
INDICADORES REGIONAIS 

Esta seção de indicadores regionais apresenta duas variáveis relevantes para o entendimento 
de aspectos da crise na atividade econômica na qual o país se debate nos últimos dois anos. 
Inicialmente, a produtividade por trabalhador medida pela razão entre o valor da transformação 
industrial (VTI) e o pessoal ocupado (POC). Em seguida, a trajetória de desembolsos do 
Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES) ao sistema empresarial brasileiro. 

1 PRODUTIVIDADE DA INDÚSTRIA NO BRASIL E NAS REGIÕES (2010 E 2015)1

Nesta seção são apresentados alguns elementos identificadores do desempenho da indústria no 
Brasil e nas regiões no período recente: 2010-2015. Este período caracteriza-se pela redução do 
setor industrial na estrutura produtiva brasileira e por sua perda de competitividade externa. 
A produtividade geral por trabalhador praticamente estagnou no país como um todo. É uma 
realidade que tem gerado fortes preocupações acerca da continuidade da desindustrialização 
e seus impactos negativos sobre a trajetória futura do desenvolvimento brasileiro.

Se, para o país como um todo, a crise do setor é evidente, contudo, para a dimensão 
regional, constata-se que nuances e matizes estão presentes: há regiões que ganharam tecido 
industrial mesmo em virtude da perda que se verificou no país. Com esta preocupação de 
discutir as perspectivas regionais dos fenômenos recentes, a discussão sobre a produtividade 
da indústria está sendo apresentada. 

No aspecto metodológico, é preciso esclarecer que a produtividade foi mensurada 
por meio da razão entre o VTI e a POC a partir de dados disponibilizados pela Pesquisa 
Industrial Anual (PIA), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). Adicionalmente, as indústrias foram classificadas por tipo de tecnologia conforme 
a metodologia adotada por Nassif (2008), que apresenta uma adaptação da tipologia da 
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) (OECD, 1987). 
Nesta classificação, os ramos de indústria da Classificação Nacional de Atividades Econômicas 
(CNAE) são reagrupados da seguinte maneira: i) indústrias baseadas em recursos naturais; 
ii) indústrias baseadas em trabalho; iii) indústrias baseadas em escala; iv) indústrias de 
tecnologia diferenciada; e v) indústrias baseadas em ciência.2 

A tabela 1 apresenta a situação da produtividade por grupo de indústria no Brasil e nas 
regiões nos anos de 2010 e 2015. No Brasil, como um todo, a taxa média de crescimento 
da produtividade estimada foi positiva na maioria dos grupos, com exceção da tecnologia 
baseada em recursos naturais e intensiva em escala. Entretanto, os sinais de crise, no geral, 
já são bem evidentes com o VTI por pessoa ocupada crescendo pouco e/ou diminuindo, 
em termos reais, entre os dois anos analisados.

1. Esta seção de dados sobre produtividade da indústria contou com a colaboração para produção de dados e texto analítico 
do pesquisador bolsista da Diretoria de Estudos Regionais, Urbanos e Ambientais (Dirur), Raphael de Oliveira Silva. 
2. Para descrição dos ramos de indústria por intensidade tecnológica, ver o quadro 1. 
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Nas regiões, os efeitos da crise são mais heterogêneos e atingem grupos de indústrias 
diversos, com ritmos também bastantes distintos. As regiões com melhor desempenho no 
grupo de intensivas em recursos naturais foram Norte e Sudeste, enquanto, no grupo de 
intensivas em escala, as regiões Nordeste, Sul e Sudeste colaboraram para o baixo desempenho.

A região Sudeste apresentou a produtividade mais elevada em baseados em recursos 
naturais (extração de petróleo, principalmente) em 2015. Apesar disso, sua taxa média 
de crescimento da produtividade evoluiu pouco; os resultados mostram que, em todas as 
atividades, sua produtividade cresce abaixo do Brasil.

As regiões Nordeste, Centro-Oeste e Sul destacaram-se no grupo de tecnologia baseada 
em recursos naturais, apresentando, respectivamente, uma taxa de crescimento média da 
produtividade de 2,8%, 1,9% e 2,3%, respectivamente. 

As regiões-alvo da política regional (Norte, Nordeste e Centro-Oeste) mostram taxas 
de crescimento na atividade intensiva em trabalho superior à taxa média do Brasil. Nordeste 
e Centro-Oeste também apresentam as maiores taxas de crescimento da produtividade no 
grupo de tecnologia diferenciada. Contudo, o Norte apresentou maiores taxas nas atividades 
intensivas em trabalho e escala.

As economias regionais com parques industriais mais maduros, como Sudeste e Sul, neste 
último quinquênio caracterizado por desaceleração do nível de atividade, apresentaram taxas de 
crescimento da produtividade baixas, e, com mais frequência, negativas. Em particular, deve-se 
atentar para os resultados muito fracos de produtividade nas indústrias baseadas em escala e 
diferenciadas, que tendem a possuir intensidade tecnológica mais elevada, nestas duas regiões.

Por fim, registre-se que, nas regiões Norte e Nordeste, o VTI/POC nas indústrias 
baseadas em escala tem patamar superior, em 2015, àquele nas demais regiões e mesmo ao 
observado na região Sudeste, mais desenvolvida do país. 

TABELA 1
Produtividade de grupo de indústria do Brasil e regiões por tipo de tecnologia 
(R$ 1.000/trabalhador)

2010 2015
Taxa média de crescimento da 

produtividade (2010-2015) (%)

Brasil

Baseada em recursos naturais 177,2 173,6 -0,34

Intensiva em trabalho 53,9 57,9 1,21

Intensiva em escala 181,7 177,6 -0,38

Diferenciada 124,8 125,0 0,03

Baseada em ciência 123,3 135,4 1,57

Norte

Baseada em recursos naturais 310,0 143,1 -12,09

Intensiva em trabalho 116,0 151,3 4,52

Intensiva em escala 166,8 234,9 5,87

Diferenciada 145,3 146,1 0,09

Baseada em ciência 275,7 233,3 -2,75

(Continua)
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2010 2015
Taxa média de crescimento da 

produtividade (2010-2015) (%)

Nordeste

Baseada em recursos naturais 107,4 126,8 2,80

Intensiva em trabalho 42,7 48,8 2,25

Intensiva em escala 215,2 198,3 -1,35

Diferenciada 99,3 115,8 2,61

Baseada em ciência 92,7 100,5 1,35

Centro-Oeste

Baseada em recursos naturais 134,2 150,8 1,96

Intensiva em trabalho 47,4 56,4 2,94

Intensiva em escala 131,7 144,2 1,52

Diferenciada 137,6 155,5 2,07

Baseada em ciência 45,3 66,5 6,60

Sudeste

Baseada em recursos naturais 232,1 222,4 -0,71

Intensiva em trabalho 55,4 57,7 0,70

Intensiva em escala 187,5 183,3 -0,38

Diferenciada 127,3 129,2 0,25

Baseada em ciência 108,4 136,2 3,88

Sul 

Baseada em recursos naturais 115,2 131,8 2,26

Intensiva em trabalho 55,2 58,6 1,01

Intensiva em escala 158,9 151,4 -0,80

Diferenciada 120,8 116,3 -0,63

Baseada em ciência 87,6 87,3 -0,07

Fonte: PIA/IBGE.
Obs.:  Produtividade dada pela razão do VTI e a população ocupada; VTI deflacionado pelo Índice de Preço por Atacado, produzido pela Fundação 

Getulio Vargas (IPA-FGV), com preço constante em 2015; classificação por tipo de tecnologia conforme Nassif (2008).

2 FINANCIAMENTO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
No Brasil, o governo federal conta com um conjunto importante de instituições e ins-
trumentos para apoiar o desenvolvimento setorial e regional. Uma das formas de atuação 
federal corresponde aos instrumentos de políticas regionais explícitas cujos financiamentos 
estão lastreados nos recursos dos fundos constitucionais para o desenvolvimento regional:  
o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO), o Fundo Constitucional 
de Financiamento do Norte (FNO) e o Fundo Constitucional de Financiamento do 
Nordeste (FNE). Estes são geridos por bancos públicos de desenvolvimento nas regiões 
Norte (Banco da Amazônia – Basa), Nordeste (Banco do Nordeste do Brasil – BNB) e 
Centro-Oeste (Banco do Brasil – BB).

Outra das formas de financiamento corresponde à atuação do BNDES, criado no 
início da década de 1950, originalmente pensado para contribuir para o financiamento da 
consolidação e expansão industrial do país. Sua atuação desde então tem sido marcada pelo 
forte aporte de recursos a setores escolhidos vistos como necessários ao fortalecimento da 
cadeia produtiva industrial brasileira.

(Continuação)
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2.1 Desembolsos do BNDES
Não é objetivo desta subseção apresentar um histórico da atuação deste banco; entretanto, 
constrói um breve panorama dos valores de desembolso no período de 2000 a 2016 como 
forma de contribuir para a avaliação da importância desta instituição para estratégias de 
desenvolvimento regionais e estaduais.

Desde pelo menos 2008 – como pode ser visto na tabela 2 – esta instituição tem alargado 
seu plano de atuação para atuar mais fortemente no esforço de redução das assimetrias 
regionais de desenvolvimento. Em virtude disso, as regiões de menor desenvolvimento relativo 
(Norte, Nordeste e Centro-Oeste) passaram a merecer maiores atenções das estratégias de 
desembolsos do banco. 

O patamar de desembolsos, em reais de 2015, altera-se significativamente a partir de 
2008. Em todas as regiões, os valores observados triplicam com relação aos anos iniciais 
da década. Grosso modo, este comportamento pode ser associado ao papel deste banco no 
financiamento das operações de infraestrutura e apoio ao setor produtivo planejadas pelo 
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), criado em 2007 pelo governo federal. 

A distribuição regional dos desembolsos no período traz elementos para reflexão 
sobre estratégias de desenvolvimento regional. Na primeira metade da década anterior,  
2000-2005, as três regiões de menor desenvolvimento receberam parcela de 22,2% do total 
dos desembolsos realizados. Na primeira metade da década seguinte, 2010-2016, contudo 
esta fração teria se elevado para 32,3% do total. Foram 10 pontos percentuais (p.p.) de 
ganho que se estabeleceram à medida que os montantes totais, em valores reais, também 
cresciam vertiginosamente (pelo menos até 2014). 

Os elevados montantes de recursos que ainda se destinam majoritariamente para as regiões 
mais desenvolvidas (Sudeste e Sul), que ficaram com a fração de 70% do total no período mais 
recente, apontam para o fato de que os recursos alocados por este banco para o setor produtivo 
ainda podem estar sendo mais comandados pelas demandas preexistentes – daí que as regiões 
de maior potencial produtivo apresentam demanda mais elevada de recursos – e menos por 
estratégias de desconcentração espacial dos projetos de financiamento.

TABELA 2
Brasil e regiões: desembolso do BNDES por região (2000-2016)
(Em R$ de 2015)

  Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Brasil

2000  3.089  9.243  43.198  14.149  6.854  76.533 

2001  2.622  10.169  44.204  14.717  5.195  76.907 

2002  5.209  10.479  63.899  16.870  7.171  103.627 

2003  1.733  7.578  48.787  16.660  6.894  81.653 

2004  4.406  6.172  48.026  19.578  11.636  89.818 

2005  3.400  8.002  60.470  20.096  6.882  98.849 

2006  3.223  9.587  62.272  19.392  7.252  101.725 

2007  6.479  9.963  70.352  23.911  10.773  121.477 

2008  8.550  13.170  88.081  30.058  17.062  156.922 

2009  18.101  35.622  115.678  33.378  17.334  220.114 

2010  17.522  25.669  146.119  44.931  16.953  251.194 

(Continua)
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  Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Brasil

2011  15.321  26.467  96.233  41.821  16.004  195.846 

2012  18.087  28.537  98.214  39.406  27.249  211.493 

2013  15.867  29.604  100.431  49.693  24.113  219.708 

2014  14.907  25.905  95.045  40.751  22.984  199.592 

2015  11.844  22.515  59.715  28.963  12.905  135.942 

2016  4.155  10.391  36.265  20.326  9.303  80.441 

Total  154.516,1  289.072,2  1.276.988,9  474.699,8  226.562,6  2.421.839,6 

Participação no total em cada período (%)

(2000-2016) 6,4 11,9 52,7 19,6 9,4 100,0

 (2000-2005) 3,9 9,8 58,5 19,4 8,5 100,0

 (2006-2010) 6,3 11,0 56,7 17,8 8,1 100,0

 (2011-2016) 7,7 13,8 46,6 21,2 10,8 100,0

Fonte: BNDES.

A relevância dos recursos fornecidos pelo BNDES para as regiões, entretanto, somente 
pode ser mais bem compreendida se se tem em perspectiva o peso dos desembolsos no produto 
interno bruto (PIB) regional. É o que mostra a tabela 3. Para o Brasil como um todo, os 
desembolsos partem de 2,1% do PIB nacional (média do período 2000-2005), elevam a 
média para 3,3% entre 2006 e 2010 e voltam a observar declínio entre 2011 e 2016, com 
média de 2,9%. Regra geral, o comportamento das regiões assemelha-se ao do país, com auge 
dos desembolsos no período de 2006 a 2010.

No Nordeste do país, em que os desembolsos correspondiam a cerca de 1,6% de seu 
PIB regional em média no período 2000-2005, a atuação mais significativa deste banco de 
desenvolvimento resultou em ampliação dos recursos para 2,7% do PIB regional entre 2006 
e 2010 que se seguiu por novo aumento até atingir 2,9% nos anos 2011-2016.

Na região Norte, o peso dos desembolsos do banco público como proporção do PIB 
regional foi ainda mais forte que o observado na região Nordeste do país. Com participação 
média de 1,7% entre 2000 e 2005, os montantes saltaram para 4,0% e 4,1%, respectivamente, 
em 2006-2010 e 2011-2016. Nas demais regiões do país, o volume de recursos vis-à-vis o 
PIB regional também apresentou expansão de monta. O leitor poderá facilmente constatar 
com os dados apresentados. 

Para concluir, é preciso atentar para os aspectos qualitativos representados pela atuação 
desta instituição no desenvolvimento regional brasileiro: qual seja, o de atuar como provedor 
de recursos para o setor empresarial e para o financiamento de projetos de infraestrutura de 
longa maturação, nos quais o setor privado tem receios em investir.

Ademais, deve-se levar em consideração dois aspectos adicionais para a avaliação da 
importância destes recursos do BNDES. Um é o seu poder de atração de recursos próprios 
do empresário privado, os quais são adicionados ao desembolso emprestado, contribuindo 
para o aumento da variável investimento. Outro aspecto relevante, associado às regiões-alvo 
da política regional (Norte, Nordeste e Centro-Oeste), refere-se ao potencial de os recursos 
deste banco serem somados aos recursos dos fundos constitucionais de desenvolvimento 
(FCO, FNO e FNE) para magnificar a taxa de investimento das regiões em relevo. 

(Continuação)
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TABELA 3
Brasil e regiões: desembolso do BNDES como proporção do PIB total por região (2000-2016)
(Em %)

  Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Brasil

2000 1,8 1,9 1,9 2,2 2,1 2,0

2001 1,5 2,0 1,9 2,2 1,5 1,9

2002 2,7 2,0 2,8 2,4 2,0 2,5

2003 0,9 1,4 2, 2,3 1,8 2,0

2004 2,0 1,1 2,0 2,6 2,9 2,1

2005 1,5 1,4 2,4 2,7 1,7 2,2

2006 1,4 1,6 2,3 2,5 1,8 2,2

2007 2,6 1,5 2,5 2,9 2,4 2,4

2008 3,2 1,9 3,0 3,5 3,5 3,0

2009 6,9 5,0 4,0 3,9 3,5 4,2

2010 5,8 3,4 4,6 5,0 3,3 4,5

2011 4,8 3,4 2,9 4,5 3,0 3,4

2012 5,6 3,5 2,9 4,2 5,0 3,6

2013 4,7 3,6 3,0 4,9 4,3 3,6

2014 4,6 3,0 2,8 4,0 4,0 3,3

20151 3,8 2,7 1,8 3,0 2,3 2,3

20161 1,4 1,3 1,2 2,2 1,7 1,4

 Participação média no total em cada período (%)

(2000-2016) 3,2 2,4 2,6 3,2 2,8 2,7

(2000-2005) 1,7 1,6 2,2 2,4 2,0 2,1

(2006-2010) 4,0 2,7 3,3 3,5 2,9 3,3

(2011-2016) 4,1 2,9 2,4 3,8 3,4 2,9

Fonte: Dados brutos – desembolsos (BNDES) e PIBs (Contas Regionais do Brasil/IBGE).
Nota: 1  Dados de PIBs regionais para os anos de 2015 e 2016 são estimativas que adotam as mesmas participações regionais no PIB nacional 

prevalecentes em 2014.

QUADRO 1
Tipo de tecnologia

Baseada em recursos naturais

Extração de carvão mineral 

Extração de petróleo, gás e serviços relacionados 

Extração de minerais metálicos 

Extração de minerais não metálicos 

Alimentos e bebidas 

Produtos do fumo

Preparação do couro 

Produtos de madeira 

Fabricação de papel e outras pastas para fabricação de papel 

Fabricação de coque e refino de petróleo 

Produção de álcool 

Metalurgia de não ferrosos 

Cimento e outros produtos minerais não metálicos

(Continua)
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Intensiva em trabalho

Têxteis 

Vestuário 

Artigos para viagem e artefatos de couro 

Calçados 

Fabricação de produtos de metal (exceto máquinas e equipamentos) 

Móveis e indústrias diversas 

Intensiva em escala

Produtos cerâmicos para construção civil e para usos diversos 

Fabricação de produtos e artefatos de papel e papelão 

Edição, impressão e reprodução de gravações 

Produtos químicos 

Artigos de borracha e plástico 

Vidro e produtos de vidro 

Metalurgia básica 

Veículos automotores 

Equipamentos de transporte ferroviário, naval e outros (exceto aeronáuticos) 

Diferenciada

Máquinas e equipamentos 

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 

Material eletrônico, aparelhos e equipamentos de comunicação 

Equipamentos de instrumentação médico-hospitalares 

Instrumentos ópticos, cronômetros e relógios 

Baseada em ciência

Produtos farmacêuticos

Máquinas de escritório e equipamentos de informática 

Equipamentos de distribuição de energia elétrica 

Aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle 

Máquinas e aparelhos de automação industrial 

Equipamentos de transporte aeronáuticos 

Fonte: Nassif (2008).

(Continuação)






