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5. 

INTRODUÇAO 

O presente trabalho constitui um estudo .das formas de 
produçio industrial na cidade de Fortaleza, . enfocando a indüs 
tr.ia como se acha localizada atravis das suas relações com o es 
paço Geogrãfico. 

Fortaleza destaca-se como a 3a. cidade do Nordeste,d~ 

pois de Recife e Salvador. t o '39 centro comercial e i ndust~ial 
mais importante da Região. Alim de capital administrativa do 
Ceú~ã, -de senvolve uma intensa atividade comercial como centro 
de coleta da produção agr1cola do Estado e distribuidor de ser 
viços e mercadorias a uma vasta ãrea que se estende ati os Esta 
dos vizinhos do Piaui e do Rio Grande do Norte. A atividade fa 
bri l constitui, portanto, um reflexo da produção agr f co-1 ã--como 
ocorre em grande parte do territõrio nacional. Sendo a indus 
tria nordestina estreitamente vinculada desde a sua origem ao 
setor primãrio, as indüstr j_!? de maior vulto existentes ainda 
hoje em Fortaleza são aquelas voltadas para o aproveitamento de 
produtos agricolas regionais. A indústria têxtil foi a primeira 
a ~ e i n s tal ar , se g u i n d o - se a i m p 1 ~ n ta ç ão- d e u si nas d e b e-n e f i c i ~ 
mento de oleos vegetais, aproveitando não sõ o caroço de - alg~ 

dão, mas tambim de outras sementes como a mamona, oiticica e ba 
baçu. 

O fortalecimento da atividade extrativa, haja visto 
as constantes oscilações no setor primãrio, ensejou o desenvol 

' -
vimento dos ramos quimico, têxtil, sabão e produtos alimenta 
res. A expansão do ramo têxtil possibilitou a oferta de mati 
rias-primas para a industria de Õleos vegetais que fornecem ta~ 

bim bens intermediãrios para as empresas de produtos alimentares 
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e sabão, ~correndo assim uma interdependincia entre estes ra 
mos(l). 

Antes de 1960, a industrialização proces~ou-se lenta 
mente, muito embora a cidad_e - ~enha registrado elevadas taxas de 
cr[sci_!'l_~r:ito urbano, em decorrincia do processo migratõrio, con~ 

tituindo-se esta população em potencial de mão-de-obra e merca 
do. 

Em fins de 1950, com a criação da SUDENE e o desenvol 
vimento de sua politica de industrialização regional, bàseada 
nos incentivos fiscais, não sõ foram criadas novas industrias 
como tambem modernizadas e revitalizadas as jã existentes. 

Ate dezembro de 1971, a SUDENE havia aprovado para o 
Nordeste cerca de 662 projetos industriais com um investimento 
total da ordem de Cr$ 8,8 bilhões. A maior soma de investimen 
tos efetuados coube ao Estado da Bahia com Cr$ 3,6 bilhões, se 
guido de Pernambuco com Cr$ 2,5 bilhões, verificando-se ainda 
uma elevada concentração dos projetos industriais aprovados nas 
principais cidades da Região, ou seja, nas capitais dos respe~ 

tivas Estados, Recife e Salvador. 

Para o Cearã foi canalizado, no periodo 1960/1971, um 
total de Cr$ 805 milhões e aprovados 112 projetos industriais, 
a maioria, cerca de 79, para Fortaleza, dos quais 62 (sessenta 
e dois) estavam em pleno funcionamento ate a data da pe~ quisa. 

Desse m~do~ manteve-se a tendincia i concentração dos investi 
------ -

mentas na capital. 

Os projetos industriais levados ao parecer . da SUDENE 
sao de dois tipos: projetos de implantação de novos estabeleci 
mentas e de ampliação ou modernização dos jã existentes . 

Dos 62 (sessenta e dois) projetos em funcionamento,44 
(quarenta e quatro) constituiram-se em implantação de novos 

(l) BANDECE/SUDEC - Diagnõstico das Industrias do Cearã. Vol. I - Fortale 
za, 1974 - pãg. 171 
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estabelecimentos,sobretudo nos gêneros metalurgiá, vestuãrio e 
calçados e produtos alimentares, enquanto os 18 (dezoito) re! 
tantes destinaram-se ã ampliação, principalmente, de industrias 
dos gêneros químico (61eos vegetais}, têxtil e produtos alimen
tares, notadamente naquelas atividades tradicionais de benefi 
ciamento de produtos agrícolas regionais/ No total, o maior nü 
mero de projetos aprovados foram nos gêneros alimentar(onze), S! 
guindo-se metalurgia (nove), têxtil (oito), vestuãrio e calç! 
dos (oito) e químico (seis). 

A política de industrialização da SUDENE incentivou 
os ramos tradicionais da industria de Fortaleza, atra vés da am 
pliação e implantação de novos estabelecimentos dedicados ao be 
neficiamento de produtos agrícolas, a exemplo da industrializa 
ção da castanha de caju. Com isso contribuiu para reforçar o 
predomínio dos jã tradicionais ramos da industria nordestina. 

As novas industrias implantadas foram, na sua maio 
ria, nos ramos tradicionais (alimentar, têxtil, confecções e 
calçados), o que, conforme os objetivos propostos pela SUDENE, 
visaria a substituição de importações do Sudeste. Entretanto, a 
criação de novas industrias contribuiu para a dependê~cia, no 
q u e c o n c é r n e -- a u t i l i z a ç ão d e i n s~ mo s não p r o d. U. z i d_~ s -em For ta l e 
za, estabelecendo-se assim a intensificação e criação de novos 
fluxos com outras ãreas do Pais. 

Pretende-se com este trabalho caracterizar a indüs 
tria de Fortaleza e identificar a-0 mesmo tempo as transform! 
çoes ocorridas nas relações espaciais estabelecidas com a pol! 
tica de industrialização do Nordeste. 

Procurou-se verificar ate que ponto as novas indüs 
trias implantadas com o apoio da .SUDENE vieram mudar a feição 
industrial de Fortaleza ou se a situação hoje identificada man 
tem as mesmas características anteriores ao processo 
deado pela SUDENE. 

desenca 

A pesquisa foi organizada tendo como ponto de partida 
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a compreensão geral dos processos de formação e evolução da in 
dustria. Para tantB, levou-se em conta a ocorrência de duas fa 
ses de implantação fabril. Uma primeira, que teve início em fins 
do sêculo passado e se estendeu ate o final da década de 50. 
Caracterizou-se pelo predomínio daquelas atividades voltadas P! 
ra o aproveitamento de produtos agrícolas regionais, sobretudo 
o algodão. O processo foi iniciado com a instalação da indus 
tria têxtil de fiação e tecelagem, seguindo-se ·a extração e o 
beneficiamento de Õleo do caroço de algodão e outras sementes, 
voltadas a princípio para o mercado externo e alimentadas pelos 
capitais locai~. 

Com a atuação da politica de incentivos fiscais,posta 
em prãtica pela SUDENE, a partir de 1960, surge uma segunda fa 
se de implantação fabril, tendo com-0 característica a canaliza 
ção de recursos de outras ãreas do Pais para a Região Nordeste. 

Apôs a compreensão dos processos de formação e evolu 
çao da industria, passou-se ao estudo do quadro atual, analisan 
do-se a estrutura industrial. Utilizou-se, para tanto, os indi 
cadores mão-de-obra ocupada e valor da produção, estabelecendo
se uma hierarquia dos principais gêneros de industria e fazendo 
-se uma anãlise da produção. 

Identificados os principais gêneros de industria, pr~ 
cedeu-se o estudo dos fluxos da matêria-prima e da comercializa 
ção, tendo-se em vista estabelecer as relações espaciais da in 
d u s t ri a . P a r a f a c i 1 i ta r a a n ã 1 i s e , a s ma tê ri a s - p ri ma s f o r a m a g r_!! 
padas em sete tipos principais, segundo a origem, e estabeleci 
dos os fluxos a partir das regiões fornecedoras Norte, Norde~ 

te, Sudeste e . Sul. Em seguida, estabeleceu-se, através da anâl! 
se da distribuição espacial da produção, os diversos fluxos de 
natureza local, regional, nacional e ainda os de natureza exter 
na, de modo a identificar algumas especializações da industria 
em termos de mercado. 

Procedeu-se ainda, o que constituiu o ultimo capitulo 
do trabalho, uma anãlise da distribuição da industria no espaço 
urbano, definindo-se tendências ã concentração e identificando
se os principais fatores de localização industrial. Procurou-se 
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levantar algumas questões surgidas com a instalação do I Distri 
to Industrial. 

De modo geral, a pesquisa apoiou-se em informações o~ 
tidas por amostragem e também em dados estatisticos fornecidos 
pela Federação das Industrias do Estado do Cearã. Constituiu o 
universo da pesquisa cerca de 498 estabelecimentos industriais, 
cuja mão-de-obra empregada era de 31.814 pessoas em 1971. 

Com base nos dados da Federação pôde-se estabelecer o 
numero de industrias por classe de pessoas ocupadas, os custos 
das materias-primas, sua procedência e o valor e destino da pr~ 

dução. O questionãrio foi utilizado para complementar algumas 
informações e fornecer aquelas referentes aos fatores de locali 
zaçao industrial. 

A escolha da amostragem foi feita utilizando-se como 
critério o numero de pessoas ocupadas por gênero de industrias. 
Como dados estatisticos básicos utilizou-se uma listagem das i~ 

dustrias de Fortaleza, organizada por uma Empresa Privada de 
Planejamento da cidade, a Planos Técnicos do Brasil. Constava 
na relação o nome da empresa, o endereço do estabelecimento, o 
ramo de atividade e o numero de pessoas ocupadas. Estes dados 
referiam-se ao ano de 1970 e sõ foram utilizados para a escolha 
da amostragem. 

. .... A escolha da amostragem processou-se a pr1nc1p10 com 
a subdivisão das industrias em dois estratos: industrias impla~ 
tadas e modernizadas com o apoio da SUDENE - 50 (cinquenta) uni 
dades - industrias que não receberam incentivos da SUDENE - 350 

(trezentos e cinquenta) unidades. 

De um total de 400 (quatrocentos) estabelecimentos 
(considerados na listagem utilizada) fixou-se uma fração de 
amostragem em torno de 20%, correspondendo a 80 (oitenta) esta 
belecimentos industriais. Desse total, 35 (trinta e cinco) ha 
viam recebido incentivos da SUDENE e 45 (quárenta e cinco) nao 
tinham recebido ate a data considerada. 
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Na~ indGstrias que receberam incentivos da SUDENE,não 
se levaram em conta as diferentes especificações por generos, 
em virtude do numero de estabelecimentos ser relativamente bai 
xo, enquanto que nas demais foram consideradas. 

Chegou-se aos 45 (quarenta e cinco) estabelecimentos 
nos quais seria feita a pesquisa direta, utilizando-se a 
vel numero de empregados(2). 

Na epoca em que foram aplicados os questionãrios 
ta pesquisa (julho de 1972), a Federação das Industrias do 
rã, atravês do Instituto Euvaldo Lodi, realizava tambem a 

variã 

des 
Cea 

apll 
cação de um questionãrio em Fortaleza, visando o levantamentodo 
numero de industrias para a atualização do cadastro mantido P! 
la mesma. Deste modo, julgou-se da maior importância o acesso 
àquela fonte, o que viria suprir a carência de informações con 
cernentes a todo o universo da pesquisa. Os questionãrios jã 
preenchidos foram gentilmente fornecidos pela Federação das ln 
dustrias e deles foram extraidos os dados referentes ao numero 
de estabelecimentos, pessoal ocupado e o valor da produção. 

Os dados foram retirados dos questionãrios e nessa co 
leta foram eliminadas algumas unidades que não apresentavam as 
caracteristicas de atividade industrial. 

Desse modo, foram considerados 498 estabelecimentosd~ 
um total de 625 levantados pela Federação, ate julho de 1972. 
Cerca de 127 unidades foram excluidas, nao constituindo objeto 
desta pesquisa muitos estabelecimentos que nao se enquadravam 
como atividade industrial. Isso levou a uma redução no numero 
de estabelecimentos para 498, diferindo o universo da pesquisa 
dos dados apresentados pela Federação. 

(2) Calculou-se a variância sobre o número de empregados em cada gênero in
dustrial utilizando-se a seguinte fórmula: K = iKx2 ~em que NK = o 

numero de indústrias do ramo e x = ao número de pessoas ocupadas; Em se 
guida calculou-se o desvio padrão relativo ao numero de pessoas ocupa::
das em cada gênero empregando-se para determinar o numero de estabeleci 
mentos a serem consultados em cada gênero a fÕnnula: NK = Z.NK K -

N1 • 1 



11. 

Em primeiro lugar, eliminaram-se as padarias (73 uni 
dades), em função do reduzido numero de pessoas ocupadas e das 
suas caracteristicas especificas. Alguns estabeleci~entos apre 
sentam um maior numero de empregados, mas isso ocorre em geral 
por terem sido computadas as pessoas ocupadas nas atividades 
de comercialização e distribuição do produto. 

Foram ainda excluidas, também com base na anãl1se dos 
questionãrios,algumas unidades do gênero metalurgia, mecânico e 
material de transporte, por tratarem-se apenas de retificas de 
motores e mãquinas. Finalmente, eliminaram-se vãrios estabele 
cimentos do ramo confecções que eram simplesmente artesanato de 
bordado a mão ou ã mãquina. Torna-se muito dificil estabelecer 
uma distinção precisa entre o artesanato e a pequena industria. 
Andrade, por exemplo, admite que o artesanato se caracteriza por 
utilizar o minimo de maquinãri~ e de técnica sendo dirigido por 
empresãrios que não têm maior informação sobre ·as têcnicas adml 
nistrativas, empregando geralmente pequeno numero de trabalhad~ 

res por estabelecimentos, e por destinar-se a atender a um mer 
cado local(3}. 

Desse modo, apesar das eliminações feitas (cerca de 
127), admite-se que a maioria das pequenas indústrias consider~ 
das neste trabalho, tendo de 5 a 10 empregados, tenham as cara~ 
teristicas apontadas por Andrade. A inclusão das mesmas no uni 
verso da pesquisa se deve, primeiro, ao fato de não se dispor 
de um_ critêrio preciso em que se fundamentasse a exclusão e, S! 
gundo, pelo que representam como fonte de emprego para a popula 
çao. 

(3) ANDRADE, Manuel Correia - Geografia Econômica do Brasil - Editora Atlas 
São Paulo, 1970 pãg.116 
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l - O PROCESSO DE FORMAÇÃO E EVOLUÇÃO DA INDUSTRIA EM FORTALEZA 

Distingue-se em Fortaleza duas fases de implantação 
industrial, isto como repercussão dos momentos de maior acentua 
ção das atividades fabris no Nordeste. 

A primeira fase teve inicio em fins do seculo passado, 
relacionada com a intensificação da cultura algodoeira no Cearã, 
quando surgiu o primeiro estabelecimento de fiação e tecelagem. 
Esta fase estendeu-se ate o final da decada de cinquen~a e _ ca 
racterizou-se pelo predominio dos investimentos locais de ini 
ciativa individual ou de grupos familiares. 

A partir de 1960, começou uma segunda fase de impla~ 

tação industrial, em decorrência da política de industrializa 
ção regional posta em prãtica pela SUDENE. A ação passou, en 
tão, a ser orientada e teve como principal caracteristica a C! 
nalizaçj9 _de recursos das ãreas mais desenvolvidas do Pais para 
a Região Nordeste. 

l. l ... Primeira Fase - indGstrias voltadas para o aprovfeta
mento de produtos agricolas 

A primeira indfistria instalada em Fortaleza foi a tix 
tfl, de fiação e tecelagem, seguindo-se as usinas de extraçj_o e 
beneficiamento do Õleo do caroço de algodão e de outras semen 
tes. 

O curtimento do couro ê tambem uma das mais antigas 
-

atividades industriais exercidas em Fortaleza, tendo surgido no 
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Nordeste ain.da no pe,ríp~_o colonial com o desenvolvimento da p~ 

cuãria na Região. A atividade de curtir em moldes verdadeiramen 
te industriais sõ veio a ter início em fins do seculo passado. 
Ainda hoje funcionam curtumes na Região Nordeste, instalados en 
tre 1900 e 1910(4). 

A criação do gado foi a primeira atividade econômica 
desenvolvida no Ceari e em todo o sertio nordestino. Exerceu im 
porta nt~· papel na ocupação do territõrio, alem de ter servido 
de suportei cultura canavieira da faixa umida do litoral{S). 

A pecuãria e o cultivo do algodão constituiram as ba 
ses do processo econômico do Cearã e, em part.icular, da impla_!l 
tação de industrias. Durante quase trezentos anos de ocupaçao 
efetiva das terras cearenses, sua população desenvolveu, como 
principais atividades econômicas, a criação do gado e o cultivo 
do algodão. Desse modo, usando-se a expressão de Nobre{6), 11 p~ 

cuãria e cotonicultura têm sido pois os esteios da economia cea 
rense em epocas sucessivas embora uma atividade não excluisse a 
outra 11 

••• 

A atividade criatõria, deu origem, assim, i cham~da 

"civilização do couro 11
• O gado, alem de fonte de alimento, for 

necia o couro, importante matéria-prima utilizada na confecção 
dos mais variados artigos. De couro eram as roupas dos vaquei 
ros, os chapéus, os mõveis, os objetos de uso domestico etc, 
constituindo-se numa das primeiras formas de artesanato da Re 
gião Nordeste. 

Alem do artesanato do couro, teve grande destaque no 
Cearã, ainda no período colonial, a produção de tecidos grassei 
ros que começou de maneira rudimentar com a bolandeira e a pre_!l 
sa a braço, junto aos estabelecimentos agrícolas fornecedores 
do algodão. Somente por volta da segunda metado do século XIX, 

( 4) A Industria de Curtumes no Nordeste - BNB e SUDENE. Fortaleza - 1964, . 
pãg .12 

( 5) 

(6) 

CANO, Wilson - Raizes da Concentração Industrial em São Paulo - DIFEL -
Rio de Janeiro - São Paulo, 1977 pãg.95 
NOBRE, Geraldo - Evolução Industrial do Cearã in Industria CearenseANO 
VI NQ 68 Fortaleza, 1973 pãg.4 
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com a desor~anização da economia algodoeira norte-americana, em 
d·ecorrência da Guerra de Sessessão, foi que o .algodão cearense 
passou a desfrutar de excelentes oportunidades no mercado inter 
nacional. O seu cultivo foi intensificado vindo a se tornar a 
principal atividade econômica do Estado. 

' Enquanto durou o conflito interno americano(l861-1870), 
as exportações de algodão céarerise para a Europa tiveram gra~ 
de {~cremento. Ao termino da Guerra e reorganizada a economia 
algodoeira norte-americana, esse produto brasileiro foi caindo 
no mercado internacional. Verificou-se então, nas ãreas produt~ 
ras de algodão do Brasil uma intensificação das atividades fa 
bris para consumir os excedentes da produção algodoeira e dimi 
nuir, assim, os efeitos da crise verificada neste setor. 1 

1 A primeira indústria têxtil de Fortaleza surge no fi 
nal do s~culo passado, logo apõs a crise do algodão no mercado 
internacional. Segundo Stein, citado por Cano(7), a baixa do 
preço âo produto, o alto custo do transporte e o tipo de embal! 
gem requerida teriam estimulado o aparecimento das primeiras f! 
bricas de tecidos na Região Nordeste. De fato, em 1872, dois 
anos apõs o termino do conflito americano, o governo da então 
provincia do Cearã oferecia vantagens financeiras locais para 
instalação, . em Fortaleza, de fábricas de tecido. Inclusive um 
engenheiro foi incubido de elaborar um orçamento das 
necessãrias para funcionamento de uma fãbrica(8). 1 

mãquinas 

' Finalmente, na penúltima decada do seculo XIX, funda· 
se a primeira indústria de tecidos de Fortaleza - a Fãbrica de 
Tecidos ~rogresso - que começou a funcionar regularmente, a pa.r_ 

1 • 

tir - ~e 1884, com a chegada das mãquinas da Inglaterra. 1 Possuia 
na epoca o seguinte equipamento: 2 descaroçadores, 2 batedores, 
17 cardas, 208 fusos grossos, 920 finos, 5.000 fusos para fio 
de trama e de urdir, 3 urdideiras, 2 engomadeiras, 129 teares, 
l dobradeira, 400 fusos de corriteleira, l mãquina de fazer mea 
das, l de fazer barbante, l de espulas, 2 motores a vapor, 

(7) CANO, Wilson - op cit pãg.94 
(8) BRASIL, Thomas Pompeu de Souza • Estado do Cearã na exposição de Chica 

go - Typografia da República - Fortaleza, 1893 pãg.163 
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3 caldeiras de forma nominal de 110 cavalos(9). A produção foi 
aumentando a cada ano, passando de 300.000 jardas(lO) de teci 
dos em 1885, para 1.200.000 em 1892(11 ). 

Os historiadores locais consideram a fundação da Fi 
brica de Tecidos Progresso o marco inicial da impl~ntação fa 
bril no Ceari, apesar de ter sido um empreendimento . isolado. Es 
ta posição se justifica pelo fato de ela · tér sido a primeira in 
düstria equipada com mãquinas, ã exceção das tipografias que, 
como afirma Nobre, ãquela época ji apresentavam um r.egular de 
senvolvimento. Acrescente-se a isso que a Fibrica de Tecidos 
Progresso foi a primeira industria do Norte do Brasil a empr! 
gar maquinaria inglesa(12). 

As industrias de maior vulto que surgiram em Fortale 
za, no per.Todo que vai da .instalação da Fibrica Progresso ate 
1930, estavam voltadas para um maior aproveitamento do algodão 

· propriamente dito e para a extração do Õleo do caroço de alg~ 

dão e a produção de sabão. Merecem destaque a Siqueira Gurgel 
S/A, fundada em 1925, operando com o beneficiamento do algodão, 
a produção de Õleos e sabões, e a Philomeno S/A Industria e Co 
mercio que instalou em 1926 um parque de manufaturas têxteis e 
de cigarros. Foi f~ndada também em 1926 uma beneficiadora de 
algodão, a Exportadora Machado Industria e Comercio. 

Ainda em fins da década de vinte, surgiu, em Fortale 
za, um novo empreendimento industrial de significativa importâ~ 
eia, visando o aproveitamento do ôleo de oiticica. A iniciativa 
partiu de comerciantes locais, sõcios de uma firma . comercial 
(C.N.Pamplona e Cia.), que instalaram uma pequena usina de pre~ 

sarnento para obtenção do Õleo, acreditando nas possibilidades do 
emprego da oiticica como matéria-prima para a industria de 
Õleos secativos. Negociavam em Fortaleza com miquinas e motores 

( 9 ) 

( 1 o) 

( 11 ) 
( 12) 

BRASIL, Thomas Pompeu de Souza - op cit pãg.164 
1 jarda e igual a 0,914 metros 
BRASIL, Thomas Pompeu de Souza - op cit pãg.163 
BRASIL, Thomas Pompeu de Souza - O Cearã no Centenãrio da Indepe~dência 
do Brasil - Volume II - Tipografia Minerva - Fortaleza, 1926 pag.495 
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agrícolas, e deste comêrcio originaram-se os capitais para ins 
talação da fãbrica. 

A fâbrica começou a funcionar em 1929, porem aprese~ 

tou problemas têcnicos, relacionados principalmente com a soli 
dificação do Õleo, que não se aplicava aos fins previstos, isto 
ê, não podia ser empregado na indústria de tintas. De 1930 atê 
1934, os seus fundadores se empenharam na busca de uma solução 
que permitisse a obtenção do produto em estado liquido, de fo! 
ma que pudesse ter a devida aplicabilidade. Pesquisas foram fel 
tas no Brasil, principalmente em Fortaleza, e atê mesmo no exte 
rior, para onde foram enviadas amostras do produto. 

Depois de prolongados estudos, os prõprios empres! 
rios conseguiram encontrar uma solução, de forma que o Õleo nao 
se solidificasse, com o emprego de um solvente que lhe era adi 
cionado. Entretanto a produção tornou-se muito dispendiosa, pr! 
judicando o pleno funcionamento da fâbrica. Alêm disto os gra~ 

des gastos que haviam efetuado com a instalação e com as pesqui 
sas, desencorajaram a busca de outras soluções, como foi afirma 
do por um dos fundadores da empresa. 

Coincidentemente, nesta êpoca, a Condoroil S/A, indÚ! 
tria de tintas sediada no Rio de Janeiro e empenhada na utiliz! 
ção de novas matêrias primas, encontrou no Õleo da oiticica o 
substituto que procurava. Dando continuidade ao seu programa de 
aproveitamento de matêrias primas brasileiras, mandou vir dos 
Estados Unidos um têcnico especializado em tintas e vernizes P! 
ra investigar as possibilidades de aplicação do Õleo, que con 
firmou a sua utilidade para a indústria de tintas e vernizes, 
como auxiliar ou substituto do Õleo de "tung" da China. 

Em virtude disto, a Condoroil Tintas S/A encampou, em 
1934, a C.N.Pamplona que passou a funcionar com o nome de Bra 
sil Oiticica. O problema técnico-financeiro ficou resolvido com 
a interfer~ncia do cap ~ · a ~ est r ar geiro, porêm a empresa 
nuou a ser dirigida pelos antigos proprietãrios. 

conti 

Com os resultados satisfatõrios, a Condoroil promoveu 
a comercialização do Õleo de oiticica no mercado internacional, 
com grande aceitação, chegando atê mesmo a. ocupar em 1941, o 
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primeiro lugar na lista das exportações cearenses(13). Com a S~ 
gunda Guerra Mundial e consequente aumento das exportações bra 
sileiras, o Õleo de oiticica chegou a contribuir com importan 
tes lucros para o setor, atingindo o decimo lugar na lista das 
matérias primas exportadas pelo Brasil(l4). 

A Brasil Oiticica tem hoje grande destaque na Região 
Nordeste visto que domina o mercado regional na extração do 
Õleo de oiticica. Extrai ainda o Õleo da castanha de caju e da 
mamona. 

Jã nos anos 40, o maior número de fâbricas instaladas 
em Fortaleza foram nos ramos de beneficiamento de cera de carnaü 
ba, produção de Õleos vegetais e sabão, alem de industrias têx 
teis d~ - beneficiamento do algodão e de fiação e tecelagem. Data 
do co~eço da decada a fundação da Fãbrica de Tecidos Santa Ceei 
lia do Cotonificio Leite Barbos~, atualmente a maior do ramo. 

,~ A maior parte dos grandes estabelecimentos existentes 
atualmente, foram fundados antes de 1950. Jã no segundo quinqu~ 
nio dessa dicada, proliferou a instalação de pequen~s unidades 
fabris, sobretudo do gênero alimentar, (Quadro nQ 1), visando 
atender a população em crescimento. 

No periodo de 1950 a 1960, registram-se algumas altera 
çoes por gêneros de industrias, com intensificação da pr~~~~i~ 

--
de bens de consumo de primeira necessidade. Parece ter contri 
buido para isso o vertiginoso crescimento populacional da capi 
tal cearense: mais de 90% na decada de cinquenta. Entretanto a .. 
maioria destas pequenas unidades se instalaram em condições mui 
to precãrias, e, a rigor, nem poderiam ser consideradas como in 
dustrias. 

A primeira fase de implantação industrial processou
se portanto espontaneamente e foi realizada por grupos locais 
que conseguiram mobilizar os recursos financeiros disponiveis 
na reg1ão. Não se tem conhecimento de outras empresas em -- ,-~--·-

( 13) 

( 1 4) 

GIRÃO, Raimundo - Histõria Econômica do Cearã - Editôra Instituto 
Cearã 1947, pãgs.443 e 444 
Ib. Idem pãg.444 

do 



QUADRO NQ l 
FORTALEZA 

:RTOOOS DE IMPLANTAÇÃO INDUSTRIAL 

GtNEROS "' "' ... 
o o"' ..... 
'"' C1I u .... 

~ 
C1I C1I 41 

e: "' "'C Cll o .... ,.; > "'C 

"" - ..... s:: ..., e - o s.. 41 
.r o 1:>'> "' ..... o ..... s... ... 41 "':;:>...- '11 ~ ~ Cll "' ... . .... "' "' "' "' ... "' o .... .., s... u "'u ... o ... '"' 41 o .e ... 0 CJ U "'C .. '11 o ... u r... o ..... ... r... u "' e-- :::> ·-·- .... o. '- '"' u "' u ._, U ·- E"' 

.., .,..._ 
'"' "'C 

e "'C o..- '- TOTAL .__ e: '- s... r..."' ..... ........... "' . o"' 
~ 

~ r::"""O • ::> (1.1 ::> r... ..... :;:; ::>"' CJ o ........ (1.1 
~: · ru ... .... G.• ..... (1.1 e: C1I . .... C1I C1I '- '- C1I -o e C1I "0'- 10 -O'<J U') .......... E .o E .,..,.., > e_, .... u +' I C11 .... "' "'C .o e. o. '- =>- o i:: :li: o 1- .o o +>\co X .,, ..... (1.1 ::> "O '- c; 

~ P.TODOS - "' "' Q.I 
~;:;:; 

,., s... "' o "' ... o o C1I :::s s.....,, s... QJ ... .t~a: 1(1.1 C1I ... ~ a> ...... ~t!I 
:E ;:: ::;: :E: XI- ::f:: ::f:: e.. e.. <O (..)e.. = e.. LL. 41 e.. e.. Vl 1- >U < 

904 - 1~30 .,. - 1 3 2 6 

930 - 1940 z 2 2 .; 9 

940 - 1950 1 2 3 2 3 3 20 

950 - 1960 3 2 l 6 3 1 1 s 3 2 12 7 49 

960 - 1965 8 12 3 5 9 l 3 4 7 12 17 3 7 4 99 

9f 5 - 1968 9 5 5 3 2 5 e 2 6 2 7 3 ·3 7 14 8 3 7 3 102 

1968 1971 9 12 4 2 4 9 19 5 5 4 2 2 6 11 36 32 16 13 192 

r O T A L 32 31 13 6 7 28 39 9 12 4 2s· 10 · 7 l.3 32 66 70 9 43 21 477(*) 

~o~, TE: Federação das Industrias do Estado do Ceari 
(*) 21 estabelecimentos não infonnaram a data de fundação. 
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Fortaleza, a não ser da Brasil Oiticica, que tenham contado nes 
ta fase com a participação do capital estrangeiro. Sabe-se ªP! 
nas que companhias estrangeiras, como a SANBRA e Andersen Clal 
ton, tiveram significativa partici~ação na indústria nordestina 
de beneficiamento de Õleos vegetais. 

A propriedade industrial pertencia a grupos financei 
ros familiares, destacando-se as familias Philomeno Gomes, Si 
queira Gurgel, Machado, alem das familias Pompeu e Diogo que se 
dedicaram sobretudo aos ramos de fiação e tecelagem. 

A industria implantou-se com recursos locais, firman 
do-se, assim, a tendência, ate bem pouco tempo mantida, da pro 
priedade industrial nas mãos de grupos familiares. [ interessa~ 

te notar que a iniciativa privada manifestou-se ate mesmo no 
aproveitamento de recursos naturais existentes no Estado, a 
exemplo do aproveitamento industrial do õleo de .oiticica. 

Esta fase correspondeu, portanto, ã da exploração dos 
recursos naturais que teve inicio no Brasil com a colonização e 
se estendeu atê as primeiras décadas do sêculo XX. O espaço na 
cional organizou-se em produções agricolas regionais, atravês 
da valorização de produtos tropicais tendo em vista a export! 
çao. 

• Resumindo, as industrias instaladas, no período que 
vai do final do século passado ate a década de cinquenta e que 
compreende a la.fase de implantação indust~ial, estavam volta 
das, principalmente, para o aprov~i~am_~n-~g--~-~ __ p_r9~ução agricola 
regj__<?_~_~J !_ __ A industria têxtil foi a primeira a se instalar em 
Fortaleza, como nos demais centros urbanos nordestinos, para on 
de convergia a produção algodoeira. Aliãs, esta ê a primeira in 
düstria a se desenvolver em paises subdesenvolvidos, não sõ P! 
la presença de mercado, mas também por serem tecnicamente mais 
simples. No caso especifico de Fortaleza a presença da matêria
prima favoreceu a sua instalação, haja visto o desenvolvimento 
da cultura do algodão, principal produto agricola do Estado.' 

1 Ligada ã tixtil, desenvolveu-se a indústria de Õleos 
vegetais, aproveitando o caroço de algodão. Também visando a 
produção de õleos, foram industrializados a mamona, a oiticica 
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e o babaçu, destacando-se a capital cearense como um dos princ! 
pais centros produtores de Õleos vegetais do Nordeste. 1 

1 Outra industria tradicional, jã mencionada, e que te 
ve grande destaque em Fortaleza foi a do couro. A implantação 
de curtumes favoreceu o surgimento de péquenas fãbricas de cal 
çados que~ embora considerada uma atividade muito mais artesa 
nal, tem ainda grande destaque na região.~ 

As industrias implantadas nesta fase, o foram em fun 
çao do setor primãrio. Não sõ surgiram industrias de beneficia 
mento de produtos agricolas para exportação, como tambem aqu~ 

las voltadas para o atendimento do mercado criado pela prõpria 
economia exportadora ./ como . afirma 01 i vei ra, o comportamento da 
industria e dos serviços, numa economia voltada para a export! 
ção de produtos primãrios, e uma função direta da situação des 
se setor, ou seja, do mercado criado pela produção dos bens ex 

1 

portados(l5). Dai terem sido criadas, em centros como Fortale 
za, industrias tradicionais, mais precisamente têxteis, que pr~ 

duziam tecidos grosseiros para atender um mercado regional de 
baixo poder aquisitivo. Em outras palavras, a estrutura econôm! 
ca vigente no Nordeste, contribuindo para a manutenção de bai 
xos salãrios, condicionou a implantação de industrias tradicio 
nais de baixa produtividade, produtoras de bens de consumo sim 
ples e de baixo preço. / 

/ 
Esta industria, entretanto, por ter sido instalada 

ainda em fins do século passado e inicio deste, logo tornou-se 
obsoleta e por volta da decada de cinquenta en~rava em crJse, 
agravada ainda mais pela concorrência das congêneres localiz! 
das no Sudeste. O desenvolvimento dos transportes, facilitando 

-

a integração da economia do Pais, provocou o enfraquecimento da 
posição da tradicional industria nordestina no mercado regional. 
Em Fortaleza, vãrias fãbricas de tecidos fecharam na década de 
cinquenta por não poderem competir com a industria mais bem ªP! 
relhada do Sudeste. 1 

( 15) OLIVEIRA, Francisco de - A Economia da Dependência Imperfeita - Rio de 
Janeiro, 1977 pãg.55 
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1 A. incipiente industrialização nordestina foi ainda pre 
judfcada por uma serie de fatores infra-estruturais. Em Fortal! 
za, atê bem pouco tempo, as condições necessãrias ã industriall 
zação eram precãrias, sendo um dos mais sirios entraves a defi 
ciência no fornecimento de energia elêtrica. Este problema so 
mente ficou resolvido, em 1967, quando os fios condutores da 
energia de Paulo Afonso atingiram a capital cearense.' 

Ainda por volta da década de cinquenta, dado o agrav! 
mento das condições econômicas da Região Nordeste, são adotadas 
medidas de cunho oficial, que se refletem na criação de Õrgãos 

-- - -- . 
federais de atuação regional, como o Banco do Nordeste do Br! 
sil-~NB .e a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste-
SUDENE,quemarcam uma nova fase no processo de implantação 
frial da Região. 

indus 

1.2 - Segunda Fase - a política de incentivos fiscais e o 
processo recente de implantação industrial em Forta
leza 

Pode-se dizer que a política de industrialização de 
sencadeada pela SUDENE - criada em dezembro de 1959, "com o in 
tuito de promover o desenvolvimento do Nordeste eliminando as 
sim as disparidades regionais" - inicia,a partir de 1960, · uma 
segunda fase de implantação industrial em Fortaleza(l6). 

Primeiro õrgão de planejamento regional jã criado no 
Brasil, a SUDENE pressupunha uma nova forma de atu~ção do gover 
no fed'eral na Região. Como principais atividades caberia a ela 
estudar e propor di~etrizes para o desenvolvimento regional, s~ 

pervisionar, coordenar e controlar a elaboração e execução de 
projetos relativos ao desenvolvimento do Nordeste e coordenar 
os programas de assistência ticnica nacional ou estrangeira. 

( 16) SUDENE DEZ ANOS ~ · Ministêrio do Interior - Superintendência do Desen 
voltimento do Nordeste - Recife - 1969 
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P~ra execuçao da nova politica, foram estabelecidosos 
planos diretores plurianuais, nos quais eram discriminados os 
trabalhos destinados ao desenvolvimento especifico da Região 
Nordeste. 

O diagnõstico do Grupo de Trabalho do Desenvolvimento 
do Nordeste (GTDN) que deu origem a SUDENE, serviu de base para 
a elaboração do I Plano Diretor, aprovado para o periodo de 
1960/62, que reconhecia a industrialização como condição indis 
pensãvel ao desenvolvimento regional. 

A política de industrialização definida pela SUDENE 
basea-se no estímulo ã iniciativa privada, atravês dos incenti 

- - ~- · -

vos fiscais e financeiros concedidos pelo governo federal a em 
preendimentos que venham a se instalar na ãrea. O principal de 
lesi o mecanismo 34/18, consiste na dedução de 50% do imposto 
de renda devido pelas pessoas jurídicas de todo o País, para 
aplicação em projetos na Região Nordeste. 

Através desse mecanismo, criado como parte de um pr~ 

grama de desenvolvimento do Nordeste, são canalizados recursos 
da ãrea mais desenvolvida do Pais para a região Nordeste. A sua 
especificidade reside na "vinculação institucional" que estabe 
lece entre a oferta e a demanda de crêditos(l7). 

O programa de industrialização do Nordeste sob a êg! 
de do 34/18 possibilitou a transferência de grupos econômicos 
do Sudeste para esta região, atravês da implantação de fãbri 
cas, o que favoreceu uma homogeneização monopolistica do espaço 
nacional (18). 

Para alguns estudiosos da politica de industrializa 
çio do Nordeste,não tem sentido se falar em "economias 
nais" no Brasil. Oliveira(l9), por exemplo, compreende o 

regi~ 

plan~ 

jamento regional no Nordeste, não sob a Õtica dos "desequil! 

(17) OLIVEIRA, Francisco de - op cit pãg.59 
(18) OLIVEIRA, Francisco de - Elegia para uma Re(li )gião. Paz e Terra - Rio 

de Janeiro, 1977 pãg.111 
( 19) OLIVEIRA, Francisco de - op ci t pãg. 25 
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brios ,egio~ais" conforme se baseara~ os estudos que culminaram 
com a criação da SUDENE, mas como uma divisão regional do trab! 
lho, ou seja, como um processo de acumulação de capital e homo 
geneização do espaço econômico do sistema capitalista no Brasil. 

No que diz respeito ã localização dos . investimentos in 
duzidos pelo 34/18 convêm destacar que posta em prãtica a polf 
tica da SUDENE e começando então a funcionar os primeiros proj! 
tos, verificou-se uma maior concentração de industrias nos Est! 
dos de Pernambuco, Bahia e em menor escala no Cearã, ou mais e! 
pecíficamente nas respectivas capitais: Recife, Salvador e For 
taleza. 

Obviamente a industria foi atraída para aquelas ãreas 
onde se encontravam melhores vantagens de fatores locacionais co 
mo: mat~·r-iil:s-primas, infra-estrutura, mão-de-obra qualificada, 
etc., sendo mesmo uma característica do capitalismo em sua fase 
inicial a concentração geogrãfica das atividades produtivas. 

Fortaleza, dentre as cidades nordestinas,re~ne alg~ 

mas dessas condições o que faz com que os empresãrios a esco 
lham para local1zação de seus projetos. Não obstante a SUDENE 
tenha estabelecido normas para disciplinar essa tendência, os 
três estados nordestinos concentravam, em 1971, cerca de 68,9% 
dos projitos aprovados e 79,7% do investimento total (Quadro nQ 
2 ) . 

Para Pernambuco, foi encaminhado o maior numero de 
projetos enquanto a maior soma de investimentos efetuados coube 
ao Estado da Bahia pelo maior peso que tem aí a produção de bens 
de consumo .durãveis. Ao Cearã coube o terceiro lugar, com ªP! 
nas 9,1% ~os investimentos efetuados na região. 

Dentro de cada Estado, a concentração se verifica ao 
nível das maiores cidades. Dos 141 municípios cearenses apenas 
16 se beneficiaram dos incentivos fiscais no setor industrial, 
e deri~re es~es os contemplados foram, depois da capital, os três 

1na.iores centros i nteri ora nos: Juazeiro do Norte, Crato e Sobral. 

Sendoª· implantação industrial nesta segunda fase de 
corrente da política de incentivos fiscais, serã feita, a s~ 

guir, uma anãlise de sua atuação, a fim de facilitar a compree~ 



sio ~eral da .evolução industrial de Fortaleza. 

QUADRO NQ 2 
NORDESTE 

PROJETOS INDUSTRIAIS APROVADOS PELA SUDENE 
1960-1971 

ESTADOS 

Pernambuco 
Bahia 
Cearã 

1 Para1ba 
Rio Grande do Norte 
Alagoas 
Sergipe 
Piau1 
Maranhão 
Norte de Minas 

T O T A L 

NQ DE 
PROJETOS 

217 
127 
112 
82 
38 
24 
14 
11 
10 

27 

662 

% 

32,77 
19,23 
16,91 
12,38 . 
5,74 
3,62 
2, 11 

1,66 
1,51 
4,07 

100,00 

INVESTIMENTO TOTAL 
Cr$ l. 000, 00 

2.595.195 
3.634.515 

805.062 
729.154 
318.886 
472.577 
95.700 
34.553 

136.182 

8.831.824 

FONTE: Projetos aprovados pela SUDENE - ETENE-BNB. 

24. 

% 

29,38 
41,22 
9, 11 

8,25 
3,61 
5,42 
1,08 
0,39 
1,54 

100,00 

1.2.1 - Os projetos industriais aprovados pela SUOENE · -

No perl'odo de 1960 a 1971, foram aprovados, para a ca 
pital cearense, 72(setenta e d6is) projetos industriais, sendo 

- ' 

que 62(sessenta e dois) estavam em pleno funcionamento (Quadro 
nQ 3) ã época da pesquisa. 

Os projetos industriais, levados ao parecer da SUDENE, 
sio de dois tipos: implantação e modernização ou ampliação. No 
primeiro tipo incluem-se as empresas que se instalaram sob a 
êgide do 34/18. As ampliadas, como o prõprio nome indica, pod! 
riam aumentar a sua produção, modernizar o seu equipamento etc., 
através do citado mecanismo legal. 

Desse modo, tem-se, para Fortaleza, quarenta e quatro 
empresas implantadas e dezoito ampliadas, as quais são aprese! 
tadas segundo o ramo de ativi~ade~ no referido quadro. 



QUADRO NQ 3 
FORTALEZA 

EMPRESAS IMPLANTADAS E AMPLIADAS COM APOIO DA SUDENE 
1960-1971 

GtNEROS 

Minerais nao metilicos 
Metalurgia 
Mecânica 
Material Elet.e de Comunicações 
Material de transporte 
Madeira 
Mobiliãrio 
Papel e papelão 
Borracha 
Couros e Peles e Prod.Similares 
Quimica -
Prod.Farmaceuticos e Medicinais 
Prod.de Perfumaria, Sabões e 
Velas 
Prod.de Matéria Plãstica 
Têxtil 
Confecções, Calçados e Artigos 
do Vestuãrio 
Produtos Alimentares 
Bebidas 
Fumo 
Editorial e Grãfica 
Diversos 

T O T A L 

FONTE: ETENE-BNB 

IMPLANTADAS AMPLIADAS 

l l 

9 

3 

l 

2 

3 

1 

2 

l 

2 

4 

7 

7 

l 

44 

l 

l 

5 

4 

l 

4 

l 

18 

25. 

TOTAL 

2 

9 

l 

3 

l 

3 

3 

l 

2 

6 

2 

8 

8 

l l 

l 

l 

62 
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Ao . que se verificai o maior numero de implantações 
ocorreram nos gêneros: metafÜ-rgia, vestuário e calçados e prod_!! 
tos alimentares. Enquanto as ampliações se derem prfnéipalmente -nos gêneros: químico, têxtil e tambem produtos alimentares, n~ 

tadamente naquelas atividades tradicionais de beneficiamento de 
produtos agrícolas regionais~ No total, o maior numero de proj! 
tos aprovados ocorreram nos ramos alimentar ll(onze),seguido do 
metalurgico 9(nove), têxtil 8(oito), vestuário e calçados 8(oito) 
e químico 6{seis). o maior numero de implantações do gênero all 
mentar deveu-se aos incentivos dados ao beneficiamento da casta 
nha do caju e ã frigorificação da pesca. 

Quanto ã industria têxtil, a SUDENE possibilitou a a~ 
pliação de quatro estabelecimentos, sendo três de fiaçio e tec! 
lagem e um de beneficiamento do algodão. As implantações ocorri 
das foram no sentido de uma maior diversificação do gênero têx 
til, através da produção de artigos tais como: meias para ho 
mens, colchas de chenille, linha e artigos de passamanaria. · 

A SUDENE contribuJu, _a.ssJm, para a moderni~_~_çªº-- das 
velhas atividad~s industriais, ao mesmo tempo que incentivou a 

- -- - - ·-·-- ---- -- ··- --~ ·- --
implantação de novos estabelecimentos dentro do mesmo setor - be _· 
nefiêi--;m~~to de produtos agrícolas para exportação -=--a exempl~ 
da industrialização da castanha do caju, atividade tradicional, 
mas que ioi fortemente incentivada com a criação de novas fãbrl 
cas. No mesmo caso situa-se o beneficiamento e frigorificaçãoda 
pesca. 

Ate ai, a açao da SUDENE foi ~o sentido d_~_ ~pro~e _i _~ar 

na industria os r·ecursos naturais de que dispunha, ~- -R_~_ g_i_ªq, .. m~ 
derni zando o parque ~ª~-~~ -1-~~-~stente e incentivando, ao mesmo 
tempo -~ -o surgimento d~ __ no_v.as __ u_njdades para o-- ãp~oy_~!.!~-me-~to de! 
ses mesmo~ recursos. Neste c~~o, então, a sua _ação foi de refor 
ço da atividade por assim dizer "vocacional" da Região, que se 
apresenta bem marcada no quadro especifico da industria de For 
tal~z~. Já as industrias implantadas nos considerados ramos di 
r , 

nâmi cos, e a te mesmo a 1 gumas tradicionais, como a d-e confecção, 
por exemplo, utilizam uma matéria-prima não produzida regional 
mente. 

Em estudo sobre a politica de desenvolvimento indus 
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trial do Nor~este, Cavalcante chegou ã conclusão de que, no 
Cearã, 77,9% dos insumos das empresas ampliadas procedem do Nor 
deste e apenas 22,1% do chamado Centro Sul(20). Enquanto que, 
para as empresas implantadas, a dependência dos insumos do Su 
deste é bem maior, cerca de 57,9% contra 33,5% apenas do Nordes 
te(2l). 

As industrias, que estão na maior dependência das ma 
terias-primas do Sudeste, são mais especificamente aquelas que 
foram implantadas visando a substituição de importações dessa 
Região e cuja produção estã mais orientada para o mercado regi~ 

nal. Com efeito, foram as implantações ocorridas nos generos: 
metalurgia, vestuãrio e calçados, papel e papelão, borracha e 
produtos de matérias plãsticas, as que mais contribuiram para 
esta situação. 

A composição de certos ramos tradicionais, como o tê! 
til' t-ambém foi alterada com a introdução de fibras artifi
ciats, tornando assim a industria local mais dependente de ins~ 

mos do Sudeste. Este assunto serã tratado com maiores detalhes 
no capitulo 3. 

1.2.2 - A absorção de mão-de-obra 

Em relação ã absorção de mão-de-obra, nao foi poss! 
·---~~---~--- .. ·--------

v e l obter o numero exato de empregos criados. Tem-se esta infor 
mação apenas para as empresas implantadai. Jã para as ampliadas 
parece difícil estabelecer exatamente o numero de empregos cri~ 

dos, ou seja, acrescidos depois da ampliação. Embora se disp~ 

nha _do dado apresentado no projeto, não se pode considerã-lo co 
mo definitivo, em fase das alterações sofridas quando o mesmo 
entra em funcionamento. 

(20) 

(21 ) 

O Centro Sul que o autor se refere, compreende os Estados de Minas Ge 
rais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paranã, Santa Catari 
na, Rio Grande do Sul, alem de Mato Grosso e Goiãs. 
CAVALGANTE, Antônio Nilson Quezado - Um estudo sobre a política de in
dustrialização do Nordeste - Escola de Administração de Empresas da 
Fundação Getülio Vargas - 1973, pãg.86 
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Procurou-se, no entanto, verificar a participação do 
pessoal ocupado nas industrias que receberam incentivos da 
SUDENE, seja de implantação ou de ampliação, e nas demais que 
não- se beneficiaram do 34/18. 

Fica bem evidente, ao se examinar o Quadro nQ 4, que 
a s i n d li s t r i a s b e n e f i c i a d a s p e 1 q s i n c e n t i v o s f i s c _a J_~ __ __!' ~ p r e s e n ta m 
o grosso da atividade industrial de Fortaleza, posto que estes 
62 e-sTâb-elecimentos ocupam mais de 40% da mão-de-obra indus 
trial da cidade, ou seja, 15.314 empregados. Este total corres 
ponde, portanto, ao numero de empregados nas empresas implant~ 
das e ampliadas com o apoio da SUDENE(22). 

Ao se proceder a anãlise da absorção de p~ssoal, se 
gundo os gê~eros de industrias, verifica-se que os minerais nao 
metãlicos, mobiliãrio, editorial e grãfica, congregam um maior 
numero de pessoas nos estabelecimentos que não receberam incen 
tivos da SUDENE. Enquanto que as alimentares, metalúrgicas, ma 
terial elêtrico, têxtil, vestuãrio, calçados e quimicas têm um 
maior numero de pessoas ocupadas nas industrias implantadas ou 
ampliadas com base nos incentivos fiscais. 

Vale destacar casos como o da industria têxtil, que 
conta com 8 estabelecimentos que se beneficiaram do 34/18, os 
quais ocupam 2.926 pessoas, enquanto as unidades que nao rece 
beram incentivos têm 1.050 empregados, o que vem mostrar o emp! 
nho da SUDENE na revitalização deste setor. 

A industria do vestuãrio tambem apresenta quase que a 
mesma relação, isto ê, uma concentração de empregos nos estabe 
lecimentos que receberam incentivos da SUDENE, equivalendo di 
zer que, neste genero, a sua açao se fêz sentir intensamente. 

Jã no gênero alimentar, a relação entre o numero de 
pessoas ocupadas nos dois casos ê quase a mesma, muito embora o 
maior numero de estabelecimentos estejam no quadro dos que nao 
receberam incentivos da SUDENE. 

( 2 2) A empresa, ao ser amp 1 i ada, jã . conta com um detenni nado numero de em
pregados. 'JS. participação da SUDENE se somam os empregos jã existentes. 
Desse modo, fica superestimado o total de empregos por ela criados. 
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QUADRO NQ 4 
FORTALEZA 

KOMERO DE ESTABELECIMENTOS E PESSOAL OCUPADO - PARTICIPAÇÃO 
DAS INDOSTRIAS QUE RECEBERAM INCENTIVOS DA SUDENE 

1972 

RECEBERAM INCENTIVOS NAO RECEBERAM 
DA SUDENE INCENTIVOS DA SUDENE T O T A L 

ESTAB. P.OCUPADO ESTAB. P.OCUPADO ESTAB. P.OCUPADO 

Minerais não Metãlicos 
· Meta 1 urgi a 

Mecânica 
Material Elêtrico e de Construção 
Material de Transporte 
Madeira 
Mobil iãri o 
Papel e Papelão 
Borracha 
Couros e Peles e Produtos Similares 
Quimica 
Produtos Farmaceuticos e Medicinais 
Produtos de Perfumaria, Sabões e Velas 
Produtos de Matêria Plâstica 
Têxti 1 
Vestuãrio, Calçados e Artefatos de Tecidos 
Produtos Alimentares 
Bebidas 
Fumo 
Editorial e Grãfica 
Diversos 

T o T A L 

2 
9 
1 
3 

1 
3 
3 
1 
2 
6 

2 
8 
8 

11 
l 

1 

62 

381 
1.823 

51 
345 

2~4 
335 

91 
165 
275 

1. 162 

286 
2.926 
2.057 
4.739 

409 

35 

15.314 

35 
22 
13 
3 
7 

29 
.37 

7 
11 
2 

21 
10 

7 
11 
26 
62 
55 

9 
1 

46 
22 

436 

1. 013 
860 
380 
101 
249 
685 
989 
89 

176 
144 

1. 270 
176 
113 
212 

l .050 
2.258 
4.723 

375 
88 

1.293 
256 

16.233 

FONTE: Federação das Industrias do Estado do Cearã ETENE-BNB Projetos Aprovados pela SUDENE 

37 
31 
14 

6 
7 

30 
40 
10 
12 
4 

27 
10 

7 
13 
34 
70 
66 
10 

1 
47 
22 

498 

1.394 
2.683 

431 
446 
249 
919 

1.324 
180 
341 
419 

2.432 
176 
113 
498 

3.976 
4.315 
9.462 

784 
88 

1.328 
256 

31.814 



30. 

Ocorre ainda que a criação de empregos diretos impl! 
ca geralmente na criação de empregos indiretos, sendo esta uma 
medida importante na avaliação do impacto de uma politica desse 
ginero na absorção de pessoal. Como parte dos empregos gerados 
pela industria se dão em outros setores da economia, através da 
produção de matêrias-primas, prestação de serviços etc., uma 
anãlise mais aprofundada do assunto foge ao âmbito deste traba 
lho. 
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2 - O QUADRO ATUAL DA INDUSTRIA DE FORTALEZA 

2. 1 - A mão-de-obra 

Nio se pretende desenvolver um estudo aprofundado da 
população como fõrça de trabalho. Este i um assunto que requer 
um estudo ã parte. Entretanto, o exame da populaçio como mão-de 
-obra constitui elemento. indispensãvel ã compreensão do papel 
que desempenha a industria na absorção de pessoal. Desse modo a 
mão-de-obra deve ser vista tanto em seu aspecto quantitativo c~ 
mo qualitativo, por sua importincia como fator de localização 
de industrias. 

' No caso de Fortaleza, ela i abundante em termos quan 
titativos face aos intensos fluxos de população procedentes do 
meio rural, como comprova a elevada taxa de crescimento urbano 
que foi no periodo 1960/70 de mais de 5% a.a. Quanto ao aspecto 
qualitativo da fÕrça de trabalho, não existe uma oferta de mão
de-obra qualificada que possa satisfazer ã demanda de algumas 
industrias mais modernas. 1 

Tendo a sua evolução vinculada aos problemas da Re 
giio Nordeste, a população de Fortaleza vem apresentando eleva 
das taxas de crescimento, cerca de 98,0% na dicada de cinquen 
ta. (Quadro nQ 5) 

1 Esta população que aflui ã cidade se converte em "re 
serva" de mão-de-obra, o que representa um estimulo ã implani! 
çãÕ de indústrias, principalmente as que utilizam mão-de-obra 
intensiva, em virtude da baixa remuneração decorrente da ~rande 
oferta e do baixo nivel de qualificação. 1 
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QUADRO NQ 5 
'FORTALEZA 

CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO 
1940/70 

CRESCIMENTO 
ANO POPULAÇÃO 

PERTODOS % 

1940 145.944 1940/ 50 62,9 
1950 237.766 
1960 470.778 1950/60 98,0 
1970 857.980 1960/70 69,5 

FONTE: Censo Demogrãfico do IBGE 

Em Fortaleza, predominam industrias tradicionais, mor 
. . -

mente a têxtil e de beneficiamento de produtos agrícolas, que 
oc~pam mão-~e-obra numerosa, na maioria sem qualificação e - P! 
gando baixos salãrios. No ramo de fiação e tecelagem, por exem 

- . -·- -- - --
p 1 o, cerca de 95% dos empregados percebiam, em 1977, menos de 
3(três) salãrios minimos(23). 

De acordo com o Censo Demogrãfico do IBGE, a popul! 
ção de Fortaleza era, em 1970, de 857.980 habitantes. ·Desse to 
tal, 245.758 era constituída pela população -economicamente ati 
va.(Quadro nQ 6) 

QUADRO NQ 6 
FORTALEZA 

POPULAÇAO OCUPADA SEGUNDO OS SETORES DE ATIVIDADES 
1970 

POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA 
SETORES 

Primãrio 
Secundário 
Terciãrio 

T O T A L 

ABSOLUTA 

-. 9.643 
59.539 

176.576 

245.758 

FONTE: Censo Demogrâfico do IBGE, 1970 

(23) BANDECE/SUDEC - op cit pãg.408 

4,0 
24,2 
71 '8 

100,0 
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A elevada percentagem de pessoas ocupadas no setor S! 
cundãrio (24,2%) pode ser explicada, em parte, pela inclusão 
neste setor da mão-de-obra empregada na construção civil e na 
extração mineral. Deve-se levar em conta ainda a prõpria conce~ 
tuação de industria adotada pelo IBGE, que considera padarias, 
oficinas e outras atividades como industrias. 

Conforme jã foi dito na introdução deste trabalho,uti 
lizou-se como principal fonte dos dados o Cadastro da Federa 
ção das Industrias do Estado do Cearã e sõ foram consideradas~ 
mo industrias 498 unidades cuja mão-de-obra por elas empregada 
e de apenas 31.814 pessoas, isto para o ano de 1971. 

Assim sendo, a população ocupada no setor secundãrio, 
que constitui o universo desta pesquisa, corresponde a apenas 
12,9% da população economicamente ativa de Fortaleza, em 1970. 

t pouco significativo o numero de pessoas ocupadas no 
setor industrial, jã que as industrias implantadas com o apoio 
da SUDENE não foram suficientemente capazes de uma maior absor 
ção de pessoal. As atividades terciãrias, tais como, serviços e 
comercio, muitas das quais sob a forma de sub-emprego, consti 

----

t uem basicamente as principais fontes de emprego da população. 

Desse modo, no estudo da relação população/mão-de-
obra pode-se identificar, em Fortaleza, dois aspectos: de um 
lado, um elevado contingente de trabalhadores, em geral proc! 
dentes do meio rural e com baixo nivel de escolaridade, e de ou 
tro, deficiência no recrutamento de pessoal com alguma forma 
çao ou experiência no desempenho de atividades secundãrias. 

Por ocasião da aplicação dos questionãrios desta pe! 
quisa, pôde-se observar que, na grande maioria das fãbricas vi 
sitadas, havia avisos sobre falta de vagas. O inquerito com 
o empresãrio revelou que essa afirmativa referia-se ã mão-de
obra sem qualificação e que a ausência de pessoal qualificado 
constituia um dos principais problemas que enfrentavam as indu~ 

trias. A necessidade de pessoal qualificado foi sentida princ~ 

palmente nos gêneros têxtil, vestuãrio e metalurgia, notadamen 
te naquelas unidades que receberam incentivos da SUDENE, de im 
plantação ou de ampliação. 
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- A dificuldade no recrutamento de pessoal qualificado 
e explicada, em parte, pelo tipo de industria que se desenvolveu 
em Fortaleza: tradicional, empregando, na maioria, mão-de-obra 
sem nenhuma qualificação e de baixo nfvel de escolaridade. 

Com a atuação dos incentivos fiscais e a implantação 
de novos estabelecimentos dos diversos ramos, essa necessidade 
foi largamente sentida por empresários e apontada em alguns es 
tudos como um dos entraves ao desenvolvimento industrial do Nor 
deste. 

Embora reconhecendo a importância da mão-de-obra qu! 
lificada como fator de desenvolvimento industrial, acredita-se 
que este aspecto não constitua o essencial no estudo da mão-de-
obra. Por ocasião das pesquisas de campo, observou-se que as i! 
dustrias mais modernas encarregavam-se do treinamento de seu 
pessoal na prõpria fábrica ou faziam convênios com entidades de 
treinamento, contratando de fora somente os técnicos altamente 
especializados. 

r, portanto, o aspecto relativo i capacid~de de absor 
çao pela industria de um maior contingente de mão-de-obra que 
constitui preocu~ação fundamental. Não e o objetivo deste estu 
do um aprofundamento da questão, entretanto considera-se neces 
sãrio o desenvolvimento de novas pesquisas sobre o papel quevem 
exercendo a industria como fonte de emprego, não sõ direto como 
indireto, nas cidades nordestinas, onde se localizou o 
numero .de projetos industriais aprovados pela SUDENE. 

2.2 - A estrutura industrial 

Na anãlise da estrutura industrial das 498 

maior 

unidades 
estudadas, utilizou-se como indicadores _o pessoal ocupado e o 
valor da produção, procurando-se estabelecer uma hierarquia dos 

· principais gêneros de industrias. 

Conforme. se evidencia (Quadro nQ 7), são os gêneros 
alimentar, têxtil, confecções, metalurgia e químico que congr~ 

gam o maior numero de empregados e respondem pelo maior valor 



QUADRO NQ 7 
FORTALEZA 

PARTICIPAÇAO DO PESSOAL OCUPADO E DO VALOR 
DA PRODUÇAO POR GtNEROS INDUSTRIAIS 

1971 

35~ 

Cr$ 1.000,00 

GtNEROS 

Minerais nao Metãlicos 
Metalurgia 
Mecânica 
Material Elêtrico 
Material de Trans.e Comun. 
Madeira 
Mobiliãrio 
Papel e Papelão 
Quimica 
Borracha 
Couros e Peles 
Prod.Perf .Sabões e Velas 
Prod.Farm.e Medicinais 
Prod.de Mat.Plãstica 
Têxtil 
Vestuãrio e Calçados 
Alimentar 
Bebidas 
Fumo 
Edit.e Grãfica 
Diversas 

T O T A L 

PESSOAL OCUPADO VALOR DA PRODUÇAO 

ABS. 

1 . 3 94 
2.683 

431 
446 
249 
919 

l . 324 
180 

2.432 
341 
419 
113 

1 76 
498 

3.976 
4. 315 

9.462 
784 
88 

l. 328 
256 

31.814 

% 

4,4 
8,4 

l '3 

1 '4 
0,8 
2,9 
4,2 
0,6 
7,6 

l ' l 

l '3 
0,3 
0,5 

l '6 
12,5 
13,6 
29,7 
2,5 
0,3 
4,2 
0,8 

ABS. 

26.846 
78.456 
15.039 

956 
210 

15.514 
16.091 

2. 556 
74.597 
3.337 

12.519 
2.831 
3.962 
4.468 

70.195 · 
54.445 

182.224 
17.819 
3.206 

12.057 
1 • 098 

100,0 598.424 

% 

4,5 

l 3 'l 
2,5 
0,2 
0,3 
2,6 
2,7 
0,4 

12,5 
0,5 

2 'l 
0,4 
0,6 
0,7 

11'7 

9 'l 
30,4 
3,0 
0,5 
2,0 
0,2 

100,0 

FONTE: Federação das Industrias do Estado do Cearã. Dados obtidos na fase de 
organização do Cadastro Industrial do Cearã. 
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da produção .. O traço fundamental que caracteriza a estrutura in 
dustrial de Fortaleza ê o predominio das atividades tradicio 
nais, notadamente alimentar e têxtil. As industrias alimentares 
e têxteis, sabidamente pouco dinimicas, são em geral as primei-
ras a se desenvolverem em paises subdesenvolvidos e, portanto, 
incapazes de desencadear o processo de industrialização. 

Outra caracteristica da industria na capital cearense 
-e a elevada concentração que se verifica a nivel de estabeleci 
menta, ou seja, um reduzido numero de industrias respondendo p~ 
lo maior valor da produção e pelo maior emprego de pessoal, con 
forme se verã a seguir. 

2.2.1 - A dimensão dos estabelecimentos segundo o emprego da 
mão-de-obra 

Para o estudo da dimensão dos estabelecimentos indus 
triais, utilizou-se como criterio a mão-de-obra empregada, jã 
que este i·ndicador ê comumente usado e que, em se tratando na 
maioria de gêneros tradicionais, uma industria que ocupa muitos 
empregados representa quase sempre uma grande unidade produtl 
va. 

Um grande numero de industrias estã incluido no grupo 
de unidades com menos pessoas ocupadas, enquanto algumas poucas 
congregam a maior parcela do total da mão-de-obra industrial da 
cidade .. (Quadro nQ 8) 

Nas duas classes que ocupam de 5 a 20 pessoas tem-se 
273 estabel~cimentos, correspondendo a 54,8% do total dos mes 
mos, mas com apenas 8,8% dos empregados. Na faixa de 21 a 80 
pessoas estão concentradas 148 industrias, 29,7% do total, re 
presentando somente 18,8% do pessoal ocupado. 

Nas faixa~ acima de 80 e ate 400 empregados, tem-se 
apenas 61 industrias, com 33,0% de toda mão-de-obra. Jã aquelas 
que se poderia chamar de grandes ' industrias, isto ê, acima de 
400 empregados, são 35 unidades fabris, porem concentrando cer 
ca de 54,3% de todo o pessoal ocupado pelas 498 industrias pe! 
quisadas. 
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FONTE: Federação das Industrias do Estado do Cearã. 

Analisando-se a distribuição destas classes segundo os 
generos de industrias (Quadro nQ 9), v.erifica-se que as pequ! 
nas unidades fabris são dos gêneros editorial e grãfica,mobili~ 
rio, vestuãrio, calçado~ e produtos alimentares . Em geral, in 
düstrias que produzem bens que se destinam ao consumo direto da 
população. 

Em Fortaleza, a maioria dessas pequenas unidades pod! 
riam ser consideradas muito mais como artesanato do que como i~ 

düstrias. Em geral, utilizam pouca maquinaria, são Companhias 
Limitadas e se destinam quase sempre ao mercado local, ã exce 
çio da produção de redes, calçados e artigos do vestuãrio, que 
at ingem um mercado m.-. > 1mpl0 ':s se assunto serã desenvolvido 
com mais detalhe no :i L · · "'~" :..· ã produção. 

Inclutdas nas faixas em torno de 121 a 400 pessoas, 
estio, notadamente, a industria metalúrgica, do vestuãrio e cal 
çados e a de produtos alimentares. Esta ultima, dada a sua 
maior diversificação, predomina em quase todas as faixas. 



D 1 S C R I M 1 N A Ç Ã O 

Minerais não Metãlicos 
Metalurgia 
Mecânica 
Material Elétrico 
Material de Transporte 
Madeira 
Mobiliãrio 
Papel e Papelão 
Borracha 
Couros e Peles 
Quimica 
Produtos Fannaceuticos e Medicinais 
Perfumaria, Sabões e Velas 
Produtos de Matéria Plãstica 
Têxtil 
Vestuãrio e Calçados 
Produtos Alimentares 
Bebidas 
Fumo 
tditorial e Grãfica 
Diversas 

T O T A L 

QUADRO NQ 9 
FORTALEZA 

NOMERO DE ESTABELECIMENTOS E PESSOAL OCUPADO POR CLASSE E GtNEROS DE INDUSTRIAS 
1971 

5 a 10 11 a 20 21 a 40 41 a 80 81 a 120 121 a 200 201 a 400 401 a 800 901 a + TOTAIS 

Est. P.Oc. Est. P.Oc. Est. P.Oc. Est. P.Oc. Est. P.Oc. Est. P.Oc. Est. P.Oc. Est . P.Oc. Est. P.Oc. Est. P.Oc. 

10 75 7 
7 52 8 
2 • 18 6 

2 

2 11 3 

8 54 13 
20 132 7 

5 33 2 

5 34 2 

3 21 5 
5 26 2 
5 33 
3 25 4 

4 25 8 

29 202 16 
12 -88 13 
3 20 . 1 

23 165 11 
14 84 3 

92 8 

118 

82 1 

26 1 

46 1 

209 • 5 

104 7 

29 2 
30 4 

l 

81 6 

34 2 
l 

58 5 

129 9 

227 11 

193 8 

16 3 

161 6 

40 5 

237 

25 
28 

36 
138 
226 

77 

114 

25 
199 

57 
34 

129 
257 
299 

234 
86 

164 
132 

160 1.098 113 1.675 86 2.497 

8 

9 

5 

2 

2 

3 

l 

5 

l 

5 

4 

11 

3 

435 
507 
306 
110 
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As . ; n d ü s t r; a s .; m p l a n t a:cta'$ a t r a V e s d os ; n e e n t ; Vos f i s . 
leais, na sua grande maioria, podem ser consideradas como medias. 
A propõsito, Cavalcante(24), em pesquisa realizada sobre as in 
düstrias implantadas com o apoio da SUDENE no Cearã, considerou 
como medias a~ indüstrias _que ocupavam de 100 a 499 pessoas, 
correspondendo a 50,9% do total de industrias implantadas. 

As industrias, que ocupam a maior parcela da mão-de
dbra industri-al da cidade, são notadamente as tradicionais que 
_utilizam como matérias-primas produtos de origem agrícola regi~ 
nal, de existincia anterior i política de industrialização da 
SUDENE, muito embora tenham recebido incentivos fiscais para m~ 

·dernização e/ou ampliação. Neste caso não houve redução da mão
be-obra empregada por se tratarem de industrias pouco mecaniza 
bas. Das 6(seis) maiores unidades fabris e que, portanto, empr! 
~am acima de 800 pessoas, 3(tris) sao alimentícias, e as demais, 
tixtil, química e confecções. 

2.2.2 ..; Os principais generos de industrias e a anãlise 
produção 

A Industria Alimentar 

da 

Sob os aspectos considerados, cabe i indüstriA---ª-limen 
tar a liderança entre os diversos setores da atividade i~du! 

tri~l de Fortaleza. E a primeira g~ant~ aD pessoal ocupado ------.. - - -- ····--· . . 

(29,7%} e quanto ao valor da produção (30,4%). A produção e mui 
-.- ----·----- - - -

to diversificada, os estabelecimentos são de diversos tamanhos 
e utilizam matérias-primas as mais variacfãs'. 

Para melhor compreensão da composição desse ginero fo 
ram feitos os seguintes agrupamentos: 

a) industria alimentícia de beneficiamento de 
tos regionais 

Neste grupo incluem-se o beneficiamento da 
do caju, a produção de Õleo comestível do caroço de 

(24) CAVALCANTE, op cit pãg.75 

pro d~ 

castanha 
algodão, 
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alem do beneficiamento e frigorificação da pesca. E o mais im 
portante, visto qu~ congrega os maiores estabelecimentos e con 
tribui com o mais alto valor da produção no gênero. 

0 benefi~!~'!!~!ltO _d_a ç_astanha do caju e O ramo que 
mais emprega mão-de-obra, sobretudo a feminina. õ · próces·~ pro 

--------- -.--· ·- --- -- -- ·-· - -

dutivo é ainda pouco mecanizado. O corte da castanha in natura, 
os processos de secagem, seleção por tipo, cor e embalagem são 
feitos manualmente. Desse modo, a demanda de pessoal e satisfel 
ta pelo trabalho feminino, menos valorizado, sendo ainda desen 
volvido, em parte, por menores de idade, o que constitui em mais 
um fator de baixa remuneração e de atração para implantação des 
se tipo de industria. 

Destaca-se ainda o beneficiamento e frigorificação da 
pesca cuja principal espécie industrialmente explorada é a la 
gosta. O processo utilizado é o manual, de captura no mar e be 
neficiamento em frigoríficos. 

O predomínio deste grupo reflete a importância que 
têm, ainda hoje, as atividades tradicionais, a dependência dos 
insumos de origem agrícola e a supremacia que desempenhou duran 
te todo o processo evolutivo. 

b) beneficiamento e transformação do trigo 

Engloba o beneficiamento do trigo e a produção de mas 
sas alimentícias, biscoitos, bolachas etc. A cidade conta com 
dois moinhos de trigo e com três fãbricas alimentícias de gra~ 

de porte, que jã adotam processo· de produção inteiramente meca 
nizado. Pode-se comprovar a importância local do grupo, através 
destas três fãbricas que, conjuntamente, empregam 846 pessoas, 
sendo que uma dentre elas conta com mais de 400 empregados. 

c) outras industrias do gênero 

O restante das industrias de produtos alimentares vi 
sam essencialmente o consumo direto da população, podendo ainda 
serem divididas em dois sub-grupos, que se distinguem, quer P! 
la moderna tecnologia empregada, quer pela introdução de novos 
hãbitos de consumo. 
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Num primeiro sub-grupo, estão incluidas as modernas 
unidades que foram instaladas com o apoio da SUDENE, tais como: 
uma industria de laticinios que inclui em sua linha de produ 
ção, alem da pasteurização do leite, a produção de manteiga e 
yogurte, fãbricas de doces, de sorvetes e de rações balanciadas 
para animais. 

Compõem o ultimo sub-grupo as moageiras de cafe, fã 
bricas .dé balas, fécula de mandioca, e outras. Distingue-se do 
primeiro por englobar unidades muito pequenas, empregando entre 
5(cinco) a 20(vinte) pessoas e tecnicamente muito simples. Em 
geral são firmas ind~viduais onde o empresãrio trabalha na pr~ 

dução e/ou na administração. Espalhadas por toda a cidade, sao 
as chamadas industrias "ubiquas", que estão presentes onde quer 
que haja uma aglomeração(25). 

A Industria Têxtil 

Caracterizada como uma das mais antigas atividades i~ 

dustriais a se desenvolver, foi a primeira a surgir em Fortale 
·-· ··--· - - · - .... J 

za, como também em toda a região Nordeste. A industria têxtil 
mantém ainda hoje supremacia entre os demais ramos industriais 

- -·--
de Fortaleza. Ocupa o maior numero de pessoas por estabelec-íme~ 

to, sendo o terceiro grupo mais significativo em numero de em 
pregados, com cerca de 12,5% da mão-de-obra industrial da cid~ 

de, enquanto que em valor de produção atinge ll ,7~i; ·· superado 
apenas pelos gêneros alimenticio, metalúrgico e _quimice. 

Os produtos fabricados pela industria têxtil de Farta 
leza sao: tecidos populares de algodão (algodãozinho) mescla, 
bramante e lona, fios e tecidos finos de algodão, tecidos felp~ 
dos, linhas e redes. 

Quanto ao beneficiamento do algodão, Fortaleza 
apenas com 4(quatro} estabelecimentos. Essa atividade e 

conta 
efetua 

da em maior escala no interior, mais especificamente nos cen 
tros de convergência da produção algodoeira do Estado. As indüs 

(25) ESTALL, R.C. e BUCHANAN, R.Ogilvil - Atividade Industrial e Geografia 
Econômica - Zahar - Rio de Janeiro, 1971 pãg.169 
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trias de be~~ficiamento do algodão fornecem matérias-primas P! 
ra os subsetores têxtil e de beneficiamento de Õleos. Aquelas 
que se dedicam a essa atividade como linha secundãria -de prod~ 

ção foram incluídas em outros gêneros, como químico, e produtos 
alimentares. 

Fortaleza e, portanto, centro de convergência do pr~ 

duto para exportação e, principalmente, consumidor da pluma 
através das industrias do ramo de fiação e tecelagem que, sõ em 
caso de seca, consomem o algodão de fibra curta produzido em 
São Paulo. Na seca de 1970, por exemplo, algumas fábricas lo 
cais tiveram que suprir a carência dessa matéria-prima, abaste 
cendo-se na Região Sudeste. A industria local absorve cerca de 
12% da produção algodoeira do Estado(26). 

O ramo fiação e tecelagem congrega 3(três) estabeleci 
mentos, 2(dois) dos quais pertencentes a um mesmo grupo finan 
ceiro. O processo de fabricação inicia-se com a transformação 
do algodão em pluma, havendo apenas o caso de uma unidade que 
estã montada para produzir fios para uma outra do mesmo grupo. 
A produção de tecidos jã i totalmente mecanizada e somente uma 
fãbrica funcionava com suas mãquinas obsoletas, por ocasião da 
pesquisa, porem jã havia elaborado um projeto de substituição 
desse equipamento. 

Para se ter uma ideia do peso desse ramo no conjunto 
da industria observe-se que, em 1971~ a maior fãbrica da cida 
de, ocupando 1.394 empregados, produziu 14.180,5 mil metros de 
tecidos e a segunda com 443 pessoas ocupadas, produziu 4.896,8 
mil metros de tecidos. Note-se, então, que a importância local 
da industria têxtil e dada, fundamentalmente, por estes dois es 
tabelecimentos responsãveis por 53,8% do valor da produção de 
todo o gênero(27). 

O ramo e muito concentrado não sõ a nível de estabele 
cimento como também de empresa. Um mesmo grupo financeiro con 
grega 4(quatro) estabelecimentos, dos quais l(um) estã localiza 

(26) BANDECE/SUDEC v.11 op cit pãg.425 
(27) no ano posteriori pesquisa mais duas industrias tixteis entraram em 

funcionamento em Fortaleza. 
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do no interior e 3(três} na capital, sendo que destes l(um) se 
encontrava em fase de implantação quando foram aplicados os 
questionãrios desta pesquisa. Mesmo assim, pôde-se colher al 
gumas informações. Ressalte-se que esta unidade deveria operar 
com algodão e fibras sintêticas, o polyester, proveniente da 
Rodhia de Pernambuco. Destinava-se portanto ã produção de teci 
dos finos, cujo principal mercado seria a Região Sudeste do 
Pais. 

t interessante observar como a nova industria instala 
da distancia-se daquela jã existente. Enquanto as mais antigas 
produzem tecidos grosseiros, consumidos regionalmente pelas ca 
madas de baixa renda da população, as mais modernas produzem te 
cidos finos que têm como principal mercado as regiões mais de 
senvolvidas do Pais. 

Um outro ramo de destaque, no conj.unto .da industria 
têxtil de Fortaleza, e a produção de redes. t significativo o 
numero de .fãbricas, constituindo-se estas em mais de 50% doses 
tabelecimentos do gênero têxtil. Entretanto, quanto ã mão-de
obra empregada e. ao valor da produção, ê pouco representativo no 
conjunto. Em sua grande maioria funcionam em fundo de quintal, 
operando ainda em carãter semi-artesanal visto que se baseia em 
boa parte no trabalho manual. Em muitos casos o sistema de fun 
cionamento ainda e aquele em que as tarefas são distribuidas p~ 
las pessoas que moram nas redondezas da fibrica, e o pagamento 
e efetoado no ato de entrega do trabalho. Essa atividade e im 
portante por se constituir em fonte de emprego, apesar do seu 
carãter domiciliar, e pelo mercado que alcança, pois as redes 
produzidas em Fortaleza têm como destino não sõ o Nordeste como 
outras regiões do Pais. 

Deve-se levar em conta que o artesanato de redes deu 
origem a empresas maiores com equipamentos modernos e de grande 
capital, com produção em grande escala. Confeccionam redes, mas 
em geral atuam com duas ou mais linhas de produção. As pequenas 
unidades, com as caracteristicas acima descritas, sofrem, alem 
da concorrência de empresas maiores, a escassez de capital de 
giro e a falta de incentivos financeiros que estão restritos ãs 
grandes unidades. 
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Embora os ramos de tecidos e de redes constituam os 
mais significativos, i preciso destacar a diversificação ocorr! 
da nos filtimos anos com a introdução de novos ramos em decorri~ 
eia da politica de incentivos fiscais. A SUDENE foi responsãvel 
pela implantação de quatro estabelecimentos do ginero tixti 1, 
produzindo artigos diversos como: passamanaria, linhas, meias 
para homens e colchas de chenille(28), todas adotando moderna 
tecnologia. Apesar da diversificação ocorrida, cabe mais uma 
vez ressaltar -0 predominio do ramo de tecidos, reforçando a p~ 

sição de Fortaleza como importante centro produtor do Nordeste. 

A Indiistria Metaliirgica 

Colocando-se em segundo lug_ a~ ___ _em __ ~~lor de pr~~~5ão 

(13,1%) e em quarto em mão-de-obra (8,4%)~ ~ indiistria metalur 
gica de Fortaleza estã volta4A principalmente para a fabricação 
-·--~---· ·--·· -··-· ·-· . 

de latas para embalagem, tanques e tambores, produtos destina 
dos i construção civil e produção de artefatos de aço, de alu 
minio e ferro para uso domestico, alem de diversos artigos em 

-·--- - -·· ··~- - ._,_.__ .. --··-· -·-

pregados na agricultura. Dentre as linhas de produção mais si~ 

nificativas, situa-se a fabricação de latas para embal~gem, es 
truturas metãlicas de aço e de aluminio e a fabricação de fo 
go-s e botijões de gãs. 

Grande parte dessa produção estã orientada par_a. ___ E_.."-1e! 
cado loc~l, o que confirma a observação de Goodman(29), segundo 

.......... . - ---·-·· ···· -- ---- ··-·· 1 

a qual a composição da indiistria metaliirgica nordestina e influ 
enciada pelo mercado local, através da demanda de produtos in 
termediãrios, ou seja, material para embalagem de produtos agrf 
colas para exportação. 

As fibricas de embalagens metilicas trabalham em fun 
çao das indiistrias de beneficiamento de Õleos vegetais, casta 
nha do caju e doces, jã se verificando desse modo o início de 
um processo de integração ent~e as industrias locais. Por oca 
sião da pesquisa de campo, observou-se que algumas industrias 

(28) 

(29) 

A Fãbrica de meias fechou no ano seguinte i realização deste estudo, 
porem não se conhece as passiveis causas do seu fechamento. 
GOODMAN, D.E. e ALBUQUERQUE, R.C. - Incentivos a Industriali~ação e D~ 
senvolvimento do Nordeste - Rio de Janeiro IPEA/INPES 1974 pag.121 
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de beneficiamento de produtos agrfcolas dispunham, como prod~ 

ção secundária, de uma seção de lataria, para embalagem do pr~ 

duto principal. Entretanto a demanda de latas para embalagem jã 
pode ser satisfeita atraves de industrias implantadas com apoio 
da SUDENE e que vêm operando no ramo de funilaria e lataria. 

Fica claro que a importância atual da industria meta 
lÜrgica em Fortaleza e resultado da ação da SUDENE, que se fez 
sentir através do numero relativamente grande de implantações 
industriais (Capitulo nQ 1), mas que a instalação de estabele 
cimentos do gênero foi condicionada pelo setor exportador. Por 
outro lado, a politica da SUDENE contribuiu ainda para uma 
maior diversificação desse gênero, alterando a sua composição 
através da produção de bens de consumo intermediãrio, a exemplo 
da fabricação de fogões a gãs e de botijões, que se destinam a 
um mercado mais amplo. 

Industria do Vestuãrio, Calçados e Artefatos de Teci
dos 

Considerado como tradicional, este gênero vem aprese.!!_ 
tando nos últimos anos um acentuado desenvolvimento com a entra 
da em funcionamento dos primeiros projetos industriais aprov.~ 

dos pela SUDENE. Pelo elevado grau de absorção de mão-de-obra, --.--.--- --------
c o 1 oca - se em segundo lugar com 13,6% do pessoal; jã em valor da 
produção, acha-se em quinto lugar (9,1%). 

A industria de confecções restringe-se ã produção de 
artigos do vestuãrio masculino, roupas intimas femininas, uni 
formes profissionais, roupas infantis e artigos de cama, mesa e 
banho. 

Ate fins da década de 50, a industria de confecções 
nao tinha grande expressão. Existiam, em Fortaleza, apenas fir · 
mas organizadas comercialmente para explorar o trabalho de art~ 

sãos, sendo entregue a estes o material necessãrio para executa 
rem, em suas pr6prias residências, as tarefas en~omendadas, co 
mo no caso da produção de redes. 

A partir de 1960, com a politica de incentivos fis 
cais, este campo de atividade se expandiu industrialmente com a 
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implantação ~e estabelecimentos modernos, porem restritos ã pr~ 
dução de calças e camisas masculinas e roupas intimas femini 
nas. 

As novas unidades instaladas apresentam alto nível de 
modernização tecnol5gica. A maior do ramo, por exemplo, ridota 
moaerno processo de produção com a utilização de "know-how'' es 
panhol. E interessante notar que, apesar da tecnologia, parece 
ser, das novas indGstrias implantadas, a que mais tem 
buido para a absorção de mão-de-obra. 

contri 

Por outro lado, o ramo estã muito restrito ao consumi 
dor masculino e, ao que parece, não chega ainda a competir com 
o artesanato de bordados, roupas femininas etc., que tem grande 
destaque no Cearã e boa aceitação no mercado nacional, consti 
tuindo-se em meio de sobrevivência de parcela significativa da 
população. 

Têm ainda grande destaque em Fortaleza pequenos esta 
belecimentos, que funcionam em antigos casarões ou mesmo na r~ 

sidência do proprietãrio, dedicados ã confectão de artigos para 
recém-nascidos e crianças em geral, roupas profissionais, far 
das, "shorts" e jogos de cama e mesa. Nesse caso, o processo 
de produção é misto, parte mecanizado e parte manual e não che 
ga a dar origem a grandes estabelecimentos, em geral devido ã 
escassez de capital de giro e ãs dificuldades de financiamento, 
jã que este favorece principalmente as grandes empresas. 

A produção de calçados e demais artigos do gênero é 
efetuada principalmente através de pequenos estabelecimentos, 
destacando-se apenas duas unidades de grande porte, instaladas 
com o apoio da SUDENE, que adotam processo de produção inteira 
mente mecanizado e atualizado e se dedicam ã fabricação de cal 
çados de couro para homens. 

As pequenas unidades produzem, em geral, sapatos fem~ 
ninas, calçados infantis, sandãlias, tamancos, bolsas e cintos. 
o processo de produção é pouco mecanizado e seus custos alteram 
-se muito face ã distância dos centros produtbres da materia
prima. Este assunto serã analisado com mais detalhe no capitulo 
seguinte. 
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A Industria Quimi~a 

Ocupa o segundo lugar em valor de produção {12,5%) e 
---- --

ºquinto em pessoal ocupado -(7,6%). O gênero i c6miosto pela P! 
troquimica e pela produção de Õleos vegetais. O primeiro grupo 
i rep~sintado por uma fâbri~~ -de asfalto~ subsidiiria da Petr~ 
brãs e por duas unidades que produzem emulsões asfãlticas, sen 
do que uma delas tem sua matriz em Recife. O segundo grupo, de 
dicado ã produção de Õleos vegetais, i o que tem maior signifl 
cada. 

Os Õleos vegetais processados em Fortaleza sao: 
roço do algodão, oiticica, mamona, babaçu, tucum, alem de 
de castanha do caju. Existem atualmente em Fortaleza oito 
sas de extração de Õleos vegetais, sendo que duas dentre 

do ca 
Õleo 

empr! 
elas, 

alim de extrair o Õleo, ainda o transformam em comestiv~l e, em 
face disso, foram incluídas nas alimentícias. E interessante ob 
servar a interdependência entre os ramos químico de Õleos vege 
tais e têxtil1 sabão e produtos alimentares. A expansio do gên! 
ro têxtil possibilitou a oferta de matirias-primas para as in 
düstrias de extração de Õleos vegetais que, por sua vez, forn! 
cem bens intermediãrios para as industrias de sabão e produtos 
alimentares. 

As empresas que operam com sementes oleaginosas apr! 
sentam elevada capaci~ade ociosa. Devido ã escassez da materia
prima, necessitam manter estoques permanentes para o process! 
mento qa fâbrica no período de entressafra, o que se converte 
em vantagem para aquelas que podem mais facilmente manter esses 
estoques. Hã ainda o caso de uma industria que, operando com 3 
{três) produtos - castanha de caju, oiticica e mamona - tem es 
toque para o ano, pois as safras não coincidem e alim. do mais 
trata-se de empresa de grande porte podendo ainda constituir-se 
em forte concorrente de empresas menores. 

Ainda ligadas ao setor químico industrial, merecemdes 
taque a produção de cera de carnaúba e a fabricação de tintas. 
A primeira se constitui em importante atividade extrativa do 
Cearã. A cera tem múltipla utilidade como matiria-prima, porem 
sofre forte concorrência de outros produtos similares, tendo i~ 

clusive decrescido a produção do ano de 1972 em relação a 1970, 
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em virtude d~ baixa cotação no mercado internacional. Essa ati 
vidade e desenvolvida em maior escala no interior do Estado,ju~ 

to ãs ãreas produtoras, havendo poucas fâbricas em Fortaleza. 

Quanto ã fabricação de tintas, tem destaque apenas uma 
empresa de grande porte implantada com o apoio da SUDENE. 

Os Demais Gêneros de Industria 

Os demais gêneros de industria têm pouco significa 
do, o que se comprova pela-, reduzida partici -pação -- ~-~---p-roc:fu'Çao' i~ 

dustrial. Merecem alguns comentãrios, os gêneros mi~~tais nao ----·-- ' ~ 

meta1Tcos, madeira e mobili~_rio, produtos farmacêuticos e medi 
cinais, produtos de perfumaria, sabões e velas, produtos de ma 
teria plãstica, couros e peles e papel e papelão. 

a) Minerais não metilicos 

A industria de minerais não metãlicos de Fortaleza re 
presenta cerca de 4,4% do pessoal empregado e 4,0% do valor da 
produção das 498 empresas estudadas. t constituida, principal 
mente, pelo béneficiamento de minerais calcãrios e pela prod~ 

ção de artefatos de cimento, como mosaicos, ladrilhos, e de ar 
tefatos de cerâmica, tais como, telhas, tijolos, manilha, pri~ 

cipais insumos utilizados na industria da construção civil. Se~ 

do a industria dos minerais não metãlicos fornecedora de grande 
parte dos insumos utilizados na construção, a sua dinâmica de 
pende muito da expansão deste setor que em Fortaleza vem apr! 
sentando significativo crescimento nos ultimos anos. Entretanto, 
o gênero e ainda constituido, na maioria, de unidades muito P! 
quenas e tecnicamente muito simples. Destacam-se apenas duas de 
maior porte. Uma com 125 pessoas ocu~adas, opera no ramo da la 
va e beneficiamento da gipsita, sendo a produção destinada 
sua totalidade ao Sudeste do País. A segunda, a maior do 
ro, implantada com o apoio da SUDENE, produz azulejos e 
lhas. Conta com 177 pessoas ocupadas e possui um mercado 

na 
gen! 

pastj_ 
consu 

midor assegurado, face ã falta de concorrência, pois se consti 
tui na unica empresa do ramo. 

As demais unidades são de beneficiamento de gipsita, 
vidro, polimento de mãrmore e fabricação de sanitãrios e pias, 
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todas apresentando as mesmas caracteristicas mencionadas. o 
principal mercado ê Fortaleza, e as vendas são efetuadas direta 
mente ao consumidor. 

b) Madeira e Mobiliãrio 

A industria de madeira, em Fortaleza, como em todo Nor 
deste, e constituida de serrarias que fornecem o produto para a 
industria da construção civil e do mobiliãrio. Em geral utili 
zam pouco capital e baixa tecnologia. Destaca-se apenas uma in 
dustria de compensados e laminados, implantada com o apoio da 
SUDENE e que, sozinha, congrega quase 50% de todo o pessoal ocu 
pado no gênero. Abastece o mercado cearense e nordestino por 
ser a unica na Região. 

A industria do mobiliãrio compreende 40 estabelecimen 
tos espalhados pela cidade e ocupa na maioria entre 05 a 10 
pessoas. Muitos trabalham sob encomenda ou estão ligados a lo 
jas comerciais localizadas no centro da cidade. Apenas duas em 
presas destacam-se no ramo e foram implantadas com apoio da 
SUDENE. Produzem mõveis mais finos e ocupam um maior numero de 
empregados. Esse ramo também enfrenta dificuldades no que tange 
a escassez de matéria-prima e ã falta de capital de giro. 

e) Produtos farmacêuticos e medicinais, perfumaria, 
sabões e velas e produtos de matêria-plãstica 

A fabricação de produtos farmacêuticos tem pouco des 
taque em Fortaleza, restringindo-se ã produção de ãgua oxigen! 
da e medicamentos de uso popular. 

Como atividade antiga e aproveitando uma matêria-pri 
ma de origem agricola regional, destaca-se a produção de sabões 
e velas. Entretanto, como os três maiores estabelecimentos do 
ramo incluem também em sua linha de produção a extração do Õleo 
do caroço de algodão, babaçu e tucum, foram incluidos, para efei 
to de anilise, e dado o maior valor do Õleo, no ramo da quimica 
de Õleos vegetais. 

Jã a industria de matéria plãstica, que se restringe, 
essencialmente, ã fabricação de produtos para embalagem, sõ 
veio a surgir em Fortaleza depois de 1960. Com apenas 13 fãbri
cas e de pequeno porte, a importância do gênero ê dada por um 
unico estabelecimento, implantado pela SUDENE, e que responde 
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por mais de 50% do valor da produção de todo o gênero. 

d) Papel e Papelão 

t também pouco expressiva a indústria de papel e p~ 

pelão, restrita ã produção de caixas de papelão e preparação de 
sacos de papel para embalagem. Existem sete fãbricas na cidade, 
porem apenas uma se destaca, e foi implantada com apoio da 
SUDENE. Concentra 57% do valor da produção de todo o gênero. 

e) Couros e Peles 

Merece ainda breve comentãrio a indústria de couros e 
peles, embora em relação aos demais setores industriais de For 
taleza não se coloque atualmente como um dos primeiros, com 
três estabelecimentos apenas, representa tão somente 1 ,3% do 
pessoal ocupado e 2,1% do valor da produção. Essas unidades se 
voltam para a produção de peles de gado ovino e caprino prepar~ 
das e curtidas e vaquetas em geral. 

Conforme jã se fez menção, o curtimento do couro cons 
titui-se em uma das mais antigas atividades industriais exerci 
das em toda a região Nordeste. Apesar de operar em carãter art! 
sanal, cresceu paralelamente ã industria têxtil, sem contudo 
acompanhar o seu ritmo de desenvolvimento, devido a entraves c~ 
mo tecnologia e equipamentos obsoletos bem como deficiência no 
suprimento de matéria-prima, agravada com a exportação de cou 
ros nao beneficiados(30). 

Somente para comprovar este fato e a titulo de exem 
plo, ressalte-se que, dos três curtumes existentes em Fortaleza 
em 1961, dois fecharam durante os anos seguintes e apenas um 

. resistiu ã crise. A indústria do curtume sõ veio a ser revitali 
zada com as medidas de apoio adotadas com a política de incen 
tivos fiscais da SUDENE que contribuiu para a instalação de 2 
(duas) novas unidades tecnicamente bem aparelhadas. A expansao 
do ramo se deu ainda com o crescimento da oferta de matêria-prl 
ma devido a adoção de política freando as exportações do couro 
bruto. 

(30) BANDECE/SUDEC op cit pãg.297 
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Pode-se concluir que a industria de transformação -e 
ainda pouco expressiva em Fortaleza, quando se considera o red~ 
zido numero de pessoas ocupadas relativamente a outros setores 
de atividade, não obstante os empregos acrescidos com a polit! 
ca de industrialização da SUDENE. 

As atividades tradicionais de beneficiamento e trans 
formação de matêrias-primas agrícolas, predominantes em Fortal! 
za, são responsãveis pelo maior emprego de pessoal no setor. As 
indüstrias de beneficiamento da castanha de caju, de tecidos e 
de confecções são as que ocupam o maior numero de empregados. 

A produção industrial de Fortaleza e diversificada, 
entretanto predominam os gineros alimentar, t~xtil, confecções 
e químico (de Õleos vegetais), onde ocorre uma interdependência 
em relação aos insumos utilizados. Os demais - alguns dos quais 
considerados dinâmicos - têm pouco significado, tanto em número 
de estabelecimentos, como em valor de produção .e pessoal ocup~ 

do. Destaca-se apenas um ou dois estabelecimentos de cada gen! 
ro que surgiram somente com a política de industrialização da 
SUDENE e que se caracterizam pela adoção de uma moderna tecnol~ 

gia e utilização de matérias-primas importadas de outras regiões 
do Pais. Constitui exemplo a industria de matéria plãstica, p~ 

pel e papelão, borracha, madeira e mobiliãrio. 
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3 • OS FLUXOS DA MATERIA-PRIMA E DA PRODUÇÃO 

3.1 - Origem e Procedincia da Materia-Prima 

Dada a variedade das matérias-primas utilizadas pela 
industria de Fortaleza, procurou-se agrupã-las. a fim de facil! 
tara anãlise, em sete tipos principais. Foram considerados, 
4(quatro) tipos segundo a origem:agrícola; animal; mineral e V! 
getal e intermediãrias que se subdividem em três tipos: pro 
dutos siderúrgicos e metalúrgicos; químicos e outros manufatur! 
dos. Estabeleceu-se em seguida os fluxos, a partir das regiões 
fornecedoras: Norte, Nordeste, Sul e Sudeste. {figura II) 

- Matérias-Primas de Origem ~grícola 

·Neste grupo inclui-se o algodão, a castanha de caju, 
a carnaúba, a mamona, a oiticica, o babaçu e algumas frutas. 
São sem düvid~ os produtos de maior significação para a econo
mia cearense, como tambem representam as mais altas tonelagens 
de matérias-primas empregadas e os mais altos valores. 

Conforme jã ficou demonstrado, as primeiras manufatu 
ras que surgiram na capital cearense estavam voltadas para o 
aproveitamento de produtos de origem agrícola regional. Aliãs, 
como observou Castro, a industria nordestina surgiu e se conso 
lidou como etapa superior da agricultura, dedicando-se essen 
cialmente ao processamento de suas materias-primas{31). 

{31) CASTRO, Antônio Barros de - Sete ensaios sobre a economiá brasileira -
Volume II - Editora Forense - São Paulo, 1970 pãg.214 
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A vinculação da industria com a agricultura e ainda 
fortemente mantida, o que se evidencia pelo grande valor dessas 
matérias-primas sobre as demais. Somente com o advento da 
SUDENE e que foram introduzidos novos ramos industriais, contri 
buindo assim para uma maior diversificação das matérias-primas 
empregadas. 

Os produtos agricolas transformados pela industria 
de Fortaleza procedem dos diversos Estados do Nordeste, porem 
cabe ao Cearã a maior participação no conjunto desses Estados. 
t o ~aior produtor não sõ do algodão, mas também da castanha do 
caju, da oiticica e da cera de carnaúba (Quadro nQ 10). 

QUADRO NQ 10 
CEARÃ 

PRINCIPAIS PRODUTOS AGRTCOLAS E DO EXTRATIVISMO VEGETAL 
1972 

ESTADOS 

Maranhão 
Piaui 
Cea rã 
Rio Grande do Norte 
Paraiba 
Alagoas 
Sergipe 
Bahia 

T o T A L 

FONTE: Anuãrio Estatistico do 

CASTANHA 
CAJU (t) 

291 
1 . 451 

17.919 
3.024 
1 . o 1 o 

583 
153 
561 

24.992 

IBGE 1972 

DE CERA DE 
CARNA OBA 

4.024 
3.957 
6.923 
6.521 

62 

149 

21.636 

( t) 
OITICICA 

( t) 

710 
30.477 
8.570 

10.217 

49.974 

A carnaúba beneficiada em Fortaleza e proveniente ta~ 
bêm do Piaui e do Rio Grande do Norte. O babaçu vem do Maranhão 
e do Piaui. A castanha do caju principalmente do interior do 
Cearã, mas outros Estados produtores do Nordeste fornecem o pr~ 
duto ãs industrias locais, em especial quando as safras cearen 
ses não são satisfatórias. 
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Q grande problema enfrentado pelas indGstrias que 
transformam matérias-primas agrfcolas e a instabilidade na ofer 
ta, notadamente do algodão e da castanha do caju. As secas P! 
riõdicas e os problemas decorrentes de uma ~gricultura de batxa 
produtividade contribuem para a escassez desses produtos e fa 
zem com que as industrias de um mesmo ramo entrem em desenfrea 
da concorrência por ocasião de uma seca. Segundoafinnaram alguns 
empresãrios, hã uma especulação muito grande nos preços 
insumos e as indústrias reduzem o ano de trabalho quando 
a escassez do produto. As que dispõem de maior capital 

desses 
se dã 
canse 

guem abastecer-se o ano todo. Hã casos de industrias que operam 
no ramo de fiação e tecelagem que chegaram, em determinados 
anos, a comprar algodão no Sudeste e Centro-Oeste do Pafs. 

- Materias·Primas de Origem Animal 

Como matéria-prima de origem animal considerou-se a 
lagosta, peles de ovinos e caprinos, o leite, a carne, alem das 
jã elaboradas, vaqueta e sola. 

A lagosta ê a principal espêcie economicamente expl~ 

rada pela industria dà pesca. O abastecimento dessa matêria-pri 
ma ê feito pelas próprias empresas beneficiadoras através da 
pesca praticada junto ã costa cearense, porem hã algumas empr! 
sas que mantêm entrepostos nos Estados vizinhos do Piauf e do 
Rio Grande do Norte. No que concerne ã lagosta, ressalte-se que 
a sobrecarga da pesca, motivada pelo aumento do numero de unida 
desde beneficiamento em decorrência dos incentivos fiscais, 
vem contribuindo para a escassez da espécie. Tanto que para evi 
tar a sua extinção foram adotadas medidas de cdntrole sobre os 
periodos de pesca. 

Os demais produtos de origem animal transformados P! 
la industria local são: peles de ovinos, bovinos e caprinos,pr~ 
venientes do interior cearense. No que tange aos jã elaborados, 
couro, vaqueta e sola, principais insumos da industria de calç~ 

dos, os mercados fornecedQres são principalmente o Rio de Jane! 
roe o Rio Grande do Sul. Como jã foi visto, Fortaleza conta 
com quatro curtumes, dois dos quais implantados com o apoio da 
SUDENE, e cuja produção estã orientada para o mercado externo. 
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Deste modo,. a quantidade de couro comprada ã industria local é 
muito pequena. Os fabricantes de calçados locais preferem co~ 

prar o couro no Sul e Sudeste, alegando a sua melhor qualidade. 

- Matérias-Primas de Origem Mineral 

Os produtos de origem mineral utilizados como matéria 
-prima pela indústria dos minerais não metãlicos de Fortaleza 
são: calcãrio, mãrmore, gipsita, quartzo, argila e cimento. 
Provenientes na maior parte do pr6prio Estado, destaca-se no 
entanto .o Rio Grande do Norte como fornecedor da gipsita e a 
Paralba do cimento, jã que a produção cearense não é suficiente 
para suprir a demanda das fãbricas locais. Por ocasião da pe! 
quisa 'funcionava no Cearã apenas uma fãbrica de cimento, local.! 
zada no municlpio de Sobral, porém ainda pequena para atender 
o volume da demanda. 

De um modo geral esse tipo de matéria-prima, ã exce 
ção do cimento, não apresenta grandes flutuações sendo encontr!_ 
do sem maiores dificuldades no pr6prio Estado. Grande parte das 
indústrias que operam no ramo de beneficiamento de minérios 
fabricação de produtos cerâmicos e azulejos possuem fonte 
pria de matéria-prima. 

- Matérias-Primas de Origem Vegetal (madeiras) 

e -pr~ 

... Neste tipo incluem-se as madeiras que provem princj_ 
palmente da Amazônia, porem uma parte significativa e trazida 
do Paranã. Registra-se,portanto, forte dependência do Sul do 
Pais em razão das matérias-primas importadas.principalmente da 
madeira jã beneficiada, utilizada na indústria de m6veis. En 
tretanto, com a implantação da indústria de compensados e lam.! 
nados, ã qual jã se fez menção, foram abertas novas perspect! 
vas no que tange ao fornecimento dessa matéria-prima para a in 
dústria do mobiliãrio. 

- Produtos Siderúrgicos e Metalúrgicos 
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Dapois das matêrias-pr1mas de origem agrlcola. sao os 
produtos siderürgicos e metalúrgicos os que têm maior signific! 
do, seguidos dos manufaturados. Os siderúrgicos e metalúrgicos 
aqui considerados são chapas de ferro e de aço, aluminio, mat! 
riais elêtricos e sucata de ferro. O fornecimento dessa materia 
-prima para a indústria de Fortaleza e feito principalmente 
l a Com p a n h i a S i d e r ú r g i c a Na c i o n ~ l t,. ~ s i mi na s , B e l g o Mi n e i r a , 
dalite de São Paulo, Companhia Aços Especiais de Itabira, 

P! 
On ..... 

S/A 
Marwin e a Siderúrgica Barra Mansa do Rio de Janeiro. alem da 
Ferro e Aço de Vitõria. Registra-se, portanto, uma forte depe! 
dência da industria metalúrgica em relação ao Sudeste, no toca! 
te aos insumos utilizados. Por outro lado, o custo da produção 

. ê encarecido ~elo frete rodoviirio face i grande distãncia dos 
centros fornec~dores da matéria-prima, colocando a industria 1~ 
cal em situação de inferioridade em relação ãs suas congêneres 
localizadas no Sudeste do Pais. As indústrias enfrentam probl! 
mas, ocasionados pela escassez na oferta dessas matérias-primas, 
havendo necessidade de manutenção de estoques. 

A sucata de ferro e de aço e as matérias · secundãrias 
são adquiridas em Fortaleza, e o comercio local também fornece 
ã industria mecinica e de material elétrico chapas de aço e ou 
tros materiais. Isto se explica tendo em vista que a industria 
mecânica e pouco desenvolvida, operando sem previsão e em pequ! 
na escala de produção. Em vista disto as matérias-primas sao 
adquiridas ã medida que são feitos os pedidos e, como as empr! 
sas não têm capacidade financeira para manter estoques, os em 
presãrios compram os insumos necessãrios em firmas 
locais, o que encarece mais ainda a produção. 

- Produtos Químicos 

comerciais 

Hã ainda a considerar as matérias-primas químicas in 
termedtãrias, onde se incluem os solventes, os produtos empreg! 
dos no processamento da industria farmecêutica e alimentar. 

O Sudeste e o principal supridor desses insumos, se 
cundado pela Região Sul. Do exterior procedem alguns produtos 
químicos, como a soda cãustica e as essências empregadas na 
industria de cerveja. 
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- Outros Manufaturados 

t bem variada a gama de produtos ji manufaturados que 
constituem matérias-primas para vãrios gêneros de industrias. 
Os maiores valores são registrados pelos tecidos sintéticos uti 
lizados na indústria de confecções. Incluem-se tambêm neste gr~ 
po o polietileno para fabricação de embalagens plãsticas, o P! 
pel _para embalagem comum e para as editoras e grãficas. 

Os insumos utilizados no ramo de confecções são adqui 
ridos quase que exclusivamente em São Paulo e Rio de Janeiro, 
porem uma fãbrica de artigos femininos informou que compra par 
te da matéria-prima necessãria em Recife. O setor têxtil de For . 
taleza participa com uma percentagem mínima no abastecimentode 
matêria-prima a este g~nero de indústria. Apenas uma unidade, 
que produz calças e camisas para homens, informou que compra 
3,0% de sua matéria-prima a uma fãbrica de tecido 16cal. Entre 
tanto. a produção e afetada pela flutuação da oferta da matéria 
-prima principal (tecidos de nylon, algodão etc.), devido ã 
distincia dos principais centros fornecedores desses insumos, 
conforme aleg~ram os empresãrios. A demora na entrega, face ã 
insuficiência dos transportes, foi citada c~mo uma das grandes 
dificuldades. Acredita-se que a expansão do setor têxtil de For 
taleza seja uma alternativa para o bom desempenho.da industria 
de confecção que poderã adquirir seus insumos no mercado local, 
podendo com isso diminuir os custos da produção, resultando nu 
ma maior integração entre as indústrias locais. 

Quanto ã matéria-prima para a indústria de papel e P! 
pelão, que se restringe ã fabricação de papel para embalagem e 
caixas de papelão, o principal centro fornecedor é São Paulo. 
O Nordeste jã se faz representar como fornecedor, através de 
uma indústria sediada em Recife, o que jã ê uma consequência da 
atuação da política da SUDENE, pois esta se beneficiou dos in 
centivos fiscais. 

Os insumos utilizados na indústria editorial e grãfi 
ca, que s~ constitui principalmente de papel de .vãrios tipos, 
tinta e cola, procedem também de São Paulo e do Rio de Janeiro. 
Jã o papel para as editoras e adquirido no mercado externo. 
principalmente, Canadã e Estados Unidos. 
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R~sumindo, pode-se afirmar que a industria de Fortale 
za ut-iliza na sua atual fase uma gama variada de matêrias-prj_ . 
mas e que estas são procedentes não sõ do Nordeste, mas também 
de outras regiões do Pais. 

A situação hoje identificada ê resultado da atuação 
da política de industrialização da SUDENE que, favorecendo a dj_ 
versificação da produção, contribuiu para que"fossem '. u .. tiiizadas 
novas matérias-primas e consequentemente criados novos fluxos. 

1 r significativa a diferença entre as industrias im 
plantadas e as ampliadas com apoio da SUDENE. As primeiras uti 
lizam basicamente insumos produzidos em outras regi5es do Pais 
notadamente no Sudeste, enquanto que as segundas utilizam essen 
cialmente insumos regionais. 1 

t As indústrias ampliadas jã existiam antes da política 
de incentivos fiscais e tiveram por objetivo o processamento de 
matérias-primas de origem agrícola regional. As industrias -im 
plantadas,ao contribuirem para diversificar a produção, torna 
ram-se altamente dependentes dos insumos do Sudeste. 1 

4 Tal fa.to veio estabelecer novas relações espaciais, 
isto porque a nova indústria implantada favoreceu a intensifica 
ção e criação de novos fluxos de matérias-primas para o Nordes 
te, incorporando o Sudeste como ãrea fornecedora daqueles insu 
mos que nao são encontrados regionalmente.\ 

~ O Sudeste apresenta-se como fornecedor das materias
pr1mas jã elaboradas, principalmente de produtos siderúrgicos e 
metalúrgicos como também de outros manufaturados, enquanto o 
Nordeste exporta produtos de origem agricola regional. Dessem~ 
do as novas unidades industriais instaladas no Nordeste consti 
tuem mercado para aquelas matérias-primas processadas no Sudes 
te. ' 

Aliãs, uma das criticas mais sérias que se faz ã polf 
tica de industrialização da SUDENE é a de que as indústrias im 
plantadas com base nos incentivos fiscais utilizam muito mais 
insumos de -outras regiões do Pais do que da prõpria Região. Co!! 
tudo, são ainda os insumos de origem agrícola regional os que 
têm a maior participação no conjunto das matérias-primas proce! 



sadas pela i~dCTstrta de Fortaleza. 

Apesar da jã significativa utilização de insumos pr~ 

cedentes do Sudeste, a industria de Fortaleza estã ainda pred~ 

minantemente voltada para o aproveitamento de materias-primasde 
origem agrtcola regional' visto que 66,1% do valor de compra e .. 
empregado no Cearã e demais estados nordestinos. 

3 • 2 .. O Destino da Produção 

De acordo com os dados dispontveis. podem-se destacar 
os principais produtos processados pela industria de Fortaleza: 
lagosta congelada, algodão em pluma, castanha do caju, Õleos V! 
getais, tecidos, artigos de v~stuãrio, calçados, produtos met! 
lGrgicos, produtos alimentares {biscoitos, bolachas, salames) 
e outros manufaturados(32) {figura II). 

Procurou-se estabelecer, através da distribuição e! 
pacial da produção, os diversos fluxos de natureza local, regi~ 
na1 e ainda os fluxos de natureza externa. Considerou-se como 
mercado local o Cearã, regional o Nordeste (exceto o Cearã) e 
nacional o Norte, o Sudeste e o Sul(33). 

Fica retida no Estado grande parte da produção indus 
trial de Fortaleza, ai ocorrendo também grande diversificação 
de produtos. Os maiores valores cabem ãqueles que visam essen 
cialmente ao consumo local, como massas alimentfcias {biscoitos, 
bolachas), enfim todos aqueles produtos de satisfação das nece! 
sidades bãsicas da população, e, ainda, produtos metalúrgicos, 
mecânicos e elétricos, cuja fabricação foi fortemente incremen 
tada pela SUDENE. Fica tam'bem retida no prõprio Estado a maior 

(32) 

(33) 

Esta estrutura industrial se mantém, visto que ate 1977 eram ainda es
tes os principais produtos processados pela industria de Fortaleza. 
Nos dados fornecidos pelas empresas não foram separadas as Regiões Su
deste e Sul. No entanto a maior participação cabe ao Sudeste principal 
mente aos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro. -
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parte dos tecidos produzidos em Fortaleza, como também o asfal 
to, processado pela ASFOR, e produtos diversos que, dado o seu 
baixo valor relativo, foram agrupados em "outros". 

Dos produtos destinados ao mercado regional, os arti 
gos .do vestuirio masculino e feminino, calçados, produtos meta 
largicos, mecinicos e elétricos, correspondem aos maiores valo 
res, seguindo-se tecidos de algodão e outros manufatura~os, co 
mo embalagens plãsticas, sandilias "japonesas" etc. 

Os produtos da indcrstria de fortaleza consumidos pelo 
Sudeste e Sul sio, principalmente, algodão em pluma, 51eos veg! 
tais, castanha do caju, tecidos e artigol do vestuirio e calç! 

1 dos. 

Quanto i Região Norte, a sua participação no consumo 
do total de produtos industrializados em Fortaleza é muito redu 
zida, em quantidade e em valor, porem e variada, visto que são 
os mesmos produtos que se destinam ao mercado l-0cal e regional. 

O mercado externo absorve ainda grande parte da pro 
duçio industrial de Fortaleza, sendo por ordem d~ importincia a 
lagosta frigorificada, o algodão em pluma, a amêndoa da casta 
nha do caju e 51eos vegetais. Excetuando a lagosta, os demais 
são produtos semi-elaborados, matérias-primas intermediãrias.C~ 
mo produtos, não mais de primeira elaboração, sobressaem os te 
cidos que voltaram recentemente a figurar na pauta das export! 
ções para o exterior e outros manufaturados, como calçados de 
couro, que, a partir do ano em estudo, começam a ser export! 
dos. Ainda como manufaturados são exportados artigos do vestuã 
rio masculino e feminino, e colchas de chenille. ~ interessante 
notar que a tend~ncia se mantém, ou seja, são sempre os 
produtos tradicionais que se exportam, tendo em vista 
que os incentivos foram orientados para a expansao destas 
dades. 

mesmos 
também 
a ti vi 

· O Quadro n9 11 apresenta os doze principais produtos 
exportados (valores em d51ares} através de Fortaleza. no ano de 
1972. Os dados referem-se aos totais exportados pelo Estado, p~ 
rem convém lembrar que grande parte destes produtos são benefi 
ciados em Fortaleza - i e~ceção do algodão em pluma ~ da cera 



QUADRO NQ 11 
CE A RÃ 

PRINCIPAIS PRODUTOS EXPORTADOS 
1972 

PRODUTOS 

Algodão em pluma 
Lagosta congelada 
Cera de carnaúba 
Amendoas de castanha de caju 
Peles domesticas 
Oleo de mamona 
Couros bovinos . 
Peles domesticas piqueladas 
Torta de caroço de algodão 
Oleo da casca de castanha de caju 
Calçados de Couro 
Torta de babaçu 

Sub-Total 
Outros 

T O T A L 

VALOR 
U&$ 1.000 

15.193,3 
12.205,1 
10.983,5 

8.208,0 
4.684,5 
3.962,6 

3.710,7 
2.859,l 

1.351,3 
883,7 
643,4 
627,4 

65.312,6 
3.003,4 

68.316,0 

61. 

% 

22,2 
17. 9 

16 t 1 

12 'o 
6,9 
5,8 

5,4 
4,2 
2,0 

l '3 
0,9 
0,9 

95,6 
4,4 

100,0 

FONTE: CACEX - Quadro publicado no Jornal O POVO - Fortaleza, 19 de janeiro 
de 1973. 



62. 

de carnaOba .que sio processados em maior quantidade nos centros 
interioranos - o que permitiu fazer algumas inferências. 

O algodão em pluma, a lagosta congelada, a cera de 
carnaúba e a amêndoa da castanha de caju representam cerca de 
68,2% do total exportado pelo Cearã. 

O algodão, primeiro lugar nas exportações do Cearã, 
tem como principal destino a Europa, sendo habituais consumido 
res: Alemanha, França (os dois principais compradores), Holan 
da, Inglaterra, Belgica, Portugal e Itãlia. São ainda consumido 
res do algodão cearense a Argentina e o Japão. 

Depois do algodão, produto de maior importância na 
economia do Estado, vem a lagosta, cujo processamento e efetua 
do totalmente em Fortaleza. O beneficiamento da pesca tem sido 
considerado como uma das atividades mais dinâmicas da industria 
de Fortaleza, cuja expansão, ã qual jâ se fez referência, foi 
incentivada pela política da SUDENE, tendo em vista as boas 
perspectivas oferecidas pelo mercado internacional. A lagosta, 
depois de submetida aos processos de frigorificação, tem como 
principal mercado os Estados Unidos da América do Norte. 

Jã para a castanha do caju, depois dos Estados Uni 
dos, os maiores consumidores foram, no ano de 1971, a Argentina, 
o Líbano, a Espanha, o Mexico, a Holanda, a Itãlia, o Canadã, o 
Chile, o Japão e a França. 

A cera de carnaúba e os óleos vegetais têm como pri~ 

c1pal mercado os Estados Unidos, porém esse segundo produto de! 
tina-se também aos países europeus, cabendo destaque ã Holanda 
e ã Inglaterra. 

Jã os manufaturados destinan~sequase exclusivamente 
aos Estados Unidos da América do Norte. A exportação desses pr~ 
dutos pelo porto do Mucuripe e muito recente e jã e uma decor 
rência da política de industrialização adotada pela SUDENE que, 
diversificando a produção, contribuiu para que artigos, como 
sapatos de couro, colchas de chenille e roupas de algodão, Pª! 
sassem a figurar na pauta das exportações para o exterior. 

Embora a exportação de manufaturados venha apresenta~ 
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do substancial incremento com um aumento de 37,3% de 1972 em re 
lação ao ano de 1971, pouco ou quase nada significa quando se 
verifica a grande participação ainda mantida pelos produtos tr! 
dicionais. Por outro lado, isso não significa que a indústria 
de Fortaleza jã tenha chegado a uma etapa madura de produção on 
de o excedente e exportado e sim que hã fraqueza do mercado lo 
cal ou regional em absorver uma maior parcela da produção. O 
mercado internacional constitui uma saída para a colocação da 
queles produtos que não são absorvidos regionalmente. 

Ainda hã um outro aspecto que deve ser ressaltado. As 
empresas têm preferência pelas vendas ao mercado internacional 
por este oferecer maiores vantagens, ou seja, pagamento i vis 
ta. Quase todas as empresas pesquisadas e que exportavam seus 
produtos manifestaram preferência pelo mercado externo. 

Quanto ao mercado nacional, representado principalme! 
te pelo Sudeste, convem observar que o fluxo para essa região 
~e assemelha muito ao fluxo para o exterior, isto e, na lista 
~as exportações para o Sudeste figuram produtos, como Õleos ve 
detais, algodão em pluma e castanha do caju, que se destinam 
t~mbem ao mercado externo. Alem desses produtos tradicionais 
que, tudo indica, entraram no mercado nacional ao se verificar 
o declínio das exportações para o exterior, figuram ainda na 
pauta das exportações para o Sudeste produtos manufaturados, co 
mo tecidos de algodão, artigos do vestuãrio masculino e femini 
no, calçados de couro etc. Embora o maior consumo dessa região 
seja ainda de produtos tradicionais principalmente do algodão e 
õleos vegetais, os artigos do vestuãrio e calçados vêm regi! 
trando, nos Ült1mos anos, substancial incremento nas export! 
ções para o Sudeste. 

Conforme jã foi ressaltado, os incentivos fiscais da 
SUDENE expandiram os ramos de confecções e calçados em Fortale 
za. A política de industrialização regional deu ênfase ã impla~ 
tação desse gênero por considerã-lo de satisfatõria capacidade 
de absorção de mão-de-obra, segundo os critérios adotados pela 
SUDENE. Considerou ainda a demanda crescente desses artigos no 
Nordeste, podendo ser esta satisfeita através da substituição 
de importações do Sudeste por similares produzidos na prõpria 
região. 
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N~ realidade, os investimentos aplicados na industria 
de confecções foram bem sucedidos. Em 1969 a industria do ves 
tuãrio nordestina começou a apresentar os seus primeiros resul 
tados. A produção de artigos como calças e camisas para homens 
cresceu substancialmente no período de 1966 a 1969(34), porem 
logo começou a enfrentar problemas no que tange i limitação de 
mercado. 

Os três exemplos apresentados nos Quadros 12 e 13 
atestam o declínio da capacidade de absorção do mercado local. 
Os dados são referentes aos três últimos anos que antecederamao 
da pesquisa. Como se pode verificar através dos exemplos apr! 
sentados, ã medida que aumenta a produção, ou quando a indüs 
tria começa a produzir a plena capacidade, surge a necessidade 
de criação de novos mercados, jã que o mercado local e ate mes 
mo regional fica saturado poucos anos depois de a industria en 
trar em funcionamento. Conforme salientou Castro, "i medida 
que cresce a um intenso ritmo a capácidade industrial da re 
gião, diminuem necessariamente as oportunidades oferecidas pelo 
mercado regional, não obstante a inegivel criação de mercado de 
terminada pela prõpria expansão"(35). 

Os produtos da industria de Fortaleza absorvidos pelo 
/mercado regional restringem-se principalmente ãqueles bens de 
consumo não duriveis, como tecidos de algodão, artigos do ves 

· tuãrio masculino e feminino e calçados de couro, material de e~ 

balagem e produtos metalúrgicos, mecânicos e elétricos, conside 
rados ·de infra-estrutura. 

Muito embora o mercado nacional venha aumentando a 
sua participação no consumo dos produtos industrializados em 
Fortaleza, cabe ressaltar que a Região Nordeste (incluindo o 
Ceari) absorve quase a metade da produção. De ·fato, as indüs 
trias implantadas pela SUDENE visam o mercado regional e essas 
vendem grande parte de sua produção na prõpria região, porem t~ 

do indica que esse consumo deveria ser ainda maior se a popul! 
ção nordestina tivesse um maior poder aquisitivo. Acredita-se 

(34) 

(35) 

A Industria de Confecções do Nordeste - Revista Econômica - ETENE-BNB, 
ANO Ili, NQ 9 Fortaleza, 1971 pig.31 
CASTRO, Antônio Barros de - op cit pig.237 



EMPRESA 

Saronord (calças 
e camisas para 
homens) 

ROMAC (calças 
e camisas para 
homens 

FONTE: Pesquisa direta. 

QUADRO NQ 12 
QUANTIDADE PRODUZIDA, VALOR DAS VENDAS E 
MERCADO DAS INDOSTRIAS: SARONORD e ROMAC 

PER!ODO 1969-1971 

QUANTIDADE VALOR ANO (unidade) Em Cr$ l . 000, 00 NORTE 

1969 573.625 10.408 9,3 
1970 586.491 11.062 9,7 
1971 912.347 16.918 5,9 

1969 173.737 2.643 25,0 
1970 288.910 4.000 30,0 
1971 356.000 7.190 30,0 

MERCADO 

NORDESTE 

79,5 
60,l 
51 , 5 

65,0 
60,0 
50,0 

% 

CENTRO-SUL 

11 • 2 
30,2 
42,6 

10,0 
10,0 
20,0 

O\ 
U1 



QUADRO NQ 13 
QUANTIDADE PRODUZIDA, VALOR DAS VENDAS E MERCADO 

DA INDOSTRIA DE CALÇADOS CONAC 
PER!ODO 196q-1971 

QUANTIDADE VALOR MERCADO % 
ANO 

1969 
1970 
1971 

(pares) 

92.000 
106.000 
216.000 

FONTE: Pesquisa direta. 

Em Cr$ 1.000,00 NORTE/NORDESTE CENTRO 

1.928 75,0 15,0 
2.238 50,0 50,0 
3.900 35,0 33,0 

SUL EXTERIOR 

30,0 

°' °' . 
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que a venda. desses produtos para o Sudeste e ate mesmo para o 
exterior seja decorrente da falta de mercado, alem de outras 
vantagens que esses mercados oferecem. 

Tem ainda significativa participação no mercado re 
gional o asfalto processado pela ASFOR, empresa subsidiãria da 
PETROBRÃS. A escolha da capital cearense para a localização de 
uma fãbrica de asfalto deveu-se ~ sua posição de centro de uma 
ãrea geo-econômica definida. Atenderia não sõ os mercados nor 
destinos do Piauí e Maranhão como também os da Região Norte, 

, 

A atual capacidade instalada da fâbrica e de 90.000 
toneladas de asfalto por ano, com um processamento de 500m3 de 
petrõleo ao dia. Essa capacidade entretanto não e totalmente uti 
lizada, visto que o mercado consumidor não e suficiente para 
absorver toda a produção. Pelo Quadro nQ 14, poder-se-ã ter uma 
ideia da distribuição da produção de asfalto no período de 1967 
a 1971. 

QUADRO NQ 14 
DISTRIBUIÇÃO DA PRODUÇÃO DA FÃBRICA DE ASFALTO DE FORTALEZA 

PERTODO 1967-1971 

ASFALTO MERCADO % 
ANO m3 QUANTIDADE CE PA AM PI MA 

1967 125.242 73,0 9,0 6,0 8,0 4,0 
1968 :136.077 70,0 1 O ,O 7,0 9,0 4,0 
1969 117.852 71 , o 9,0 6,0 10,0 4,0 
1970 148.345 68,0 8,0 7,0 14,0 3,0 
1971 121.263 50,0 10,0 5,0 30,0 5,0 

FONTE: Fãbrica de Asfalto de Fortaleza. 

Durante cinco anos o Cearã foi o maior consumidor do 
asfalto processado pela ASFOR, com uma participação, ate 1969, 
acima de 70,0%. O consumo dos demais Estados foi muito pequeno. 
Cabe certo destaque apenas para o Pari e Piauí, que registraram 
no~ a1timos anos uma maior participação. O petrõleo operado P! 
la ASFOR e proveniente da Venezuela, possuindo cerca de 55,0% 
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de asfalto ~ . o restante de gas61eo leve e nafta. O gasõleo pes! 
do e usadb jnteiramente como combustfvel, o gasõleo leve e a 
nafta, depois de misturados com o cimento asfiltico de penetr! 
ção CAP, dão origem ao asfalto dilufdo do petróleo ADP. 

Apesar da produção do gasõleo, que poderia ser 
veitado para outros fins, a Fibrica de Asfalto do Mucuripe 

apr.2, 

Pelo exposto conclui-se que cabe ao mercado regional 
a supremacia na absorção dos produtos industrializados em Forta 
leza. Os incentivos concedidos pela SUDENE reforçaram a posição 
da capital cearense no mercado regional, aprovando projetos in 
dustriais orientados para a substituição de importações do Su 
deste, consolidando assim um dos objetivos bisicos da polftica 
~e industrialização regional, 

No entanto, as indústrias que foram implantadas visan 
do a substituição de importações, i exemplo da indtstria de 
co~fecções e calçadas, vêm aumentando sua participação no merca 
do nacional, representado principalmente pelo Sudeste. 

Apesar da posição de destaque que tem a indústria de 
Fortaleza no mercado regional, este não e ainda capaz de absor 
ver toda a -sua produção, de forma que grande parte da mesma e 
absorvida pelo mercado nacional e ate mesmo internacional, · ta! 
to que os artigos manufaturados ji aparecem na lista das expor
tações para o exterior. De um lado, isso pode ser explicado P! 
la limitação do mercado, dada a baixa renda da população norde! 
tina e de outro, o que talvez explique melhor a redução em ter 
mos de mercado, e a concorrência com os produtos do Sudeste,ace! 
tuada com a facilidade dos transportes entre as duas r~giões. 

A exportação de manufaturados para o exterior, embora 
considerando sua importância como fonte -Oe divisas, parece con! 
tituir-se numa alternativa para colocação daqueles. produtos que 
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não são absorvidos local e regionalmente. 

Resumindo, pode-se identificar alguma especialização 
da industria de Fortaleza em termos de mercado. O mercado local 
e regional absorve principalmente os produtos manufaturados, e! 
quanto que a demanda nacional e internacional e de produtos pr! 
mãrios beneficiados ou semi-elaborados, considerados materias
primas intermediãrias. 

Umaquestão a ser colocada, e que o presente estudo 
talvez sirva para ilustrar, e que estã s·e proc-essando uma redi 
visio inter-regional do trabalho no Brasil. 10 Nordeste . fornece 
ao Sudeste produtos primãrios, matérias-primas para outras in 
dÜstrias ou artigos leves, como os exemplos jã apresentados, e! 
quanto que o Sudeste fornece ao Nordeste bens de capital e ins~ 
mos pesados, como maquinaria, produtos siderúrgicos~ metalürg! 
cos etc. 1 
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4 - A DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DAS INOOSTRIAS E AS FORMAS OE OCUPA 
ÇÃO DO ESPAÇO URBANO 

4. 1 - As Ãreas de Concentração Industrial 

Analisan~o-se a distribuição espacial das indGstrias 
em Fortaleza, (figura III), observa-se desde logo que, apesar 
da dispersão dos estabelecimentos no espaço urbano, -ocórre uma 
tendênEia ã aglomeraçã-o em determinadas ãreas. A maior concen 
tração v~r~fica-se a oeste tomando-se como refer~ncia o centro 
da cidade, a-o longo do eixo viãrio da Avenida Francisco Sã,- C.2_ 

meça ndo no -b-a-i rro de Jaca reca nga e se estendendo a te a Barra do 
Cea rã : · 

As indGstrias acompanham, tambem em grandes linhas, 
as avenidas que se prolongam como os três principais eixos de ---- . 
circul_ação rodoviãrio que li _~a~ a capital ao intertq_r do Es~ado 

e ao __ resto do Pais. Localizam-se na Avenida Bezerra de Menezes, 
que segue através da Avenida Mister Hull, continuando como BR-
222 em direção ao Piaui, na Avenida Capistrano de Abreu, em di 
reção ao Oi stri to de Parangaba e que vai se converter na CE - 1, 
rodovia · que liga Fortaleza ã zona central, maior produtora de 
algodão do Estado, e finalmente, ao longo da Avenida Viscondedo 
Rio Branco, que se prolonga como BR-116 em direção ao sul do 
Pais. 

1 Ate 1950, Fortaleza apresentava uma configuração li 
near ao longo do litoral bifurcando-se para o lado ocidental no 
sentido das duas vias firreas existentes: uma em direção a Cau 
caia e Sobral e outra em direção a Baturite e Crato. As indfis 
trias que se localizaram ao longo da Avenida Francisco Sã acom 
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panharam, a principio, os leitos das vias férreas tendo algumas 
indústrias utilizado ramais ferroviãrios internos. t 

A instalação de industrias ao longo das rodoviãs é PO! 

terior a 1950 com a intens \ ficação no processo de implantaçioi! 
dustrial, coincidindo também com a melhoria e asfaltamento das 
estradas, o que acentou o declinio da cabotagem e do transporte · 
ferroviãrio, em crise no Brasil logo apôs a segunda guerra mun ..... 
dia l • . 

A rodovia é atualmente responsãvel pelo transporte do 
maior volume de trocas internas do Cearã, impondo-se mesmo so 
bre a cabotagem nas vinculações com o m~rcado nacional(36). As 
industrias utilizam muito mais esta forma de transporte tanto 
para o trifico de suas matérias-primas como para a distribuição 
dos produtos acabados. O caminhão é utilizado principalmente no 
trifego da matéria-prima de origem agricola procedente do inte 
rior cearense e dos demais estados nordestinos, embora estes 
insumos também sejam transportados por ferrovia em menor escala. 

Pelo porto do Mucuripe chegam as matérias-primas pro 
cedentes do exterior e do Sudeste, notadamente aquelas de maior 
peso como o aço de Volta Redonda e outros insumos utilizados 
na industria metalúrgica. 

Jã para a distribuição da produção, as modalidades de 
transporte divergem em função do próprio mercado . O transporte 
maritimo e utilizado para os produtos que se destinam ao merca 
do externo e ao norte do Pais. E ainda escoada pelo porto, Pª! 
te da produção que se destina ~o Sudeste pri .ncipalmente os 
Õleos vegetais, cujo transporte é mais condizente com as carac 
terist~cas do produto. 

De acordo com o Plano de Desenvolvimento Integrado da 
Região Metropolitana de Fortaleza-PLANDIRF, as importações rodo 
viãrias de Fortaleza, em 1970, eram seis vezes maiores que as 
marítimas, somando-se a cabotagem com as de longo curso, enqua! 

( 36) DAVIDOVICH, Fanny - Formas de Projeção espacial das cidades na ãrea de 
influência de Fortaleza - Revista Brasileira de Geografia - ANO 33 NQ 
2 IBGE Rio de Janeiro, 1971 pãg.59 



to as exportações rodoviãrias eram cerca de doze vezes maiores 
que as embarcadas por navios. Acredita-se que esta situação te 
nha continuado, haja visto o predomínio do uso do transporte r.2_ 
doviãrio e a tendincia i instalação. de indGstrias ao longo ou 
prõximo das rodovias, o que parece vantajoso em termos · de aces 
sibilidade viãria e do baixo custo .dos terrenos disponfveis. 

1 D e s s e mo d o , na d i s t ri b ui ç ão e s p a c i a l d as i n d u s t ri as d e 
Fortaleza, sobressai-se uma aglomeração principal e mais quatro 
de menor importância.ª 

1 A zona da Francisco Sã (oeste do centro da cidade) de! 
taca-se como a de maior concentração e compreende os bairros de 
Carlito Pamplona, Colonia, Pirambu, al~m de parte dos bairros 
de Alvaro Weyne, Santo Antônio da Floresta e Barra do Cearã(37). 
As outras ãreas são o Distrito de Parangaba e suas adjacincias, 
a zona portuãria do Mucuripe, o Distrito de Antônio Bezerra e a 
zona central.! 

'A preferincia pela parte ocidental da cidade jã se 
faz sentir a partir da implantação das primeiras indGstrias. Em 
1926. instala-se no bairro de J~carecanga uma indGstria tixtil 
e de cigarros. Em 1927, instala-se nas proximidades da linha 
ferrea sul, cruzando com a Avenida Francisco Sã, uma fábrica de 
tecidos que se acha atualmente fechada. Vale ressaltar ainda a 
instalação, em 1928, das oficinas do Urubu da Rede Viação Cea 
rense. 1 

/ 
/A localização industrial nessa ãrea pode ser explic! 

da pela presença da ferrovia, que não sõ facilitava o recebimen 
to das matérias-primas e escoamento da produção como desvalori 
zava os terrenos por onde passavam os trilhos da RVC. Segundo 
ainda o PLANDIRF, o eixo dinâmico de expansão urbana de Fortal! 
za orientava-se no sentido da via de penetração do sertão ce~ 

tral~A zona litorânea ocidental foi sendo ocupada por uma pop~ 
lação de baixa renda que parece ter crescido em função da ativ! 
dade pesqueira(38). Os terreno( arenosos e de dunas eram pouco 

(37) LIMA. op cit pãg.29 
( 3 8) PLANDIRF op ci t pãg. 
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valorizados e o regime de propriedade da terra nao exerceu fun 
ção restritiva ã ocupação daquela ãrea onde foi se formando a 
favela do Pirambu. 1 

Em resumo, os fatores que contribuíram para ocupaçao 
da zona oeste pelo setor secundãrio parecem ter sido a prese~ 

ça da ferrovia, o baixo valor dos terrenos e a proximidade da 
favela do Pirambu, a maior da cidade, alem de outros aspectos, 
como as facilidades de obtenção de ãgua e a proximidade do Cen 
tro. 

' A ocupação da Francisco Sã como zona industrial foi 
se processando ã medida que iam sendo instaladas as primeiras 
industrias. Os empresãrios construiam as moradias de seus empr! 
gados mais permanentes, surgindo assim duas· vilas operãrias li 
gadas ãs duas primeiras industrias têxteis instaladas e uma vi 
la para os ferroviãrios, junto ãs oficinas do Urubu{39). Segu~ 

do estudo realizado na ãrea e entrevistas com antigos empres! 
rios, os operãrios não especializados levantavam seus barracos 
nas areias do Pirambu, servindo-se de palhas de coqueiro e cai 
xões de embalagens de mãquinas vindas da Inglaterra{40). ' 

A favela foi crescendo em torno do núcleo industrial 
que surgia, mas não se sabe ao certo em que medida essa popul! 
çao se engajava como mão-de-obra e atê que ponto a significatl 
va concentração demogrãfica do Pirambu exerceu atração por Pª! 
te das industrias que iam pouco a pouco se instalando. 

Atê fins da década de cinquenta, as industrias locali 
zavam-se de preferência ao longo do eixo da avenida. A partir 
de 1960, com a politica de icentivos fiscais, grande parte dos 
projetos aprovados pela SUDENE, para Fortaleza, localizaram-se 
naquela ãrea, porem ocupando os espaços contíguos a 
artéria que prolonga-se atê a Barra do Cearã. 

principal 

O Distrito de Parangaba ocupa o segundo lugar dentre 
as ãreas de maior concentração, misturando-se velhos e novos 

{39) LIMA op cit pãg.37 
{40) LIMA op cit pãg.38 
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estabelecimentos. As primeiras industrias instaladas na irea fo 
' 

rama Chaves Mineração S/A (1926), operando no ramo da lava e 
beneficiamento da gipsita, o Cotonificio Leite Barbosa (1945), 

r / ' 

atualmente a maior industria têxtil da cidade, e a Usina Evere! 
te (1953), produtora de Õelos vegetais. A primeira localizou-se 
junto ã estrada de ferro Fortaleza-Baturitê, através da qual r! 
cebe o minério proveniente do Sul do Estado, ou mais precisame~ 
te, da cidade do Crato onde e proprietiria da jazida que expl~ 

ra. Com os novos projetos apro~ados pela SUDENE e, consequent! 
mente, maior ocupação do espaço pela industria, aquela área foi 
atraindo novos estabelecimentos que foram se localizando de pr! 
ferência ao longo do principal eixo de circulação rodoviiria. : 

Uma outra irea de concentração, porem .de ocupação mais 
recente, e a zona da praia, próxima ao porto do Mucuripe. Para 
ali foram as industrias que estão na maior dependência do tran! 
porte maritimo das matêrias-primas, como os moinhos de trigo e 
a Fibrica de Asfalto de Fortaleza, alem dos estabelecimentos de 
frigorificação da pesca. Os incentivos concedidos pela SUDENE 
i industria do beneficiamento da pesca, em ~ortaleza,contribuiu 

para o surgimento de um maior numero de industrias do 
que, localizando-se naquela irea, favoreceram uma maior 
ção da zona do Mucuripe pelo setor secundirio. 

ramo, 

OCUP! 

O Distrito de Ant6nio Bezerra classifica-se tamb~m co 
' 

mo ãrea de concentração industrial, destacando-se grandes esta 
belecimentos, como a Cia.Cearã Industrial, do ramo quimico ·de 
beneficiamento de Õleo do caroço de algodio, al~m de dois esta 
belecimentos de beneficiamento da castanha do caju, ambos im 
plantados a partir de 1960 com o apoio da SUDENE. 

A industria na zona Central de Fortaleza restringe-se 
ao genero editorial e grifico que se acha quase que totalmente 
ali localizado e a pequenos estabelecimentos do gênero alimen 
tar, mõveis e calçados. São pequenas unidades que se dedicam ã 
produção de bens destinados ao consumo direto da população. 

Ainda se encontra, na periferia central de Fortaleza, 
velhos prédios que abrigaram no passado unidades fabris do gên! 
ro têxtil que fecharam durante a crise porque passou o setor. 
Atualmente esses prédios têm outros usos. Um deles, . localizado 
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be~ no centro da cidade, foi transformado em parque de estacio 
namento. Também permanece na Avenida Princesa Izabel, no centro 
da cidade, a primeira industria têxtil de Fortaleza. 

As primeiras industrias localizaram-se mais pr6ximaao 
centro enquanto as instaladas mais recentemente foram se distan 
ciando do perímetro central numa decorrência 16gica e natural do 
crescimento urbano que se processa espontaneamente e em todasas 
direções. A corrfiguração plana da cidade, sem obstãculos top~ 

grãficos, favoreceu esta situação ao mesmo tempo que contribuiu 
para uma maior disperção das atividades fabris no espaço urbano. 

A limitação da função industrial, em Fortaleza, ser! 
flete na paisagem através da dispersão das unidades fabris. Cen 
tro de industrias leves, Fortaleza não chega a apresentar a fi 
sionomia característica das ãreas onde a industria e o elemento 
essencial na organização do espaço. Dentre os 498 estabelecime~ 
tos estudados, 41,0% tem menos de vinte pessoas ocupadas, o que 
explica o fato de serem poucas as unidades que se destacam fa 
cilmente na paisagem. 

4.2 - Os fatores de localização industrial 

De acordo com a anãlise da distribuição das industrias 
de Fortaleza, constatou-se que, embora se destaquem na paisagem 
ãreas de maior concentração, ocorre dispersão dos estabelecimen 
tos industriais no espaço urbano. 

1 O inquérito indicou que o fator que tem orientado pri 
mordialmente a instalação de industrias tem sido a· posse prévii 
do terreno por parte do empresãrio ou as facilidad~s de sua 
aquisição. l 

Os fatores técnicos locacionais parecem ter tido pou 
ca importância na escolha do sítio das industrias. Em alguns 
poucos casos registra-se dependência em relação a esses fatores. 
Vi a de regra, a localização não obedece a nenhum cri tê ri o previ o 
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de escolha de ãrea dentro do contexto urbano, resultando dai 
uma maior difusão dos estabelecimentos. 

Constam (Quadro nQ 15), a seguir, os principais fato 
res que comandaram a escolha da localização dos estabelecimen 
tos industriais em Fortaleza. 

QUADRO NQ 15 
FORTALEZA 

PRINCIPAIS FATORES DE LOCALIZAÇÃO INDUSTRIAL 

FATORES DE LOCALIZAÇAO ·FREQUtNCIA 

Posse do terreno 
Facilidade de recep ao da matêria-prima 
Proximidade da mão- e-obra 
Facilidade de obten ão de ãgua 
Proximidade de outras industrias 
Outros fatores 
Preço de terreno 

40 

24 
24 
19 
16 
1 5 

1 2 

T o T A L 150 

FONTE: Entrevistas realizadas em 1972. 

Como nos oitenta estabelecimentos visitados obtiveram 
-se cento e cinquenta respostas quanto aos fatores de localiza 
ção, isto ê, muitos empresãrios assinalaram mais de um 
sem que se pudesse destacar aquele que tenha tido maior 
tância, o quadro retrata o numero de vezes que cada fator 
assinalado. 

motivo 
impor. 

foi 

Procurou-se verificar a influência que exerceu cada 
fator para os diferentes gêneros de industrias na escolha da lo 
calização. Para a maioria dos gêneros a posse do terreno foi o 
motivo principal, mas para alguns, como metalúrgico e químico, 
outros fatores, como a proximidade de outras industrias, tive 
ram prioridade (Quadro nQ 16). 

Para o gênero metalúrgico, que se localizou prefere~ 
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QUADRO NQ 16 
FORTALEZA 

PRINCIPAIS FATORES DE LOCALIZAÇÃO SEGUNDO OS GtNEROS DE INDOSTRIAS 
1972 

PRIORIDADES 

Minerais não Metãlicos 
la.prioridade 
2a.prioridade 

Metalúrgica 
la.prioridade 
2a.prioridade 

Mecânica, Material de Trans
porte e de Comunicações 
la.prioridade 
2a.prioridade 

Quimica 
la.prioridade 

2a.prioridade 

Têxtil 
la.prioridade 
2a.prioridade 

Vestuãrio, Calçados e 
Artefatos de Tecidos 
la.prioridade 
2a.prioridade 

Alimenticia 
la.prioridade 
2a.prioridade 

FONTE: Pesquisa direta. 

PRINCIPAIS FATORES 

Posse do terreno 

Proximidade de outras Indústrias 
Posse do terreno 

Posse do terreno 
Proximidade da mão-de-obra 

Facilidade de Recepção da matéria 
-prima 
Posse do terreno 

Posse do terreno 

Proximidade da mão-de-obra 
Outros fatores 

Posse do terreno 
Facilidade de Recepção da matéria 
-prima 



cialmente na zona da Francisco Si, o principal motivo de escolha 
do local foi a proximidade de outras industrias. 

N~ ramo quimico, de beneficiamento de Sleos, as faci 
lidades de recepção da matêria-prima, ou seja, o fator transpor 
te, teve maior importincia. São industrias que movimentam gra! 
des tonelagens de mat~rias-primas, provenientes do . interior ce! 
rense e de outros Estados, dai terem se localizado ao 1~ngo da 
via fêrrea nos primeiros anos da implantação industrial, e mais 
recentemente, nas proximidades das rodovias. 

IJã no ramo de confecções, que mobiliza maior contin 
gente de mio-de-obra, a proximidade da mesma constitui o princ! 
pal fator de localização.' 

1Quanto ã relação destes fatores com as ireas onde se 
localizam as industrias, cabe fazer algumas observações. Junto 
ao porto localizaram-se as industrias que dependem dd transpor 
te marítimo para as matêrias~primas, o que ê comum em 
portuãrios. Determinados .tipos de industrias t~m s~i 

centros 
localiza 

. çio condicionada ã presença do porto. Em Fortaleza, · al~m dosmoi 
. . -
nhos de trigo e da Fibrica de Asfalto localizam-se tamb~m nesta 
ãrea, conforme jã foi ressaltado, os estabelecimentos de bene 
ficiamento e frigorificação da pesca (Quadro n9 17).' 

1 Na Francisco Sã, as economias externas, decorrentes da 
proximidade de outras industrias, levaram alguns gineros a pr! 
ferirem aquela irea. Essa vizinhança pode favorecer uma redução 

· nos custos das matêrias-primas que se distribuem dentro de um 
mesmo roteiro(41). 1 

1 Deve-se ressaltar ainda que a concentração de i ndus 
trias na Francisco Si propiciou a formação de mão-de-obra mais 
familiarizada com o trabalh-0 industrial. Como afirmaram alguns 

.. empresirios, naquela irea se encontram com mais facilidade pe! 
soas com experiincia de trabalho em industrias devido i instabi 
lidade da mão·de-obra nos empregos. Ocorre uma constante renov! 

' ção de contratos de traba 1 ho, havendo operirios que . retornam uma 

( 41) LIMA op cit pãg.37 



QUADRO NQ 17 
FORTALEZA 

PRINCIPAIS FATORES DE LOCALIZAÇÃO SEGUNDO AS ÃREAS DE 
CONCENTRAÇÃO 

MAIOR 

PRIORIDADES 

Francisco Sã 
la.prioridade 
2a.prioridade 
3a.prioridade 

Parangaba 
la.prioridade 
2a.prioridade 
3a.prioridade 

Mucuripe 
la.prioridade 

2a.prioridade 

Antônio Bezerra 
la.prioridade 
2a.prioridade 

Centro 
la.prioridade 
2a.prioridade 

Outras Ãreas 
la.prioridade 
2a.prioridade 

FONTE: Pesquisa direta. 

1972 

FATORES DE LOCALIZAÇÃO 

Posse do terreno 
Proximidade de outras Indústrias 
Proximidade da mão-de-obra 

Posse do terreno 
Proximidade da mão~de-obra 
Facilidade de obtenção de Ãgua 

Facilidade de Recepção da matêria 
-prima 
Outros (presença do porto} 

Posse do terreno 
Proximidade da mão-de-obra 

Posse do terreno 
Outros (estar no centro} 

Posse do terreno 
Facilidade de Obtenção de Ãgua 

79. 
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ou mais vezes i mesma fibrica(42). Não se conhece as razões da 
acentuada mobilidade horizontal dessa mão-de-obra nem em que ti 
pode indGstri~ ela i mais f~equente. Entretanto acredita-seque 
um dos motivai esteja ligado is precirias condições de trabalho 
das fãbricas, ao regime de remuneração e ã exigência no numero 
de horas, fazendo com que o operãrio deixe a fábrica para proc~ 
rar um outro tipo de ocupação. Como o mercado de trabalho numa 
cidade como Fortaleza ~muito limitado, ele volta para a mesma 
atividade ou at~ mesmo para o antigo emprego. 

Nas demais ireas da cidade, os fatores mais assinala 
dos foram a posse do terreno e a proximidade da mio•de•obra,vi! 
do ressaltar mais ainda a dispersão jã referida. 

~ A rigor, não se verifica concentração espacial por g! 
!nero de industrias. As unidades industriais aparecem bastante 
dispersas, conforme se verifica no cartograma III. Cumpre sa -lientar apenas que os doze maiores estabelecimentos do genero 
metalurgia se instalaram na zona da Francisco Sã. No entanto, 
este fato não significa que haja entre eles alguma forma de in 
tegração. São unidades isoladas e que produzem artigos variados. 
Hã apenas a destacar a vizinhança entre as industrias Esmaltec 
e Tecnorte do grupo Edson Queiroz. A primeira produz fogões e a 
segunda botijões a Gis, portanto artigos que são complementares, 
mas que não implicam necessariamente em uma causa para a proxi 
midade. 

Tambim jã se fez referincia ã concentração das edito 
ras e gráficas no pertmetro central. Para isto contribui o fato , 
de associarem a atjvidade industrial ã comercial. 

O Plano de Desenvolvimento Integrado da Re9ião Metro 
politana de Fortaleza considerou cinco ireas como sendo vantaj~ 
sas para futura localização de indGstrias, por gineros (Quadfo 
nQ 18). 

A zona central ficaria com o genero ~ditorial e gr! 
fico, como ji 1ocorre. A Francisco sã estaria mais indicada para 

(42) LIMA op cit pãg.38 
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receber os gêneros quimico, plãsticos e couros e peles. Na zona 
do Mucuripe se instalariam as industrias alimeDtares, de bebi 
das e de beneficiamento do petrõleo. O Distrito de Antônio Be 
zerra e Perimetral concentrariam os gêneros têxtil, vestuãrio e 
minerais nio metãlicos. Finalmente no Distrito Industrial fica 
riam os gêneros metalúrgico, mecinico, material elétrico, mate 
rial de transporte, madeira, mobiliãrio, calçados e doces. 

QUADRO NQ 18 
ÃREAS CONSIDERADAS VANTAJOSAS PARA FUTURA 
LOCALIZAÇÃO DE INDOSTRIAS EM FORTALEZA 

ÃREAS 

1. Central 

2. Francisco Sã e 
Barra do Cearã 

3. Mucuripe 

4. Antônio Bezerra 

5. Distrito Industrial 

ZONA OU 
SUB-ZONA 

Z-1 

Z-3 
s-z 1101 

204' 205 

206,-1106 

e 1903 

604, 1101 

e 1102 

D. I. 

GtNEROS 

Editorial e Grãfica 

Plãstico 
Quimica 
Couros e Peles 

Alimentar 
Bebidas 
Beneficiamento do Petrõleo 

Têxtil 
Vestuãrio 
Minerais não Metãlicos 

Metalurgia 
Mecânica 
Material Elétrico 
Material de Transporte 
Madeira, Mobiliãrio 
Calçados 
Doces 

FONTE: Plano Integrado da Região Metropolitana de Fortaleza 

Este plano nao foi 'seguido mantendo-se a tendência a 
dispersão das industrias no espaço urbano. Por outro lado, o 
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Distrito Industrial nao se desenvolveu como havia sido previsto 
e apenas 3 industrias funcionam, atualment•, na ãrea planejada 
para incentivar a industrialização. 

4.3 - O Distrito Industrial 

A criação de Distritos Industriais nos Ültimos anos 
nas principais cidades do Nordeste constitui medida de incenti 
vo ã industrialização, tomada a nivel de planejamento estadual. 
Ao lado da politica de industrialização regional adotada pela 
SUDENE, os governos dos Estados nordestinos contribuem, por seu 
turno, oferecendo ãreas tecnicamente aparelhadas para a locali 
zação de industrias. 

A exemplo do que ocorreu com outras capitais do 
deste, tambêm foi planejado para Fortaleza um Distrito 
trial, visahdo oferecer condições infra-estruturais para a 
plantação de industrias. 

Nor 
Indus 

im 

Em 1964, o governo do Estado do Cearã contratou a 
firma MONTOR para fazer um estudo de implantação d~ ãreas indus 
triais no municipio de Fortaleza. Caberia ãquela firma escolher 
em Fortaleza ou municípios limítrofes ãreas apropriadas para a 
instalação de industrias e definir, atrav~s de um Plano Direto~ 
um programa para desenvolvimento dessas ãreas. 

No estudo foram considerados os aspectos de infra-es 
trutura de circulação viãria, energia, morfologia hidrografia, 
elementos demogrificos e s5cio-econ5~icos, uso da terra e iso 
distãncias. Baseados nesses aspectos, foram determinadas man 
chas prioritãrias para a localização de ãreas industriais, re 
caindo a escolha naquela que, segundo os têcnicos da MONTOR, 
reunisse as melhores condições(43). 

(43) MONTOR Plano Diretor do I Distrito Industrial do Cearã. 
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thegaram i conclusão de que, sob o ponto de vista de 
solo, sub-solo e relevo, as ãreas em anãlise apresentavam boas 
condições para implantação de Distritos Industriais. Quanto ao 
abastecimento de ãgua, deixaram claro a impossibilidade de apr~ 

vei tamente dos mananciais adjacentes a For ta 1 eza, em virtude de! 
ta necessitar de toda ·a ãgua para consumo de sua população.Cab! 
ria então i ãrea escolhida contar com abastecimento prõprio, in 
dependente de Fortaleza. 

Consideraram como ãrea mais propicia o eixo Fort~leza 
/ -Maranguape, sob a alegação de que ali se concentrava o maior 

numero de estradas com as melhores características têcnicas. Le 
varam ainda em conta a disponibilidade de mão-de-obra nessa 
irea, afirmando que, no eixo Fortaleza-Maranguape, se registra 
a maior transferência de população do meio rural para o urbano. 

Concluídos os estudos bãsicos, foi definido o local 
para implantação do I Distrito Industrial do Cearã. A escolha 
recaiu no vizinho município de Maranguape, pertencente a micro-
região metropolitana de Fortaleza, mais precisamente, ao sul 
da Capital, entre a estrada de ferro Baturite e a CE-1 - rodo 
via que liga Fortaleza -ao interior do Estado. Dista 15km do 
centro da cidade, 22km do porto do Mucuripe e 12km do áeroporto 
Pinto Martins. 

A implantação e administração do Distrito ficou a ca! 
godo Banco de Desenvolvimento do Estado .do Ceari-BANDECE, de 
onde .foram desprendidos recursos da ordem de Cr$ 2,5 milhões(44). 

O I Distrito Industrial do Cearã dispõe de 1.031 ha, 
dos quais 800 ha jã foram desapropriados com um desembolso de 
Cr$ 1,7 milhões(45). Grande parte da infra-estrutura foi monta 
da, sendo que os aspectos referentes a ãgua e esgoto se achamem 
andamento. Jã foram feitos ~s serviços de terraplanagem com ce! 

2' ca de 130.000m de pavimentação com pedra poliédrica, conforme 
informou a direção do D.I. 

(44) Dados fornecidos pela direção do D.I.-1973 
( 45) A preços de 1973 



O abastecimento de energia elétrica proveniente da 
Companhia Hidroelétrica do São Francisco (CHESF) e garantido 
por uma sub-es~ação de 10.000KVA, instalada no. prõprio Distri 
to, com cerca ·de 4.000m de rede de distribuição. 

Não obstante algumas condições criadas, o I Distrito 
Industrial do Cearã não vem apresentando os resultados esper! 
dos. Somente três indGstrias estão em funcionamento. A Indoche 
nil, a Cenorte e a Celaco. As reservas foram canceladas, 
trando-se ate um caso de desistência de uma fãbrica jã 
da(46). 

regi! 
instala 

As industrias implantadas nos últimos anos em Fortale 
za nao procuraram a ãrea planejada. Depois da cri~ção do D.I. 
muitos projetos foram aprovados para Fortaleza e as industrias 
que se beneficiaram dos incentivos fiscais, preferiram a Fran 
cisco Sã ou outras zonas da cidade. Por que as indGstrias nao 
foram para o Distrito? 

Embora não se possa responder a esta questão, proc! 
rar-se-ã, com base nas entrevistas dos empresãrios e dos t,ecn.:!_ 
cos, colocar em discussão alguns aspectos que foram apontados 
como possiveis responsãveis pela não concretização dos objeti 
vos propostos com a implantação do Distrito. 

De um modo geral os industriais não s~ mostraram sa 
tisfeitos com a criação do Distrito, talvez pelo fato de jã se 
acharem bem instalados. Indagados sobre o que pensavam a respe.:!_ 
to, foram quase unânimes em responder que o mesmo não dispunha 
de condições infra-estruturais que pudessem atrair industrias. 
Houve aqueles que alegaram a distância em relação ao centro da 
cidade, o que dificultaria as transações bancãrias, comerciais, 
etc. 

Um dos aspectos mais problemãticos apontados, ocasio 
nando inclusive discussões entre empresãrios, administradores, 
técnicos do Distrito, imprensa etc, foi o do abastecimento de 
ã g u a . A 1 i i s , e s te a s s u n to f o i 1 e v a n ta d o p e 1 o s te c n i c o s da MONTOR 
quando da elaboração do plano. O abastecimento de ãgua tem que 

(46) A Indochenil se acha atualmente paralisada. 



1 
1 

85. 

ser feito por fontes externas (açudes, represas) longe do Ois 
trito, A ãrea escolhida assenta-se sobre o embasamento crista 
lino que, por achar-se bastante fendilhado, não apresenta boas 
condições de aqutfero em face de sua salinização(47). Assim, 
não contando com um sistema próprio como havia sido preconizado 
no Plano Diretor, o Distrito estã dependendo da mesma fonte 
que abastece Fortaleza. Para solucionar o problema foi instala 
do 2.000m de subadutora com 4", ligada i rede que serve Fortale 
za por onde i feita uma sangria de l.OOOm 3 de ãgua por dia. 

A maior parte das indústrias de Fortaleza utilizam 
principalme~te ãgua de subsolo captada através de poços profu~ 

dos e tubulares. As empresas constroem seu próprio sistema sen 
do esse o meio mais usado. Utilizam a rede publica de distribul 
ção de ãgua os estabelecimentos localizados no centro ou em 
suas proximidades, porém para estes, a ãgua, em geral' não e ne 
cessiria ao processo produtivo. 

O Distrito jã conta com o seu sistema de esgoto, en 
quanto as industrias localizadas em outras ãreas utilizam as 
mais variadas formas para evacuaçao dos seus restduos. O siste 
ma de fossas ê a forma mais comumente usada. Algumas industrias 
dispõem de um sistema de esgotos, por onde são escoadas as 
iguas servidas em direção ao mar, lagoa ou riacho, dependendo 
da localização em suas proximidades. Os detritos sõlidos sao 
amontoados e transportados ate os depõsitos de lixo. 

A evacuação dos detritos industriais, desta maneira, 
tem provocado problemas de poluição das praias, decorrente da 
evacuaçao de ãgua servida e outros detritos em plena orla 
tima(48). 

... ma ri 

Alem dos aspectos de infra-estrutura, foi ainda leva~ 
tado pelos empresãrios o problema de falta de mão-de-obra nas 
proximidades do Distrito. Consideraram diftcil fazer o recruta 
mento de pessoal no prÕprio local, ao contrãrio do que ocorre 
em outras ãreas da cidade, onde as ligações urbanas se processam 

( 47) MONTOR op cit. 
( 48) LIMA op ci t pig .65 
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mais facilmente. Em geral o operirio mora no mesmo bairro onde 
se situa · a fibrica ou nos adjacentes, estando assim mais prõxj_ 
mo do local de trabalho. 

e 
Não parece ser uma colocação justificivel, pois o re 

crutamento de mão-de-obra não seria um obsticulo para as indüs 
trias que se instalassem no Distrito, devido ã proximidade com 
Mondubim, Distrito de Fortaleza, onde tem se registrado elevado 
indice de crescimento populacional nos Ültimos anos (Quadro nQ 
l 9) • 

QUADRO NQ 19 
FORTALEZA 

CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO DOS DISTRITOS 
1960/70 

POPULAÇÃO . 
DISTRITOS CRESCIMENTO % 

Fortaleza 
Parangaba 
Mondubim 
Antônio Bezerra 
Messejana 

1960 

359.343 
103.244 

7.898 
24.992 
19.341 

FONTE: Censo Demogrifico do Ceari ~ IBGE. 

1970 

519.571 
163.970 
66.618 
61.892 
45.929 

44,59 
58,82 

743,50 
147,65 
137,47 

O elevado crescimerrto da população de Mondubim no P! 
riodo 1960/70, cerca de 743,5%, deve-se não sõ ã transferência 
da população do. meio rural para o urbano, ou seja, para a irea 
periférica de Fortaleza, mas tambêm ã prõpria urbanização que 
vem se processando naquela irea. A implantação de indüstrias e 
a construção de conjuntos habitacionais parecem ter contribuido 
para o elevado_ crescimento registrado na dêcada. Em 1970, foi 
construido um conjunto habitacional (BNH) com mais de 5.000 ca 
sas, cujos moradores iriam atender, segundo os - planejadores a 
demanda de mãd~de-obra das indüstrias que se instalassem no Ois 
trito. 

Pelo que foi visto• n fator mão-de-obra nao seria um 
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entrave para as indústrias que viessem a se instalar no D.I. o 
pessoal que trabalha nas fãbr1cas em funcionamento no Distrito 
procede de Maracanau (municlpio de Maranguape}~ Pajuçara e tam 
bim de Mondubim, não tendo sido alegada pelos empresãrios nenh~ 
ma dificuldade com a recrutamento desse pessoal. Se existe algu 
m~ - --~_if_~culdade e quanto ã mã~---~e-Ob_!'~ _ qualificada, -por·e~- j~- S~-
S~b-~-- ~~~ ela e escassa em Forta 1 eza. Ocorre, coma _.t_ambim ___ i __ $<l_bi 
do, um excedente de mão-de.:.obia ·; -n-ãô" 'ha-vendo portanto problemas 
com o ·seu--reérutamento em qua 1 quer ã rea da cidade. 

No Plano Diretor havia sido destinada parte do 
no para a construção· de residências operãrias. Entretanto . 
possibilidade parece ter sido exclulda, e parte do terreno 
cedido ã Central de Abastecimento do Cearã (CEASA) que ali 
instalou. 

terre 
esta 
foi 
se 

Possivelmente, os aspectos aqui analisados tenham co! 
tribuldo para que a ãrea reservada para implantação do Distrito 
não tenha atraido indústrias. 

Ocorre ainda o fato de que no projeto das industrias 
implantadas com base nos incentivos fiscais deve constar o pr! 
ço do terreno. Mui tas vezes porem, o empresãri o compra-o por uma 
determinada quantia e coloca no projeto um valor acima do real. 
Ora, se existe uma clãusula no Projeto em que, para efeito de 
contra-partida de recursos do 34/18, o valor do terreno e multi 
plicado por três, o seu custo pesa muito no valor total do in 
vestimenta. Dessa forma, quanto mais alto o preço do terreno 
maiores recursos serão obtidos, tornando muitas vezes viãvel um 
projeto que ta 1 vez não tivesse -condições de sê-10 - ~ ---Cã''so- ô terr!' 
no seja comprado no Distrito~ .por ser uma entidade -·publica,-- ~ 
se--tfpo de transação não e poss1vel, o que provavelmente se con 
vêrte ___ em desvantagem para o empresã ri o. 

Talvez esse fato venha explicar, pelo- menos em parte, 
ao lado das outras alegações dos empresãrios, anteriormente e! 
postos, o por quê do Distrito não ter ti do aceitação. Parece que 
foi no sentido de corrigir distorções como esta que a SUDENE p~ 

blicou a porta.ria nQ 133/73 que no seu artigo 4Q fixa o preço 
dos terrenos nos projetos industriais- com base nas tabelas 
dos Distritos Industriais Públicos. A referida portaria e~pres 

. sa o seguinte: Art.4Q "Fica estabelecido que para fins de con 
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trapartida de recursos do Sistema 34/18, o valor dos terrenos 
dos projetos industriais serã fixado com base nas tabelas dos 
Distritos Industriais Públicos mais prõximos, salvo casos excef 
cionais em que a localização do empreendimento seja determina 
da, por fatores técnicos em ãrea de maior valorização, a juizo 
da Secretaria Executiva da SUDENE". 

Tudo indica que não houve uma integração entre plan! 
jamento e realidade. Fortaleza vem apresentando nos Gltimos 
anos tend~ncia i concentração das unidades fabris em determina 
das ireas. Aliis ficou claro, quando da anilise das ãreas de 
maior concentração de indústrias, que essa localização se faz 
espontaneamente, o que não interfere no funcionamento das indüs 
trias. 

Por outro lado, predominam em Fortaleza empreendimen 
tos de pequeno porte, que não requeram sitios especiais nem tão 
pouco operam em economia de escala que exija concentração esp! 
cial. 

A Prefeitura, por sua vez, tem adotado medidas no se~ 

tido de dotar a zona da Francisco Sã das condições infra-estru 
turais que estão a exigir o significativo número de indústrias 
ali instaladas. Nesse sentido foi construida a avenida Leste
Oeste, ligando aquela zona ao porto do Mucuripe, facilitando de! 
te modo as condições de recepção da materia-prima e o escoamen 
to da produção pelo referido porto. Medidas como essa são pe! 
feitamente cabiveis, visto que ali se concentra o maior valor 
da produção industrial da cidade. Para a Francisco Si foi cana 
lizada a maior parcela dos recursos oriundos dos incentivos fis 
cais que se destinaram a Fortaleza. 

Procurou-se neste trabalho .identificar alguns aspef 
tos de ordem técnica e de política de planejamento que se julga 
ter contribuído para o insucesso do Distrito, pelo menos ate o 
momento. Fica claro que o assunto não pira aqui, merecendo est~ 
dos mais apurados, ao mesmo tempo, recomenda-se um replanejame~ 

to no sentido de uma atualização ou mesmo uma reformulação do 
Plano Diretor, a fim de que o Distrito Industrial do Cearã se 
converta realmente numa medida de incentivo ã industrialização. 



CONSIDERAÇOES FINAIS 

Os resultados do programa de industrialização do Nor 
deste, sob a êgide do 34/18, jã são conhecidos, uma vez que con! 
tituem um vasto campo de estudo para profissionais de diversas 
ãreas que têm procurado avaliar estes resultados. 

Para Oliveira(49), por exemplo, a industrialização do 
Nordeste com base nos incentivos da SUDENE ' constitui um caso es 
p e c i a 1 d e r e d i v i sã o i n ter- regi o na 1 d o t r aba lho no B r as i 1 , e o 
crescimento industrial da região Sudeste estaria formando ou r! 
formando a distribuição das atividades econ~micas no territ~rio 

nacional. 

De fato, se estã diante de uma complementaridade em 
termos de produção industrial entre as regiões do Brasil. O Su 
deste, como centro dinimico da economia nacional, ê supridor de 
bens de capital e intermediirio para as indGstrias do Nordeste, 
enquanto esta fornece bens de consumo e produtos agrícolas bene 
ficiados para a região mais desenvolvida do País. 

No caso especifico .de Fortaleza, apesar da . pol{tica 
de industrialização da SUDENE, que preconizava a substituição 
de importações, ter contribu{do para manter a posição da indGs 
triano mercado regional, grande parte de sua produção ê coloca 
da fora da região, ou seja, no Sudeste do Pais. 

Alê' dos tradicionais produtos de exportação, como o 
algodão e os Õleos vegetais que têm aumentado a sua particip! 
çao na pauta das exportações para o Sud~ste, agora são bens de 

. ' 

(49) OLIVEIRA op cit pãg.54 



~u. 

consumo como ~~cidos, artigos do vestuãrio e calçados que deman 
dam àquela região. 

As industrias instaladas no Nordeste no periodo que 
c o r r e s ponde u ã l a . f a s e d e i m p l a n ta ç ão i n d u s t ri a 1 e s ta v ªJTI o ~ .!l 
tadas para o mercado .regional, ou seja, para a produção de bens 
destinados a um mercado de baixo poder aquisitivo. Com os ince!!_ 
tivos fiscais, a estrutura industrial nordestina não estã mais 
apenas em função do mercado regional, mas sim de um mercado na 
cional mais amplo. 

Contribuiu para isso a aplicação de investimentos nos 
.subsetores de bens de capital e intermediârios. Conv~m ressal 
ta r que a e s t r u tu r a i n d u s t ri a l p a t r o c i na d a- p e l o 3 4 / l 8 favoreceu 
a concentração dos investimentos nos subsetores de bens de capl 
tal e intermediãrios que se localizaram preferencialmente nos 
Estados da Bahia e de Pernambuco. De 14,4 bilhões de cruzeiros 
aprovados pela SUDENE para o Nordeste, atê junho de 1972, cerca 
de 70,0% se concentraram nestes dois Estados e apenas 10,0% n~ 

Cearã. Logo, o grosso dos investimentos se destinou is ireas 
que apr~sentaiam vantagens locacionais, ou sej~, ãreãs onde 
existem reservas abundantes de matérias-primas como calcãrio, 
petr5leo, gis natural e outras mais. Estas se constituem porta! 
to em excelente vantagem, ~o lado dos incentivos para aplic! 
ção de recursos em subsetores dinimicos da economia assegurando 
desse modo, como afirma Oliveira, a homogeneização do espaço 
econômico nacional. "Assim, desde que viabilizada pela redução 
do custo do capital, isto e, pela elevação da taxa de lucro 
real, a exploração desses recursos naturais tornou-se um exce 
lente campo de aplicações, penetrando o espaço econômico da 
região pelas estruturas oligomonopolfsticas que comandam a in 
düstria nacional. Assim, ao lado do efeito de elevação das ta 
xas de lucro pela penetração num espaço "perifêri~o" ao eixo ji 
estruturado monopolfsticamente. a produtividade dos empreendi 
mentos crescerã tambêm em razão da qualidade dos insumos utili-

r 1 

zados. Este ê~ outro aspecto interessante da redivisão inter-re 
g i ona 1 do traba 1 ho entre os setores i ndus tri a iis do Nordeste e 
do Sudeste"(50). 

(50) OLIVEIRA op cit pâg.68 
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No caso de Fortaleza, a estrutura industrial se man 
tem, visto que1predominam ainda hoje aquelas atividades tradi 
cionaii de g~n1ros alimentar, t~xtil, vestuiria e qulmico de 
Õleos vegetais, que respondem pelo maior valor da produção e 
emprego de pessoal no setor industrial. 

Uma das transformações mais significativas ocorridas 
na estrutura industrial de Fortaleza, com a atuação da polftica 
de incentivos fiscais, diz respeito i maior participação da in 
dustria metalúrgica no conjunto das atividades industriais de 
senvolvidas. No entanto, a composição desse ramo estã orientada 
principalmente para o fornecimento de material de embalagem P! 
ra as fibricas de beneficiamento de produtos agricolas~ Portan 
to, e uma atividade complementar da industria tradicional e que 
não se enquadra no rol das atividades mais dinâmicas, ao contr! 
rio das industrias do ramo que se instalaram em Pernambuco e 
mais ainda na Bahia. 

A polftica de implantação industrial d~sencadeada P! 
la SUDENE não chegou a mudar a estrutura industrial de . Fortale 
za, muito embora tenha contribuido, com a diversificação da pr~ 

dução, para alterar a composição de alguns g~neros industriais, 
como o têxtil, por exemplo, e dinamização de outros como alimen 
tar, vestuirio e calçados. 

Os incentivos fiscais foram aplicados tanto na 
nização e/ou ampliação das velhas atividades existentes e 
plantação nos mesmos ramos dedicados. ao beneficiamento de 
rias-primas agricolas, como tambem na implantação de novas 
dustrias consideradas pela SUDENE como de substituição de 
tações. 

moder 
im 

mate 
in 

impor 

Desse modo, manteve-se a mesma estrutura industrial 
existente antes da polftica de incentivos da SUDENE, com o pr! 
domfnio das atividades tradicionais que utilizam materias~pri 

mas locais e que são ainda as que absorvem uma maior quantidade 
de mão-de-obra. 

Aliãs, no que refere a absorção de mio-de-obra pelas 
industrias ampliadas e implantadas com o apoio ~a SUDENE em For 
taleza, pode-se afirmar que e significativa, não obstante e ele 
vado contingente de desempregados e subempregados existente na 



região. Isso se deve ao fato de predominarem em Fortaleza indOs ·-
trias tradiciopais como a têxtil, confecção e olimentares de b! 
neficia~ento dp produtos agrfcolas, que empreg~m um nOmero rel! 
tivamente elevado de pessoas. As unidades de beneficiamento são 
pouco mecanizadas o que justifica o maior emprego de pessoal. 

Convém ainda salientar que, mesmo mantendo-se esta 
estrutura industrial, com a implantação de novos estabelecimen 
tos e consequente diversificação da produção, houve necessidade 
de aquisiçio de insumos em outras regiões do Pais. Esta necess! 
dade foi gerada principalmente pela instalação de indOstrias m! 
talurgicas, de material elétrico e pelos incentivos dados aos 
tradicionais ramos de indCTstrias fortalezense como O · t~xtil e 
confecção. 

r significativa a diferença entre as industrias im 
plantadas e as ampliadas com base nos incentivos fiscais. As 
primeiras utilizam na sua grande maioria insumos produzidos em 
outras regiões do Pais, principalmente no Sudeste, enquanto as 
segundas utilizam basicamente matérias-primas agricolas produz! 
das no prÕprioi Nordeste. 

! ' :1. 

A diferença mais significativa refere-se i origem dos 
insumos. Enquanto o Nordeste fornece matérias-primas essencial 
mente agrfcolas, o Sudeste apresenta-se como fornecedor de mat~ 
rias-primas ji elaboradas,isto ê, materias-primas intermedi! 
rias, sobretudo produtos siderúrgicos, metalGrgicos e tecidos 
sintéticos para a industria de confecção, alem .de outras. Deste 
modo, a polltica da SUDENE contribuiu para intensificar as rel! 
ções da industria de Fortaleza com outras ireas do Pais, atr! 
vês da aquisição daquelas matérias-primas que nao sao produz! 
das local ou regionalmente. 

Fortaleza constitui exemplo de centro de industrias 
de consumo voltadas para o mercado regional e supridor de mate 
rias-primas a~rfcolas beneficiadas para os mertados nacional e 
internacional. ( 

i1 

Por ser centro de industrias leves, a cidade não apr! 
senta uma maior complexidade na ocupação do es~aço pela indus 
tria. Estas são muito dispersas no espaço urbano, embora se re 
gistre significativa concentração como a da Francisco Sã. A 
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-area planejada para favorecer a implantação de industrias nao 
chegou a se concretizar. Ao contrãrio do que ocorreu em 
capitais do Nordeste, o Distrito Industrial de Fortaleza 
tem atraTdo industrias permanecendo ate hoje, apesar de 
tado hã 10 anos, praticamente desocupado, pois apenas 
industrias se instalaram naquela ãrea. 

outras 
nao 

impla~ 

3(três) 

Como deve ter ficado claro, o objetivo deste trabalho 
se restringiu apenas aos resultados da politica de i~dustriali 

zação do Nordeste em Fortaleza. No entanto, com o desen.volvimen 
to da pesquisa .sentiu-se necessidade de um maior aprofundamento 
deste trabalho através de uma anãlise comparativa dos efeitos 
da política da SUDENE, em algumas capitais do Nordeste. Com es 
ta perspectiva, pretende-se desenvolver futuramente um novo tra 
balho. 
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A digitalização deste documento foi possível graças ao investimento do 

Programa de Pós-graduação em Geografia Humana (PPGH-FFLCH-USP) e 

realizada com recursos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001. Essa ação 

integra as atividades de comemoração dos 50 anos do PPGH no ano de 2021. 

Para mais informações sobre o PPGH e sua história, visite a página do 

programa: http://ppgh.fflch.usp.br/. 

 

http://ppgh.fflch.usp.br/
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