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Tópicos: 
• 1. Introdução e Motivação

– Nordeste como Região Pungente em um País com Forte Potencial
– Três Visões Complementares: Setor Público, Setor Privado, Academia
– Reportagem da Exame desta Quinzena

• 2. Lucratividade das Empresas no Nordeste
– Teoria Mínima Sobre Determinantes da Lucratividade
– Metodologia

• Dificuldade em Isolar as Empresas por Região
• Somente Empresas Listadas em Bolsa
• Dados mais recentes (3 Trimestre)
• Novas não analisadas

– Resultados: 
• Distribuição por frequencia (histogramas)
• Média e Desvio do conjunto dos % e dos valores todo (Brasil, NE)
• Assimetria na Distribuição das Perdas de Lucratividade

– Fazer para Todo o Brasil (160 dados)
– Resultado já era esperado (é intuitivo) pois ...

• 3. Receita Tributária por Estado
– IRPJ
– CSLL

• 4. Guerra Fiscal e Reforma Tributária
– Simulações em Matlab

• Resultados para o Brasil
• Resultados para o Nordeste

– Consumo – Base Municipal 
• PAS, PAC, PNAD, POF, SRFB (dados específicos)

• 5. Sugestões Enviadas para os Representantes do Setor Privado
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1. Introdução e Motivação
– Nordeste como Região Pungente em um País 

com Forte Potencial
– Três Visões Complementares: Setor Público, 

Setor Privado, Academia
– Reportagem da Exame desta Quinzena
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• O desenvolvimento do Nordeste, parece, não se dá em 
fases mas em saltos.

• No período recente, com a forte crise internacional, o 
Nordeste foi responsável pela maior fatia do pequeno 
crescimento da economia brasileira. 

• Estimativa do setor privado apontam que o crescimento do 
PIB nordestino será acima do crescimento do Brasil
– Empreendedorismo local, Desenvolvimento Tecnológico
– “empreendedores seriais -- empresários irrequietos, normalmente 

jovens, que criam uma empresa após a outra e, não raro, as vendem 
para investidores como fundos de private equity ou de venture 
capital”.

– Serviços, Turismo, Construção Civil
– Consultoria Tendências: 

• Crescimento do PIB do Nordeste: 1,5%, 
• Crescimento do Brasil: 0,1% (abaixo do valor do último Focus-Bacen)
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… Mercado e Financiamento:
• Nordeste chama a atenção inclusive de fundos 

internacionais:
• FGV-GVcep (análise do mercado de venture 

capital e private equity): 
– Em 2004: 11 empresas nordestinas com 

participações de fundos de private equity.
– Em 2009: 19 empresa
– “Uma delas é o grupo SER Educacional, com sede 

em Recife, que no ano passado recebeu um aporte 
de 100 milhões de reais do fundo americano 
Cartesian Capital Group (o Cartesian só tem mais um 
investimento no Brasil, no banco Daycoval).”
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• Atenção das grandes empresas do 
Sul/Sudeste: 
– “Um dos maiores investimentos recentes foi 

feito pela Sadia em Vitória de Santo Antão, a 
50 quilômetros de Recife. Em março, a 
empresa inaugurou sua primeira fábrica na 
região (aporte de 300 milhões de reais)”

• Movimento migratório diferente: mais 
companhias nordestinas ultrapassam as 
fronteiras da região 

http://mm.portalexame.abril.com.br/empresas/ficha/sadia
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… Dados  Sociais
• Nordeste é a região do Brasil mais beneficiada pelos 

programas de transferência de renda
• Aposentadoria Rural
• “A região começou a receber grandes investimentos nos 

últimos anos, sobretudo no que se refere ao setor de 
infraestrutura. Obras gigantes já estão em curso, como 
os portos de Suape, em Pernambuco, e Pecém, no 
Ceará, ou a duplicação da BR-101, que liga o litoral 
pernambucano ao do Rio Grande do Norte. No total, 52 
bilhões de reais devem ser injetados na economia local 
nos próximos cinco anos, de acordo com o 
levantamento do Anuário EXAME de Infraestrutura 
2008.” (Revista Exame, 04/Nov/2009).
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• Marcelo Neri (FGV): “... revela que a renda do trabalho 
nesse pedaço do país vem crescendo 7,27% ao ano 
desde 2003, ante 5,13% da média brasileira. De 
setembro de 2008 a setembro deste ano, o Nordeste 
apresentou o maior crescimento em vagas formais de 
trabalho do país. ‘São números emblemáticos, para 
derrubar as teses de que a região só cresce graças aos 
programas de transferência de renda’ " (Revista Exame, 
04/Nov/2009).

• Mobilidade social no Nordeste sem precedentes:
– Cerca de 10 milhões de nordestinos ingressaram nas classes C 

e D
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… Gargalos:
• Nordeste é uma região pobre, com baixos 

índices de educação e qualificação da mão de 
obra. 
– Alunos nordestinos só agora chegaram à média de 

anos de estudo que o restante do país tinha em 1999 
-- inferior a seis anos de instrução formal. 

– Essa lacuna tende a ser crítica numa economia que 
se moderniza e que passa a depender de mais 
qualificação. 

– As diferenças entre os estados são consideráveis. 
Alagoas e Maranhão, por exemplo, estão longe do 
ritmo de crescimento de vizinhos como Pernambuco 
e Ceará
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2. Lucratividade das Empresas no Nordeste

• Determinantes da Lucratividade
• Teoria Mínima
• Modelo de Finanças (Financial 

Economics) para Lucratividade



13

Teoria Mínima Sobre 
Determinantes da Lucratividade

• Antigos Modelos de Organizaçao Industria
– SCP (Estrutura, Conduta, Desempenho)

• Ver a frente: 
– Variável Financeira (looking forward)

• Apreçamento de ativo
• Distribuiçao de Dividendo

• Câmbio e Incerteza (Volatilidade)
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Modelos de Finanças para 
Lucratividade das Empresas

• Preços de açoes da Bovespa
– Aberto por região

• Comprar o Nordeste?
• Hipótese: Corr(P,Consumo) , Modelo C-CAPM (R. 

Lucas).

• Distribuiçao de Dividendos e Lucratividade
– Irrelevância de Miller (1971, JB)
– Benartzi, Michaely, Thaler (1997, JF)
– Fama, French (JFE, 2006)
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Correlação entre Lucratividade e 
Retorno do Investimento
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Lucratividade das Empresas no Nordeste: 
Metodologia

• Ebitda (Lajida)
• Maiores do Nordeste x Maiores do Brasil
• Setores: Bancário, Metalurgia, ...
• Relacionar as empresas listadas em bolsa com as 

empresas com maior receita líquida (covariância 
positiva)

• Dificuldade em Isolar as Empresas por Região
• Somente Empresas Listadas em Bolsa
• Dados mais recentes (3 Trimestre)
• Novas não analisadas
• Maiores do Nordeste, em grande medida, sáo as 

maiores do Brasil.
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Resultados: 
• Distribuição por frequência (histogramas)
• Média e Desvio do conjunto dos % e dos valores 

todo (Brasil, NE)
• Variáveis disponíveis na base Economática

– Indicadores Financeiros
– Outros
– Estrutura de Capital

• Assimetria na Distribuição das Perdas de 
Lucratividade

– Fazer para Todo o Brasil (160 dados)
– Resultado já era esperado (é intuitivo) pois ...
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… Ebitda [t/(t-1)]: 

EBITDA: Crescimento t/(t-1) em %
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… Ebitda [t/(t-4)]:

Crescimento do 
EBITDA (%) I.09/I.08 II.09/II.08

Resto do País -25.9% -43.7%
Nordeste -14.1% -22.3%
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3. Receita Tributária por Região e por Estado do NE 

Arrecadação de IRPJ por Região (01.2008 a 09.2009) (R$)
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Receita por Estado
Arrecadação IRPJ - Estados da Região Nordeste (Jan/08-Set/09)
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… Arrecadação Tributária (Corte Regional):

• IRPJ
• CSLL
• Impostos Indiretos
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4. Guerra Fiscal e Reforma Tributária

– Simulações em Matlab
• Resultados para o Brasil
• Resultados para o Nordeste

– Consumo – Base Municipal 
• PAS, PAC, PNAD, POF, SRFB (dados 

específicos)
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Aumento do PIB Resultante da Reforma Tributária

• … e para o Nordeste?
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5. Sugestões Enviadas para os Representantes do 
Setor Privado

• … Importantes perguntas (check list).
• … possíveis respostas…
• … apenas sugestões
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• Quais os principais temas econômicos que devem ditar o futuro do Nordeste 
na vossa opinião?

• Como Vossa Senhoria enxerga o mercado consumidor (agregado e de sua 
empresa e do seu setor): 

– No Brasil
– Na Região Nordeste
– Nas localidades nordestinas (meso-regiões ou cidades) onde sua empresa atua mais 

fortemente.
• Quais são, na sua opinião, as perspectivas de crescimento da empresa?
• Qual o potencial de crescimento do mercado consumidor da Empresa e do Setor 

econômico onde ela atua?
• Há alguma interface entre Programas de Infra-Estrutura (como PAC) e a 

estratégia (competitiva e/ou financeira) de médio/longo prazo da empresa?
• Quais as principais vantagens para uma empresa atuar no Nordeste?

– Mão-de-obra qualificada?
– Forte mercado consumidor?
– Outros.

• Quais os principais gargalos para uma atuação competitiva de uma empresa do 
seu setor no Nordeste?

– Financiamento caro?
– Poucas fontes para financiamento?
– Crédito para o consumidor incipiente ou caro?
– Tributação?
– Custo de Fatores (mão-de-obra, bens de capital)?
– Falta de mão-de-obra qualificada?
– Outros.
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• Quais fatores macroeconômicos são preponderantes na decisão 
de investimento da empresa?
– Taxa de juros
– Câmbio
– Nível de Inflação
– Outros

• Qual a política de investimentos da empresa?
• Como espera que o nível de concorrência para o seu setor esteja 

no futuro próximo?
• Qual a sua composição presente e futura (esperada) entre venda 

para mercado consumidor interno e venda para o exterior 
(exportação)?

• Como tornar o nordeste mais competitivo?
• Que elementos deveriam constar minimamente em uma política de 

desenvolvimento econômica para o Nordeste?
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