelecimentos, responde pelo segundo lugar (57,5%) em termos de unidades poluidoras. 

Com relacao a poluicao industrial no Estado da Bahia, convem ressaltar, a titulo de 

ilustracao, o caso do complexo Petroquimico de Camacari na Bahia1 4 1 onde pode-se 

1 4 1

. Dadas as limitaccies deste trabalho e a dimensao e multidisciplinaridade dessa tematica exemplincaremos 

apenas o caso do complexo de Camacari/BA. 
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constatar o total descaso das empresas e do aparelho do Estado no que diz respeito, tanto a 

preservacao do meio ambiente, como em relacao a deterioracao gradativa das diversas 

formas de vida (vegetal, animal e mineral) nas areas de influencia do distrito industrial. 

Varios estudos142 realizados nos anos noventa junto ao Complexo de Camacari 

constataram que desde sua implantacao nos anos setenta (ate pelo menos fins da decada de 

1980) foram freqiientes as violacoes dos limites legais estabelecidos para protecao e 

preservacao ambiental nas areas de influencia do distrito industrial.143 Nesse sentido afirma 

FrancozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et alii que: "Praticamente sem puniqoes ou coerqdes efetivas objetivando coibir os 

abusos ou recuperar os danos ao meio ambiente e as populaqdes o processo de 

degradaqao industrial da qualidade de vida persiste, escamoteado por medidas de eftcacia 

duvidosa e pelo discurso oficial, bastante qfinado com certos organismos internacionais 

que imputam os problemas de meio ambiente e de saude nos paises de Terceiro 

Mundo... " 

Com relacao as doencas do trabalho no entorno do distrito industrial, constatou 

Franco, com base num levantamento feito pelo Sindiquimica nos anos oitenta, que: "as 

doenqas que mais tern acometido os trabalhadores do polo sao a surdez professional, as 

alteraqoes no sangue, as lesoes osteo-articulares, as neuropatias, as doenqas respiratorias 

e os disturbios de comportamento, alem das seqiielas de acidentes de trabalho...".145 

Afirma ainda o referido estudo, que essas doencas, em geral, estavam sendo coadjuvadas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. Entre os varios estudos a esse respeito conferir: TORRES. 1996; FRACO. 1996; FRANCOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et alii. 1994; 

T11EBAIJD-MONY. 1993; OLIVEIRA. 1997; entre outros. 
1 4 3

. Apesar de comprovada a inexistericia de uma politica de gcrenciamcnto ambiental no Complexo de 

Camacari ate pelo menos fins dos anos oitenta, uma pesquisa realizada no primeiro trimestre de 1997 por 

Oliveira constatou que a partir dos anos noventa. embora ainda de forma rudimentar, aumentou a consciencia 

em relacao ao meio ambiente por parte das empresas do polo pctroquimico, que passaram a instituir politicas 

de preservacao ambiental nas areas de influencia do distrito. Cf. OLIVEIRA, G. G. "Industria petroquimica e 

a gestao do meio ambiente". 1999. 
lA4.Idem ..p. 134-135. 
1 4 5

. Cf. FRANCO. 1996. p. 89. 
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ou produzidas pela contaminacao com poluentes quimicos e fisicos produzidos pelo polo 

industrial de Camacari. 

Conforme demonstra Tania Franco, a utilizacao de trabalho terceirizado constituiu-

se num mecanismo essencial para reduzir custos de producao e para exteriorizar e expurgar 

das plantas industrials os problemas de saude dos trabalhadores e as indenizacoes 

decorrentes. Assim diz a referida autora:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Os acidentes sao mais freqiientes (...) quando 

intensifica-se o uso de trabalhadores subcontratados que entram na area sob precdrias 

condicoes de formacao, treinamento e seguranca. (...) Esses trabalhadores tern sido 

acidentados, adoecidos e mortos nas areas industriais a margem de quaisquer canais 

institucionais de cuidados e registros oficiais ".146 

Alem do mais, deve-se ressaltar que os problemas ambientais e de acidentes de 

trabalho acima referidos, aconteciam com a total conivencia do Estado, conforma faz ver 

estudo de Franco et alii: "Escamoteados e considerados como inexistenfes ou 

insignificantes, os problemas ambientais e de saude tern sidos diluidos em fortes 

campanhas na midia, apologeticas da qualidade total, da modernidade e do crescimento 

economico..."14 

Em sintese, pode-se constatar, sem pretender imputar generalizacSes, que o 

processo de industrializacao levado a cabo pela SUDENE no Nordeste deixou ao largo a 

preocupacao com a degradacao ambiental, pois o problema da desigualdade regional -

tambem nao resolvido - "estava'' em primeiro piano. Alem disso, a preocupacao central da 

agencia de desenvolvimento estava voltada mais para o aspecto quantitative do processo de 

industrializacao. Ou seja, a questao principal, era quanto ao numero de industrias a serem 

instaladas na regiao, o numero de empregos que iriam gerar, alem dos efeitos a jusante e a 

montante da "nova" industrializacao. Nao obstante, e preciso reconhecer que essa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

,46. Ibid.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA p. 91. 
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concepcao era muito difundida nos anos sessenta e setenta, em funcao da ausencia de uma 

estrutura industrial desenvolvida e da necessidade de geracao de novas oportunidades de 

empregos para as grandes massas desempregadas e subempregadas que caracterizavam a 

regiao. 

Portanto, pode-se afirmar, que o segmento industrial que apresentou melhor 

desempenho, em termos de crescimento economico no Brasil e, mais particularmente na 

regiao Nordeste, nos setenta e oitenta, foi tambem o segmento que, coincidentemente, 

apresentou maior intensidade de tecnologia capital-intensiva, maior intensidade no uso de 

recursos naturais renovaveis e nao-renovaveis, maior intensidade no uso de energia 

eletrica, alem de responder tambem pelo maior potencial de degradacao ambiental e maior 

periculosidade e insalubridade do emprego. 

Esse modelo tern como condicao um padrao inferior de seguranca industrial e 

protecao ambiental e a saude humana, nao somente em nivel regional mas tambem 

nacional, resultante da localizacao de industrias perigosas, sejam elas nacionais ou 

multinacionais, nas regioes perifericas, notadamente na regiao nordestina, onde vivem as 

populacoes mais pobres, definindo assim, as areas salubres e as insalubres e inseguras. 

Isso nos permite especular que o estilo de desenvolvimento implementado no 

Nordeste pela SUDENE - longe do que foi preconizado pelo GTDN - alem de nao 

assegurar condicoes estaveis de desenvolvimento a regiao, pode ser caracterizado como um 

modelo iniquo em sua natureza, socialmente perverso, politicamente injusto, 

industrialmente sujo e ecologicamente predatorio. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. Cf. FRANCOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et alii. 1994. p. 138. 
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CONCLUSAO 

AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA analise da evolucao da economia nordestina a partir dos anos sessenta -

intermediada pela intervencao planejada do Estado na regiao, mediante a atuacao da 

SUDENE - revela que nos trinta anos (1960-90) que sucederam a criacao desse orgao de 

estimulo ao desenvolvimento regional, foram obtidas importantes conquistas economicas. 

No entanto, persistem - agravadas em muitos casos - as questoes sociais basicas, tanto pelo 

modesto alcance das politicas de desenvolvimento, quanto pela indole perversa das 

mudancas ocorridas na estrutura produtiva da economia regional. 

A partir da criacao da SUDENE, a industrializacao passou a ser justificada como 

condicaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sine qua non para eliminacao das disparidades economicas e sociais regionais e, 

principalmente, para reforcar o processo de integracao do Nordeste no processo de 

desenvolvimento nacional. Isso, a rigor, significou a transferencia e expansao da 

dominacao da burguesia industrial do Sudeste para os marcos do espaco nordestino. 

Paradoxalmente, a SUDENE contribuiu diretamente para que esse processo se consumasse 

nos padroes de verticalizacao e dependencia da economia nordestina em relacao a 

hegemonia burguesa do Sudeste do pais, concentrada no entorno de Sao Paulo. 

A aceleracao do processo de integracao da economia nordestina a economia 

nacional - mais particularmente a economia do Sudeste - comandada pela burguesia 

industrial de Sao Paulo, alem de acentuar a dependencia do Nordeste em relacao aquela 

regiao, imprimiu uma nova redivisao do trabalho no contexto regional, em que o Nordeste 

assumiu uma "nova funcao" no processo de complementaridade da acumulacao de capital 

em favor da burguesia industrial do Sudeste. Nesse processo, a regiao Nordeste, de 

tradicional produtora de bens primarios (principalmente) para exportacao, transformou-se 
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nos anos pos-sessenta (notadamente, na decada de setenta) numa regiao mais especializada 

na producao de insumos industriais para as modernas fabricas do Sudeste do pais. 

Nesse contexto. pode-se constatar que o modelo de industrializacao implementado 

no Nordeste com a volumosa bateria de recursos provenientes do sistema de incentivos 

(34/18 - FINOR) comandado pelos grandes grupos industriais originarios do Sudeste - que 

procuravam reduzir custos atraves de economias de escala - ao contrario do que havia sido 

proposto pela SUDENE, concentrou-se, mormente, nos estados da Bahia, Pernambuco e 

Ceara, para onde destinaram-se tambem a maior parte dos investimentos totais (cerca de 

63%) e dos recursos (cerca de 58%) oriundos do sistema de incentivos da SUDENE, 

efetivados no periodo de 1962 a 1990. 

De modo analogo, contrariando mais uma vez as proposicoes iniciais da SUDENE, 

a producao da industria incentivada - antes programada para ser funcao do mercado 

regional e funcionar como elemento de uma estrategia mais ampla de desenvolvimento 

regional - deslocou-se na sua maior parte, para atender a demanda do mercado extra-

regional, mais particularmente, ao mercado do Sudeste do pais, para onde era remetida 

quase metade (44%) da producao industrial em 1988, ficando o Nordeste com pouco mais 

de um terco (36%) da producao da industria incentivada e, o restante, distribuido entre as 

demais regioes e o mercado externo. 

Nao obstante, no que pese o vies na conducao da politica de desenvolvimento 

empreendida pela SUDENE no Nordeste, sobretudo, a partir dos anos setenta, e inegavel 

que a expansao e diversificacao da economia - embora comandada pelo capital 

monopolista - produziu, com efeito, uma mudanca radical na moldura da estrutura 

economica da regiao. Nos trinta anos (1960-90) que sucederam a criacao desse orgao, o 

Nordeste cresceu em media mais do que o Brasil. Nesse periodo, a producao industrial da 

regiao mais que duplicou, fazendo o PIB do setor saltar de cerca de 12% em 1960, para 
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28% em 1990. Esse crescimento foi suscitado, em sua quase plenitude, pelas industrias 

dinamicas, que elevaram substancialmente sua participacao no VTI da regiao, de 30% em 

1959, passou para 56% em 1984. Enquanto isso, os ramos tradicionais, ao contrario, 

reduziram drasticamente sua participacao no VTI, de cerca de 70% em 1959, caiu para 

44% em 1984. 

A rigor, o aumento da participacao da producao industrial no PIB do Nordeste 

constitui o marco mais importante no conjunto das transformacoes registradas pela 

economia regional, no periodo que marca a intervencao planejada do aparelho do Estado, 

intermediado pela acao da SUDENE. 

Constatou-se, ademais, que em funcao do esforco de ampliacao da capacidade 

produtiva nos diversos segmentos da economia regional, o PIB do Nordeste foi 

multiplicado por sete vezes e meia, no curto espaco de trinta anos, passando de U$ 8.6 

bilhSes em 1960, para 20,8 bilhSes em 1970 e para U$ 65,3 bilhSes em 1993. Isso fez com 

que a participacao do PIB nordestino do produto nacional se elevasse de 12% em 1970 

para 17% em 1990. 

No entanto, a despeito do extraordinario crescimento economico experimentado 

pela economia nordestina, no periodo em estudo, pode-se verificar, todavia, que esse 

crescimento nao se traduziu proporcionalmente na melhoria do padrao de vida da 

populacao local. Isso pode ser constatado pelo reduzido aumento do PIBzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA per capita do 

Nordeste em relacao ao PIB per capita brasileiro, o qual passou de 45% em 1970, para 

55% em 1990; muito embora, essa medida, nao seja considerada suficientemente 

adequada, por esconder uma caracteristica emblematica inerente a regiao nordestina, que e 

a alta concentracao no nivel de renda da regiao. Constata-se isso, quando verifica-se que, 

foi justamente no periodo aureo da economia nordestina - por paradoxal que possa parecer 

- que a concentracao de renda na regiao mais aumentou. Como verificou-se, em 1970, os 
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40% mais pobres do Nordeste apropriavam-se de 8,8% da renda gerada na regiao, 

enquanto os 5% mais ricos fkavam com 38.8% da renda. Ja em 1988, a participacao dos 

40% mais pobres havia caido para 7.8%, enquanto os 5% mais ricos elevaram sua 

participacao na renda regional para 42%. 

Acrescente-se a isso, que a expansao do processo de industrializacao do Nordeste, 

induzido pelo Estado, combinado com a acao perversa do processo de modernizacao da 

agricultura regional, contribuiu diretamente para acelerar o processo de urbanizacao 

desordenada na regiao, concorrendo, de um lado, para pressionar a demanda pelos 

precarios e limitados servicos piiblicos e, por outro lado, corroborando para rebaixar ainda 

mais os reduzidissimos salarios no meio urbano. 

Alem disso, verificou-se tambem que o padrao de industrializacao implantado na 

regiao - em funcao da multiplicidade de vantagens criadas pelo Estado, bem como, em 

razao da ampla base de recursos naturais existentes na regiao - caracterizou-se como mais 

capital-intensivo e poupador de mao-de-obra, alem de ser ambientalmente sujo e mais 

danoso ao meio ambiente. Coincidentemente, as industrias que apresentaram melhor 

desempenho em termos de crescimento, entre as quais sobressaem-se os ramos de minerais 

nao-metalicos, metalurgia, quimica e petroquimica e papel e celulose, foram justamente os 

setores que mais se beneficiaram dos recursos captados pela SUDENE. 

Conforme procuramos demonstrar, o agravamento da questao ambiental no 

Nordeste resulta da propria logica da redivisao international do trabalho, dos riscos e dos 

beneficios. No Brasil, e mais especialmente no Nordeste, essa logica traduziu-se - inclusive 

com a anuencia do Estado - na formacao de um modelo de desenvolvimento que, iniquo 

em sua natureza e dinamica, colocou as populacoes mais pobres das areas perifericas dos 

grandes centros urbanos como potenciais vitimas da poluicao industrial, dos acidentes de 
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trabalho e da depredacao dos recursos naturais renovaveis e nao-renovaveis, mediante a 

intensificacao do processo de industrializacao e de urbanizacao incontrolada. 

Entretanto, deve-se reconhecer. que nao obstante o modelo de industrializacao do 

Nordeste ter se desenvohido dentro de um padrao tecnologico mais intensivo em capital -

deixando a margem uma elevada demanda de mao-de-obra - nao se deve concluir, diante 

desse fato, que a diversificacao do parque industrial nordestino nao apresentou papel 

relevante para o desenvolvimento da regiao. 

Destarte. caso o modelo de industrializacao adotado para o Nordeste - dentro do 

contexto de integracao do mercado nacional e de verticalizacao da economia - tivesse sido 

definido com base na expansao de empreendimentos intensivos em mao-de-obra, as 

oportunidades de emprego poderiam ter sido bem mais favoraveis, todavia, esse perfil 

tenderia a ter seu raio de acao restrito exclusivamente ao limitado mercado da regiao, sem 

condicoes de competitividade com as modernas fabricas do Sudeste e mesmo do exterior. 

Desse modo, compreende-se que, no contexto do moderno capitalismo, incentivar a 

industrializacao atraves de mecanismos de reducao do subemprego urbano nao significa 

necessariamente orientar a politica de expansao industrial para segmentos que utilizem 

tecnologias "simplificadoras"' ou intensivas em mao-de-obra, mas ao contrario, faz-se 

necessario que a industria seja estruturada com tecnologia moderna e, portanto, poupadora 

de mao-de-obra. 
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