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RESUMO  

 
O processo de inserção da economia brasileira no contexto internacional, nos anos 
noventa, repercutiu no ambiente competitivo das empresas, pois para enfrentar a 
concorrência dos produtos importados, a indústria brasileira procurou modernizar-se, 
seja, pela adoção de novas tecnologias e técnicas de gestão de trabalho ou pelo 
aperfeiçoamento da qualidade dos produtos. Esse cenário de mudanças e 
transformações da economia brasileira se refletiu no mercado de trabalho, em 
especial, daqueles que estão em busca do primeiro emprego. Todas essas 
mudanças tiveram efeitos sobre o emprego industrial, pois representaram ajustes 
produtivos com o propósito de reduzir custos e obter ganhos de eficiência, os quais 
se expressam em aumento de produtividade. Nesse sentido, os trabalhadores que 
buscam o primeiro emprego encontram maiores dificuldades para se inserir no 
mercado de trabalho, principalmente, devido à falta de experiência e qualificação. O 
governo do Estado do Ceará, em relação aos anos 90, intensificou suas ações no 
sentido de dinamizar indústria cearense, com base em concessões financeiras e 
apoio de infraestrutura às empresas que desejassem ampliar, modernizar ou investir 
em novas instalações. Isto repercutiu favoravelmente na economia cearense, 
atraindo empresas de outros estados. Com isso, tem-se observado um dinamismo 
na indústria de transformação do Estado, e que tem reflexos no mercado de 
trabalho. Dessa forma, surgiu o interesse em analisar o comportamento do primeiro 
emprego na indústria de transformação do Estado do Ceará no período de 1994-
2009. Trata-se de uma pesquisa de natureza descritiva. O estudo compreende a 
análise do período entre 1994 e 2009, tendo como fontes principais de dados o 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Instituto de Pesquisas 
Estratégias do Estado do Ceará (IPECE) e os dados do Relatório Anual de 
Informações Sociais (RAIS). A pesquisa apontou  mudanças relevantes no 
comportamento do primeiro emprego não somente na perspectiva espacial como 
também setorial. No âmbito das mesorregiões, favorecidas pela política de 
interiorização do Estado, destacaram-se em termos do crescimento observado no 
período em relação ao primeiro emprego as mesorregiões: Centro Sul Cearense e 
Noroeste. No que se refere à estrutura produtiva, evidencia-se que as atividades 
mais tradicionais continuam liderando a absorção do primeiro emprego, pela própria 
natureza delas intensivas em mão de obra. Observou-se que em 1990, as atividades 
de fabricação de produtos alimentares e bebidas, confecção de artigos do vestuário 
e acessórios e fabricação de produtos têxteis responderam por quase 70% do 
primeiro emprego da indústria de transformação. No ano de 2009, a atividade de 
preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos de viagem 
respondeu por 36,87(%), tendo um dos mais expressivos crescimentos no primeiro 
emprego do período (1151,29%). 

 

Palavras-chave: Primeiro Emprego. Mercado de Trabalho. Indústria de 
Transformação do Ceará. 

 

 



 

 

ABSTRACT  

 

The process of insertion of the Brazilian economy in the international context, in the 
nineties affected the competitive environment for companies, because to face 
competition from imported products, the Brazilian industry sought to modernize, 
wether by the adoption of new technologies and management techniques work or the 
improvement of product quality. This scenario of changes and transformations of the 
Brazilian economy was reflected in the labor market, especially those who are 
seeking their first job. All these changes have had effects on manufacturing 
employment, because they accounted for production adjustments in order to reduce 
costs and gain efficiency, which are expressed in increased productivity. In this 
sense, workers seeking their first job are more difficult to enter the labor market, 
mainly due to lack of experience and qualification. The state government of Ceará, 
along the nineties, stepped up its actions to stimulate industry of the state, based on 
financial concessions and infrastructure support to companies wishing to expand, 
modernize and invest in new facilities. This had a favorable impact on the economy 
of Ceará, attracting companies from other states. At this point, there has been an 
interest in the manufacturing industry of the state, reflecting in the labor market. Thus 
arose the interest in analyzing the behavior of first employment in the manufacturing 
industry of the State of Ceará in the period 1994-2009. It is a descriptive research. 
The study comprises the analysis of the period between 1994 and 2009, with the 
main sources of data to the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE), 
Institute for Research Strategies of the State of Ceará (IPECE) and the data from the 
Annual Report of Social Information (RAIS). The research showed important changes 
in the behavior of the first job not only in a spatial perspective but also in a sectorial 
one. Within the mesoregions range, which are pleased by the policy of internalization 
of the State, stood out in terms of growth observed in the first period for the 
employment the following mesoregions: South Central and Northwest of Ceará. With 
regard to the productive structure, it is clear that the most traditional activities 
continue to lead the absorption of first employment, due to their 
own intensive manpower nature. It was observed that in 1990, the activities of the 
manufacture of foodstuffs and beverages, manufacture of articles of apparel and 
accessories and textile manufacturing accounted for nearly 70% of first employment 
in the manufacturing industry. In 2009, the activity of the preparation of leather, 
manufacturing leather goods, and travel goods accounted for 36.87 (%), with one of 
the most significant employment growth in the first period (1151.29%). 

 

Keywords: Firt Job. Job Market. Manufacturing Industry of Ceará. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 A partir da década de 1990, o mercado de trabalho brasileiro passou por 

grandes transformações especialmente nos últimos anos, devido a mudanças 

estruturais acarretadas por alterações importantes no cenário econômico, como a 

estabilização macroeconômica e o processo de abertura comercial. Em 

consequência, houve movimentos espaciais na distribuição da ocupação, com 

reflexos nos demais índices que descrevem o comportamento de mercados/setores 

específicos (RAMOS; FERREIRA, 2005). 

           O desenvolvimento de novas tecnologias e novas formas de gestão 

aumentou expressivamente a competitividade das empresas brasileiras. Nesta 

condição, parte considerável das empresas, com destaque para as de médio e 

grande porte, tem perseguido padrões de eficiência e competitividade. 

 De acordo com Posthuma (1999) esta década de 1990 também foi marcado 

pela adoção de políticas monetaristas de controle inflacionário baseados em altas 

taxas de juros, as quais por sua vez, têm enfraquecido a capacidade de investimento 

e de crescimento das empresas nacionais. 

Outro acontecimento relevante na década de 1990 foi o ingresso da economia 

brasileira em um novo padrão de desenvolvimento caracterizado pela abertura 

comercial e financeira e, a partir de 1994, pela estabilização de preços, com 

alterações profundas na condução das políticas macroeconômicas. 

 No que se refere à política monetária, enfatizou-se uma política restritiva com 

taxas de juros reais elevadas, objetivando o controle da demanda agregada e a 

atração de capitais estrangeiros. A política cambial objetivou a manutenção da 

estabilidade e caracterizou-se por taxas de câmbio valorizadas estimulando o 

aumento da competitividade, e por fim, a política fiscal foi marcada por maior 

austeridade, observando-se também um amplo processo de privatização de 

empresas estatais.  

 De acordo com Dedecca (2005) ocorre que a política macroeconômica dos 

anos noventa logrou mudar o ambiente competitivo das empresas. Na ausência de 

uma política industrial mais abrangente, as estratégias empresariais focaram na 

racionalização de custos como alternativa para elevar seus níveis de 



15 

 

 

competitividade. Com a valorização cambial tornou-se necessário ampliar a 

produtividade como forma de contornar a concorrência com produtos importados. 

Acresce que a política de juros elevados e a escassez de financiamentos de longo 

prazo foram dificuldades adicionais para ampliação das inversões na atividade 

produtiva. 

 Consequentemente, a estrutura de produção e a demanda por trabalho 

também foram alteradas pelo processo de inserção da economia brasileira no 

contexto internacional. A indústria brasileira procurou modernizar-se, seja, pela 

adoção de novas tecnologias e técnicas de gestão de trabalho seja pelo 

aperfeiçoamento da qualidade dos produtos.  

 No Brasil, principalmente a partir dos anos 1990, quando as políticas 

macroeconômicas foram implementadas, aumentou a problemática do emprego 

devido às oscilações na produção e consumo que o sistema econômico sofreu. 

Como aponta Dedecca (2005) aqueles que aspiravam ao primeiro emprego ao 

longo desta década de 1990 se depararam com maiores dificuldades de inserção no 

mercado de trabalho, sendo decorrência das maiores exigências de qualificação e 

experiência. 

           De fato, nos anos de 1990 os trabalhadores com registro em carteira 

perderam espaço para os trabalhadores sem registro em carteira, autônomos e 

trabalhadores com contrato temporário que atingiram 49% da População 

Economicamente Ativa (PEA) em 1999, segundo dados do IBGE.(GARCIA et al, 

2010). 

 Destaca-se que o desenvolvimento industrial brasileiro também aponta para 

a consolidação dos grandes grupos econômicos nacionais no Centro-Sul e, a partir 

do momento em que a industrialização nacional concentrada nesta região avançou 

e forçou os demais espaços regionais a ajustarem sua estrutura produtiva, fato que 

ocorreu no Nordeste. 

Na realidade do setor industrial e, de acordo com Kupfer e Hasenclever(2002) 

o aumento das importações em todas as cadeias produtivas foi acompanhado de 

baixas taxas de crescimento, queda no valor das transformações industriais e 

aumento da produtividade embora sem crescimento expressivo da produção. 

Entretanto, estas alterações, engendradas no interior da indústria, geraram impactos 
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no mercado de trabalho, particularmente no que se refere ao emprego formal, no 

setor industrial. 

Alguns destes reflexos foram: a redução do emprego industrial e aumento da 

proporção de trabalho dos informais, combinado a crescimento do rendimento real 

dos trabalhadores e do emprego nos setores comércio e serviços. 

A indústria de transformação foi o setor mais atingido pelas mudanças 

observadas ao longo da década, na medida em que esteve exposta da forma mais 

significativa à concorrência dos produtos importados. A tônica da política econômica 

dos anos 90 esteve no processo de abertura comercial que foi o real motivador da 

diminuição progressiva de postos de trabalho. 

 Nesse sentido, constata-se que as firmas inseridas na indústria de 

transformação procuraram melhorar sua performance com base na adoção de novas 

tecnologias e de novas formas de organização da produção. Todas essas mudanças 

tiveram efeitos sobre o emprego industrial, pois representavam ajustes produtivos 

com o propósito de reduzir custos e obter ganhos de eficiência, os quais se 

expressam em aumento de produtividade.  

 

1.1 Justificativa 

 

Esse cenário de mudanças e transformações da economia brasileira se reflete 

no mercado de trabalho, em especial, daqueles que estão em busca do primeiro 

emprego. Acerca desta questão, reflete Pochmann (2000) que o primeiro emprego 

representa uma situação decisiva sobre a trajetória futura do jovem no mercado de 

trabalho. Quanto melhores as condições de acesso ao primeiro emprego, 

proporcionalmente mais favorável deve ser a sua evolução profissional. 

         Observa-se também que a tendência à desestruturação do mercado de 

trabalho foi uma característica desta fase dos anos 90, conduzindo ao menor 

crescimento do emprego, dificultando a inserção no mercado de trabalho como um 

todo, mas, principalmente aqueles que buscam uma primeira oportunidade. Deve-se 

mencionar que as admissões ao primeiro emprego na indústria, estão concentradas 

em ocupações tais como confecção e calçados. Desta forma e segundo Sabóia 
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(2005), a indústria de transformação é responsável pela maior parte das admissões 

ao primeiro emprego no Brasil. 

Outra relevante questão consiste no fator escolaridade no mercado de 

trabalho, de acordo com Sabóia (2005) há admissões ao primeiro emprego para os 

mais distintos níveis de escolaridade, portanto poucos deles têm sido criados para 

pessoas com o terceiro grau completo ou incompleto.  

Acrescenta Sabóia (2005), que em alguns setores, como na mecânica, 

material elétrico e de comunicação e material de transporte, cerca de metade dos 

primeiros empregos exigem o ensino médio completo. Em outros setores, como na 

indústria da construção, alimentos e bebidas e de madeira e mobiliário, parcela 

significativa dos primeiros empregos é reservada para pessoas com baixa 

escolaridade.  

 Diante do exposto, existem muitos desafios para o trabalhador obter a 

primeira ocupação no mercado formal, dado que a competitividade no mercado de 

trabalho vem elevando as exigências dos empresários industriais, principalmente no 

tocante a qualificação profissional. 

     Gonçalves e Monte (2008) mostram que os trabalhadores que buscam o 

primeiro emprego encontram maiores dificuldades para se inserir no mercado de 

trabalho, devido à falta de experiência. Apesar de possuir um nível de escolaridade 

superior aos trabalhadores mais velhos, o trabalhador jovem acaba se inserindo em 

ocupações de conhecimento ínfimo, que não contribui para a sua formação 

intelectual.  

         Como aponta Sennet (1999) o primeiro emprego é para o jovem a porta de 

entrada no mercado de trabalho, isso é particularmente relevante à medida que se 

verifica as mudanças importantes que estão ocorrendo no mundo do trabalho de 

uma forma geral, particularmente em relação à organização do processo produtivo e 

às exigências de qualificação da mão de obra. 

       Nos comentários de Braga e Rodarte (2006), as condições de demanda 

agregada têm penalizado todos os trabalhadores, principalmente os jovens, que, 

diante da escassez de postos de trabalho entram em desvantagem no mercado de 

trabalho. Isto ocorre porque a mão-de-obra dos jovens é mais sensível à demanda 

agregada. 
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      Atenta-se que expressiva parcela desses jovens compõe-se de indivíduos que 

buscam a sua primeira ocupação, distinguindo-os daqueles que já possuem 

experiência. Ademais, esta falta de experiência profissional acaba, encobrindo uma 

possível discriminação existente no mercado de trabalho, onde trabalhadores com 

elevados níveis de escolaridade e produtividade recebem salários inferiores por 

causa de sua condição no mercado de primeira ocupação.  

A relevância do primeiro emprego representa para o jovem uma situação 

decisiva para sua trajetória futura no mercado de trabalho, e para Pochmann (2000) 

quanto melhores as condições de acesso  ao primeiro emprego proporcionalmente 

mais favorável será a sua evolução profissional. 

Referente ao Estado do Ceará, o comportamento do primeiro emprego ao 

longo da evolução da indústria cearense está relacionado com todas estas 

mudanças supracitadas em que se permeiam os aspectos econômicos e estruturais 

e a própria história do processo de desenvolvimento industrial do estado. 

O Estado do Ceará, em relação aos anos 90, intensificou suas ações no 

sentido de dinamizar indústria cearense, com base em concessões financeiras e 

apoio de infraestrutura às empresas que desejassem ampliar, modernizar ou investir 

em novas instalações.  

Nesta perspectiva, comenta Hirschman (1958) que o poder público conta com 

instrumentos capazes de contornar os problemas dos desequilíbrios regionais, e 

para isso dispor-se-ia de um programa de investimentos adequado e de um sistema 

fiscal condizente com as necessidades. 

Decerto, tal dinâmica encontra-se atrelada ao melhor aproveitamento dos 

espaços regionais que conforme Brito e Bonelli (1996) pode encontrar-se em 

contraposição às tendências tradicionais de políticas de desenvolvimento regional, 

talvez relacionada a um “desenvolvimento endógeno dos espaços regionais.” 

O Estado do Ceará na década de noventa conduziu uma política industrial 

baseada principalmente na concessão de incentivos fiscais, para atração de 

investimentos e fomento à industrialização.  Isto teve reflexos na performance 

econômica, uma vez que com o Produto Interno Bruto cresceu nesse período a 

taxas maiores que o nacional. Destacando-se o aumento da participação do setor 
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industrial, em especial na indústria de transformação e construção civil (IPECE, 

2009).     

Desta forma, destaca-se a relevância dada ao processo de industrialização 

que se traduziu no mercado de trabalho, pelo crescimento observado no número de 

estabelecimentos e no número de empregos formais gerados nesse período. No 

caso da indústria de transformação, atividades econômicas que apresentaram maior 

participação nesses indicadores foram: fabricação de produtos alimentares e 

bebidas, fabricação de artigos de vestuário e acessórios e, preparação de couros e 

fabricação de artefatos de couro (MTE, 2009). 

Ressalta-se que no ano de 2009 o Estado do Ceará apresentou a segunda 

maior geração de emprego do Nordeste sendo superado pelo Estado de 

Pernambuco e Bahia com índices maiores de geração de emprego. Os setores 

responsáveis pelo aumento das vagas de emprego foram a Indústria de 

Transformação, Construção Civil e Serviços neste período (BNB, 2010). 

 

1.2 Problema  

 

A partir da contextualização feita sobre o panorama econômico nacional e 

seus reflexos no mercado de trabalho, e mais especificamente sobre o primeiro 

emprego, esse estudo tem como questão de pesquisa: Qual o comportamento do 

primeiro emprego considerando as políticas de apoio ao setor industrial no Estado 

do Ceará? 

 

1.3 Pressupostos 

 

  a) A interiorização industrial promoveu o crescimento do primeiro emprego no 

Estado do Ceará, em proporção superior a Região Metropolitana de Fortaleza. 

        b) O perfil do trabalhador do primeiro emprego se diferenciou na Região 

Metropolitana de Fortaleza em relação ao interior do Estado. 

        c) A participação setorial do primeiro emprego na indústria do Estado do Ceará 

se modificou ao longo do período. 
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1.4  Objetivos 

1.4.1 Objetivo Geral 

Analisar o comportamento do primeiro emprego na indústria de transformação 

do Estado do Ceará no período de 1994-2009.  

 

1.4.2 Objetivos Específicos      

a) Investigar a evolução da estrutura do primeiro emprego industrial nas 

mesorregiões do Estado do Ceará. 

b) Identificar o perfil do trabalhador do primeiro emprego na indústria de 

transformação do Ceará. 

c) Analisar a contribuição da estrutura industrial cearense para a geração do 

primeiro emprego. 

 

1.5 Aspectos Metodológicos 

 

Trata-se de uma pesquisa de natureza descritiva com abordagem 

quantitativa, utilizando-se fontes secundárias, sendo inclusos nestas fontes artigos, 

dissertações de mestrado, publicações de entidades relacionadas ao foco de estudo, 

assim como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Instituto de 

Pesquisas Estratégicas do Estado do Ceará (IPECE), e os dados do Relatório Anual 

de Informações Sociais (RAIS) e do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). 

As principais variáveis estudadas são o nível de educação e a qualificação do 

trabalhador, o número de estabelecimentos e de empregados por setor. Os dados 

de referência aos anos de 1994 a 2009. O setor industrial será investigado ao nível 

de dois dígitos segundo a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE). 

No contexto espacial, o campo de abrangência do estudo será o Estado do Ceará 

em termos das mesorregiões geográficas do IBGE. 

 

1.6 Estrutura do Trabalho 

 

          O trabalho está composto em sete seções, a primeira corresponde, conforme 

já apresentada a introdução. A seguir tem-se a seção 2 que apresenta uma 
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contextualização do mercado de trabalho no âmbito teórico, bem como das políticas 

públicas relativas ao primeiro emprego no Brasil. Na seção 3, aborda-se a política de 

promoção à industrialização no Estado do Ceará. As considerações metodológicas 

apresentam-se na seção 4. Segue-se a seção 5 de análise dos resultados, 

seguindo-se as considerações finais na seção 6 e, por último, as referências.  
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2   MERCADO DE TRABALHO E RESPOSTAS GOVERNAMENTAIS 

 

Esta seção tem por objetivo discutir num primeiro momento, os fundamentos 

do mercado de trabalho, na perspectiva do que representa com os seus fatores 

determinantes. No segundo momento se apresenta a situação do Brasil, 

considerando as principais políticas para o emprego, com ênfase ao primeiro 

emprego, bem como a performance do mercado de trabalho brasileiro, no âmbito 

geral e no que diz respeito ao primeiro emprego. 

 

2.1  Bases para compreender o mercado de trabalho 

 

O mercado que aloca os trabalhadores para os empregos e coordena as 

decisões de emprego é o mercado de trabalho. Desta forma, a demanda e oferta da 

mão-de-obra são elementos relevantes para o estudo deste mercado. Sabendo-se 

que no lado da demanda da mão-de-obra estão os empregadores que se instituem 

empresas sendo uma relação entre cada nível de salário e o número de empregados 

que a empresa contrata com esse salário. Ehrenberg e Smith (2005) argumentam 

que contratação de mão-de-obra é influenciada pelas condições nos seguintes  

mercados: capitais, produtos e o próprio mercado de trabalho. Sendo os mercados 

de trabalho e de capital onde os insumos das empresas são adquiridos, e o mercado 

de produtos é aquele em que a produção é vendida.  

De acordo com Ehrenberg e Smith (2005) o mercado de trabalho é composto 

de todos os compradores e vendedores de trabalho. Alguns desses participantes 

podem não ser ativos num dado momento, no sentido de estar procurando novos 

funcionários ou novos empregos, mas, em qualquer dia dado, milhares de empresas 

e trabalhadores estão no mercado tentando transacionar. 

Para tal no lado da oferta de mão-de-obra estão os trabalhadores os quais 

oferecem unidade de trabalho no mercado de trabalho em proporção com o salário 

real que é oferecido pela empresa e cujas decisões sobre onde trabalhar devem 

levar em conta outras opções tais como condições ambientais de trabalho, horas 

trabalhadas e possibilidades de ascensões profissionais.  
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Para Ehrenberg e Smith (2005), no tocante aos fatores determinantes da 

oferta e demanda por mão-de-obra, as empresas combinam vários fatores de 

produção – principalmente capital e mão-de-obra – para produzir bens e serviços 

que serão vendidos no mercado de produtos. Observa-se que a sua produção total e 

a forma como combinam mão-de-obra e capital dependem da demanda de produtos, 

da quantidade de mão-de-obra e do capital que podem adquirir a preços específicos 

e da escolha de tecnologias disponíveis. Isto posto, confere ao capital e a mão-de-

obra relevância dentro dos fatores de produção na estruturação do mercado de 

trabalho. 

Outrossim o mercado de trabalho emerge como uma instituição fundamental 

ao funcionamento da economia, decorrente do surgimento do sistema capitalista de 

produção e conseqüente utilização do trabalho assalariado em larga escala. De uma 

forma bastante ampla, ainda pode ser entendido, como aponta Chahad (1986) a 

compra e venda de serviços de mão-de-obra, representando o lócus onde 

trabalhadores e empresários se confrontam e, dentro de um processo de 

negociações coletivas que ocorre algumas vezes com a interferência do Estado, 

determinam conjuntamente os níveis de salários, o nível de emprego, as condições 

de trabalho e os demais aspectos relativos às relações entre capital e trabalho. 

O mercado de trabalho, assim definido e de acordo com Chahad (1986), 

denomina-se mercado formal de trabalho, o qual contempla as relações contratuais 

de trabalho, em grande parte determinadas pelas forças de mercado, ao mesmo 

tempo em que é objeto de legislação específica que as regula. 

Em contraposição, existe o chamado mercado informal de trabalho, onde 

prevalecem regras de funcionamento com um mínimo de interferência do Estado. 

Ainda que a dimensão do mercado informal possa ser relativamente grande, a 

dinâmica da economia é fornecida pelo setor formal. 

Chahad (1986) ressalta que importância do mercado de trabalho pode ser 

observada por óticas variadas dentro da teoria econômica, onde, do ponto de vista 

microeconômico, este mercado constitui-se num caso particular da teoria dos 

preços, sendo imprescindível na determinação dos níveis de salários e emprego. Já 

do ponto de vista macroeconômico, este mercado contribui para compreensão da 
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determinação do nível da demanda agregada, do produto e do emprego, onde 

possui papel fundamental ao lado dos mercados de bens e serviços, monetários e, 

também, de títulos.  

Outra ótica a ser observada relaciona-se a sua importância sócio-econômica, 

pois vários fatores atuam sobre o cotidiano dos trabalhadores, tais como: salários 

(reais e nominais), desemprego, rotatividade, produtividade, além de determinadas 

condições de trabalho e de subsistência dos indivíduos. 

É certo que o mercado de trabalho não pode ser analisado isoladamente do 

contexto da economia. As modificações das principais variáveis que o determinam – 

salários, emprego, desemprego, rotatividade e produtividade – são condicionadas, 

basicamente, pelo nível e pela flutuação da atividade econômica. Isso é verdade 

tanto em curto prazo, durante o chamado ciclo de conjuntura, quanto numa 

perspectiva de longo prazo, onde os principais fatores condicionantes da evolução 

das variáveis são o nível e o ritmo do desenvolvimento econômico do país. 

No longo prazo, o crescimento econômico conduz a alterações nos principais 

indicadores do mercado de trabalho. Os salários reais sobem, pois, com o 

crescimento, mais bens são colocados à disposição da coletividade, assim como o 

nível de produtividade do trabalho é maior. Nenhuma inferência, contudo, pode ser 

extraída com relação à distribuição de renda. O emprego cresce porque as 

oportunidades de trabalho ampliam-se seja pelo surgimento de novas ocupações, 

seja pelo aumento de novas vagas em firmas já instaladas. A produtividade cresce 

porque, regra geral, utiliza maior quantidade de capital ou instrumentos de trabalho 

tecnologicamente mais avançados, por unidade de trabalho. A rotatividade cresce 

porque, com a ampliação das oportunidades de emprego, os trabalhadores têm 

maiores chances de mobilidade ocupacional e/ou entre firmas, ou mesmo buscam 

maior salário na mesma ocupação (CHAHAD, 1986). 

 

2.2  Fatores estruturais geradores de emprego 

 

          O emprego constitui uma variável básica do funcionamento de uma economia 

capitalista, desta forma, alguns elementos determinam a quantidade e a qualidade 

da força de trabalho no sistema capitalista. 
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Utilizando dados oficiais do IBGE, Najberg e Ikeda (1999), determinaram três 

tipos de empregos na economia brasileira, onde se enquadra o emprego direto, que 

corresponde à mão-de-obra adicional requerida por um setor, podendo observar o 

aumento de produção. Por exemplo, um aumento de demanda por vestuário 

impulsionará as empresas do setor a aumentar sua produção, de forma a atender 

esse aumento de procura, contratando novos trabalhadores. No caso específico do 

emprego direto, portanto, haverá variação no nível de emprego no setor onde 

ocorreu o aumento de demanda.  

O emprego indireto corresponde aos postos de trabalho que surgem nos 

setores que compõem a cadeia produtiva, já que a produção de um bem final 

estimula a produção de todos os insumos necessários à sua produção.  

Por fim, o emprego efeito-renda que é obtido a partir da transformação da 

renda dos trabalhadores e empresários em consumo. Parte da receita das empresas 

auferida em decorrência da venda de seus produtos se transforma através do 

pagamento de salários ou do recebimento de dividendos, em renda dos 

trabalhadores e dos empresários. Ambos gastam parcela de sua renda adquirindo 

bens e serviços diversos, segundo seu perfil de consumo, estimulando a produção 

de um conjunto de setores e realimentando o processo de geração de emprego.  

Por exemplo, um aumento da demanda de vestuário gera empregos diretos 

no próprio setor e indiretos na indústria têxtil e na agropecuária, por exemplo, que 

fornecem parte dos insumos necessários para a produção das novas roupas. Esses 

trabalhadores adicionais, ao receberem seus salários, gastam uma parte de sua 

renda em consumo, comprando alimentos, consumindo serviços diversos, como 

restaurantes ou cinemas, e inclusive comprando roupas, o que aumenta ainda mais 

a demanda e os empregos no setor. 

Nesse contexto, ressalta-se o papel das políticas macroeconômicas, onde a 

defesa do pleno emprego, a partir das forças produtivas capitalistas consolida-se 

como um resultado histórico. Os fundos de financiamento público ou privado que 

estabelecem acesso às garantias mínimas de proteção social, através das políticas 

de bem-estar que visam definir o grau possível de incorporação da classe 

trabalhadora aos frutos do desenvolvimento econômico. E, tem-se, também às 
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políticas específicas voltadas para o mercado de trabalho, onde o papel consiste em 

orientar tanto a redução dos desajustes nas ocupações e rendimentos que ocorrem 

no plano nacional, regional e setorial, quanto os problemas de qualificação 

profissional, de alocação de mão-de-obra, das condições e relações de trabalho, 

dentre outros (NAJBERG; PEREIRA, 2004). 

A exigência de qualificação e a maior competitividade apresentam um lado 

perverso. Estando os trabalhadores pressionados pelas mudanças de trabalho e do 

desemprego, a requalificação profissional torna-se cada vez mais necessária para a 

permanência nos trabalhos. A formação profissional se transforma em um critério de 

seleção e não necessariamente uma exigência do setor de produção (DIEESE, 

2009). 

Sendo um fator relevante tanto para o ingresso ao primeiro emprego como, 

também, para a permanência no mesmo, a qualificação profissional é um valor 

agregado para os trabalhadores permitindo uma maior segurança no posto de 

trabalho já assumido. 

A qualificação profissional aumenta as chances do trabalhador, pois o torna 

mais competente e amplia as oportunidades de geração de renda. No entanto, 

embora a educação profissional seja apontada como um direito do trabalhador, e 

não garante o emprego, pois não há postos de trabalho para toda a população 

economicamente ativa (MTE, 2009). 

Entretanto, observa-se que a existência ou não do emprego depende mais do 

ambiente concorrencial e da realidade econômica do que necessariamente da 

qualificação do trabalhador. 

Tal fato pode ser explicado, pois no início da retomada do crescimento 

econômico os empregadores preferem contratar os desempregados com experiência 

profissional e apenas quando o crescimento se consolida os desempregados pouco 

experientes são contratados. Do contrário, no caso de um cenário adverso, o 

congelamento das admissões penaliza fortemente os jovens que representam o 

maior percentual dos entrantes, indicando que, tanto no momento de expansão, 

quanto nos momentos de fraco dinamismo, essa categoria apresenta as maiores 

taxas de desemprego (FAUSTINO et al, 2010). 
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Sendo assim, os trabalhadores com experiência profissão (em geral, com 

idade mais elevada), possuem maior facilidade de inserção em atividades de maior 

produtividade e rendimento. Segundo Braga e Rodarte (2006), as condições de 

demanda agregada podem penalizar todos os trabalhadores, principalmente os 

jovens, que, diante da escassez de postos de trabalho entram em desvantagem no 

mercado de trabalho. Isto ocorre porque a mão-de-obra dos jovens é mais sensível à 

demanda agregada. 

 

2.3 Políticas voltadas para o mercado de trabalho 

 

De acordo com Calmfors (1994) das políticas voltadas para o mercado de 

trabalho classificam-se em dois grandes grupos, sendo o primeiro que envolve a 

questão do grau de flexibilidade do mercado de trabalho, notadamente no que se 

refere ao custo da mão-de-obra, a partir de um ponto de vista que identifica na 

rigidez deste mercado algum elemento que dificulta a possibilidade de geração de 

emprego. O segundo compreende as chamadas políticas ativas de mercado de 

trabalho, as quais englobam um elenco de medidas destinadas a aperfeiçoar o 

funcionamento do mercado de trabalho para beneficiar os desempregados. Tanto 

medidas destinadas a reduzir o desemprego friccional e o desemprego de grupos 

específicos, como entre os jovens e aqueles que estão desempregados por muito 

tempo, assim como políticas de treinamento e iniciativas que visem a criação direta 

de empregos podem ser incluídas neste grupo. 

Ressalta-se que o desemprego friccional resulta do dinamismo inerente ao 

normal funcionamento da economia e do mercado de trabalho (MENEZES E 

PICCHETTI, 2000). De tal forma, é o desemprego que se deve ao tempo em que os 

trabalhadores gastam em busca de emprego. 

De acordo com Calmfors (1994) pode-se conceituar políticas ativas de 

mercado de trabalho tanto as medidas desenhadas para reduzir o desajustamento 

entre a oferta e a demanda de trabalho, como políticas destinadas a expandir esta 

mesma demanda, seja através da criação de empregos públicos, seja através de 

subsídios ao trabalho no setor privado. 
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      Seguindo uma classificação proposta por Calmfors (1994), é possível 

identificar três subcategorias básicas: a) a intermediação de emprego, que visa 

aproximar a oferta e demanda por trabalho e tornar mais eficiente o processo de 

matching entre postulantes e vagas disponíveis; b) o treinamento no mercado de 

trabalho destinado a qualificar a mão de obra para ajustá-la aos novos 

requerimentos da demanda por trabalho; e c) a criação direta de empregos, via setor 

público ou subsídios ao setor privado. Desta forma, as duas primeiras subcategorias 

lidam, respectivamente, com o desemprego friccional e com o desemprego 

tecnológico.  

Ainda comenta Calmfors (1994) que, outra vertente são as políticas de 

criação de empregos que englobam a geração de empregos diretamente pelo setor 

público e os incentivos para que o setor privado absorva mais mão-de-obra. Sendo 

estes incentivos muitas vezes desenhados especificamente para a absorção de 

mão-de-obra não qualificada, e podem ser acoplados a programas de qualificação 

que incrementem a produtividade da mão-de-obra. Uma primeira linha de atuação é 

o apoio a segmentos da economia que são intensivos em mão-de-obra. A mais 

horizontal destas políticas é a que propugna o apoio às pequenas e micro empresas, 

tradicionalmente intensivas em trabalho, em virtude de suas conhecidas dificuldades 

de acesso ao mercado de capitais.  

Ramos (1997) argumenta que a intervenção do governo estaria orientada 

apenas para permitir que o mercado funcione sem distorções. Neste sentido, os 

problemas do desemprego somente podem ser solucionados via ajuste de mercado: 

mais precisamente, no mercado de trabalho.  

     Desta forma, segundo Ramos (2003) as políticas de emprego é aquele 

conjunto de medidas que atua sobre a oferta de trabalho reduzindo ou alterando seu 

bem-estar, ou sobre o nível de emprego, alterando a demanda de forma direta 

(criação de empregos públicos, por exemplo) ou indireta (formação profissional). Em 

ambos os casos se atua sobre o mercado de trabalho e preponderantemente, ainda 

que não exclusivamente, sobre a população (oferta de trabalho). 

      De acordo com Ramos (2003), as políticas de emprego se dividem entre as 

políticas passivas e ativas. As políticas de emprego denominadas de passivas 

englobam aquelas ações que tendem a tornar mais “tolerável” a condição de 
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desempregado (mediante uma transferência monetária a todo trabalhador 

desempregado, por exemplo) ou a reduzir a oferta de trabalho (mediante a 

aposentadoria precoce, dentre outras). Os principais mecanismos de políticas 

passivas são: seguro desemprego, extensão dos ciclos escolares e aposentadoria 

precoce, conforme referido autor. 

       A política de emprego passiva mais importante é o seguro-desemprego e 

classifica-se como mais relevante em termos de recursos. Em realidade, pode 

parecer paradoxal que o seguro-desemprego seja denominado de “Política de 

Emprego”, pois sendo um benefício financeiro outorgado a um indivíduo devido a 

sua condição de desempregado, se o mesmo consegue emprego deixaria de ter 

direito a esse benefício. Uma das alternativas para diminuir o desemprego consiste 

em postergar o início do ingresso no mercado de trabalho, pois ao permanecer por 

mais tempo no sistema escolar observa-se que a pressão sobre a oferta de trabalho 

se reduz.  

      Conforme Ramos (2003), no caso da aposentadoria precoce, esta 

possibilidade das políticas de emprego passivas tem certa relação com as ativas e, 

nesse sentido, pode-se perceber que, em certas ocasiões, um indivíduo, pela sua 

idade e formação, pode ter sérias dificuldades para reinserir-se, como ocupado, no 

mercado de trabalho. Nessas circunstâncias, adiantar sua aposentadoria pode ser 

menos oneroso do que pagar o seguro-desemprego por longos períodos, 

especialmente quando esse benefício está articulado com formação ou reciclagem. 

     Por sua vez, as políticas de emprego ativas englobam uma série de ações 

que tendem a elevar o nível de emprego, geralmente atuando sobre o contingente 

de trabalhadores.  As principais são: formação profissional, intermediação, apoio aos 

micros e pequenos empreendimentos, subsídios á contratação de uma determinada 

população alvo e criação direta de emprego público. 

      Prosseguindo comentando Ramos (2003) no que se refere a formação 

profissional, esta talvez seja a Política Ativa mais popular, tanto no Brasil como nos 

países mais desenvolvidos. É uma Política Ativa dado que se parte da suposição 

que ao elevar a qualificação ou formação de um indivíduo aumentam suas chances 

de encontrar emprego (se estava desempregado) ou de não perder o que já possui 

(se estava empregado). 
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      Ramos (2003) ainda acrescenta que a intermediação engloba uma série de 

atividades que visam um ajuste entre a oferta e demanda de trabalho mais fluido. 

Entre essas atividades pode-se mencionar o levantamento das vagas oferecidas 

pelas firmas (faixa etária requerida, perfil educacional e de qualificação, salário e 

perspectivas profissionais) e as características dos indivíduos que procuram 

emprego (faixa etária, qualificação). Observa-se que gerenciar esse banco de dados 

e por em contato a oferta e demanda pode reduzir o desemprego, dado que torna 

mais rápida a compatibilização entre os recursos humanos requeridos pelas firmas e 

as aspirações e possibilidades dos indivíduos que procuram emprego. 

      Para o referido autor (2003), o apoio aos micro e pequenos empreendimentos 

é uma política popular, pois serve de apoio aos pequenos empreendimentos e 

abrangem diversas ações que vão desde crédito dirigido até ao apoio para o 

desenvolvimento tecnológico, design e identificação de novos canais de 

comercialização.   

      A política de emprego ativa tem também como característica os subsídios (de 

forma direta ou indireta) à contratação de um grupo populacional com particulares 

problemas de desemprego.   

      Finalmente, tem-se a criação direta de empregos pelo setor público, esta 

alternativa de elevar o nível de emprego hoje, goza de pouco prestígio sendo 

utilizada só em casos emergenciais, como eram já não existem mais, as frentes de 

trabalho na ocasião das secas no Nordeste. 

  

2.4  Políticas Públicas de Emprego no Brasil 

 

No que concerne às políticas públicas no Brasil, Pochmann (2000) relata que, 

embora existam algumas políticas públicas voltadas para o primeiro emprego, estas 

têm sido insuficientes e, algumas vezes, inadequadas para enfrentar a nova 

realidade que se configura, a fim de favorecer a entrada da população que busca o 

primeiro emprego no mercado de trabalho. 

As Políticas Públicas de Emprego estão inclusas no Sistema Público de 

Emprego e têm respaldo na Constituição Federal. O fundamento principal das 

Políticas Públicas de Emprego está no art. 239 da Constituição Federal que reza “A 
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arrecadação decorrente das contribuições para o Programa de Integração Social, 

criado pela Lei Complementar nº 7, de 7 de setembro de 1970, e Complementar nº 

8, de 3 de dezembro de 1970, para a partir da promulgação desta Constituição, a 

financiar, nos termos que a lei dispuser, o programa do seguro-desemprego.” 

através dos recursos do PIS/PASEP, que constituem o Fundo de Amparo do 

Trabalhador(FAT). 

Esse artigo constitucional comanda que os recursos devem garantir 

assistência aos desempregados, garantir renda suplementar através do Abono 

Salarial aos trabalhadores de baixa renda e financiar programas de desenvolvimento 

econômico, com vistas na geração de emprego e conter a rotatividade da força de 

trabalho. Ao atender os desempregados, deve-se atender aos grupos mais 

vulneráveis, a fim de viabilizar um dos fundamentos da República Federativa que é a 

erradicação da pobreza e a marginalização e a redução das desigualdades sociais e 

regionais (art. 3º e 23, da CF). 

De acordo com a Lei 8900/94 todas as ações de Políticas Públicas de 

Emprego devem ser integradas, notadamente no Sistema Público de Emprego 

(intermediação de mão-de-obra, por meio do SINE, Qualificação Social e 

Profissional - PNQ, Concessão do Seguro Desemprego e Política de Inserção da 

Juventude - PNPE) auxiliando “os trabalhadores na busca de emprego, promovendo, 

para tanto, ações integradas de orientação, recolocação e qualificação profissional” 

(BRASIL, 1994). 

Por sua vez, de acordo com a Lei 7998/90 todas essas ações devem ser 

deliberadas dentro da gestão participativa tripartite dos Trabalhadores, Empresários 

e Governo (CODEFAT). Os empresários, Estado e trabalhadores, devem estar 

empenhados em reduzir os efeitos do desemprego, auxiliar na tarefa de orientação, 

recolocação e qualificação profissional (BRASIL, 1990). 

Dentro dos projetos prioritários do governo federal no plano plurianual “Brasil 

em Ação” está o Plano Nacional de Educação Profissional (PLANFOR), iniciado em 

1995, o plano é um dos mecanismos de política pública de trabalho e renda 

vinculado ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) do Ministério do Trabalho e 

Emprego (MTE). Os recursos para a execução são oriundos do Conselho 

Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (CODEFAT) e são repassados 
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aos estados ou a parceiros nacionais ou regionais por meio de convênios. Todos os 

convênios exigem uma contrapartida, definida em lei para os estados (MTE, 2009). 

O objetivo do PLANFOR consistia em garantir uma educação profissional 

permanente que contribua para reduzir o desemprego e o subemprego visando 

elevar a qualidade e competitividade do setor produtivo mínima para o trabalho. 

De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego (2005), o PLANFOR até 

2000 qualificou 11,6 milhões de trabalhadores com investimento de R$ 1,8 bilhão do 

FAT, além de contrapartidas financeiras dos governos estaduais e parceiros 

privados, em especial as centrais sindicais e federações empresariais. 

Os relatórios oficiais indicam que o PLANFOR contribuiu para a obtenção de 

trabalho e renda para os desocupados; manutenção do emprego e melhoria das 

condições de trabalho para os ocupados e incentivo à busca de mais qualificação e 

escolaridade (MTE, 2009). 

Por sua vez, o Fundo de Amparo ao Trabalhador configura-se como uma 

política pública de qualificação profissional, a qual sendo parte da Constituição de 

1988 teve sua criação através da Lei 7.998/90, entretanto, os artigos 16, 17 e 18 

desta respectiva lei, foram revogados pela Lei 8.019/90. 

Outrossim, o Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego (PNPE) foi 

criado pela Lei N° 10.748/03, com o objetivo de promover a qualificação do jovem 

para o mercado de trabalho e inclusão social, bem como a criação de postos de 

trabalho para jovens ou prepará-los para o mercado de alternativas, geradoras de 

renda. Essa lei foi posteriormente alterada pela Lei N° 10.940/2004 e regulamentada 

pelo Decreto 5.199/2004. 

O Programa Primeiro Emprego consistiu no pagamento de auxílio financeiro, 

uma subvenção anual no montante de R$ 1,5 mil para pequenas empresas e R$ 2,4 

mil para grandes empresas, que contratassem jovens sem experiência anterior. O 

Programa Primeiro Emprego teve duração até 2007 e seu alcance, ao longo de 

quatro anos (2003-2007), foi de 350,4 mil jovens, os quais conseguiram emprego 

diretamente por meio de ações do primeiro emprego, enquanto a meta era 450 mil 

apenas para o primeiro ano. A qualificação desse público também ficou aquém do 

esperado, uma vez que a meta era atender 900 mil pessoas no primeiro ano e 
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apenas 7,217 mil jovens, participaram dos programas de qualificação oferecidos até 

2007 (BRASIL, 2009). 

Tokarski (2007) aponta que a explicação para esses resultados pode estar 

ligada a vários fatores entre os quais o compromisso da empresa de manter o jovem 

contratado por determinado período, num mercado caracterizado pela alta 

rotatividade como é o caso do brasileiro, além disso, a empresa deveria efetuar o 

pagamento de impostos e tributos federais em regularidade entre outros fatores. 

Em 2007 a ação de subvenção foi cancelada e a orientação voltou-se para a 

busca em garantir a qualidade da oferta de cursos de qualificação, o que foi feito 

pelo fortalecimento do programa Projovem com vistas a garantir maior abrangência, 

integração e visibilidade das ações de juventude do Governo Federal. O Programa 

Nacional de Inclusão de Jovens – PROJOVEM -implantado em 2005 no intuito de 

qualificar o jovem de renda per capita até meio salário mínimo tem a gestão 

compartilhada pelos Ministérios da Educação, Trabalho e Emprego e do 

Desenvolvimento Social e Combate a Fome, sob a coordenação da Secretaria 

Nacional de Juventude, vinculada a Secretaria Geral da Presidência da República 

(BRASIL, 2009). 

 

2.5  Políticas para Juventude no Ceará 

 

           Como aponta Abad (2002) o termo “políticas para juventude” na acepção 

literal, pode-se dizer que já existem há décadas no âmbito do governo federal 

brasileiro, pois os jovens já podiam acessar programas de caráter universal. Além 

disso, também havia políticas que o faziam por conta de outros objetivos e não por 

conta de questões específicas desse segmento.  

      Observa-se, no entanto, que a demanda por políticas para juventude tem um 

sentido mais preciso, uma vez que o problema da juventude se articula em torno de 

segmentações socioeconômicas, raciais e de classe, das mudanças recentes no 

mercado de trabalho e da associação entre violência e falta de oportunidades de 

educação e trabalho. Neste sentido, trata-se agora de uma demanda por ações 

focalizadas, uma vez que o público-alvo das mesmas tende a ser definido em termos 

de necessidade, pobreza ou risco. 
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           O Programa Gestão de Políticas de Juventude está sendo executado de 

forma articulada com as demais ações voltadas para a juventude do estado. Este 

segmento vem sendo considerada uma das prioridades da Secretaria do Trabalho e 

Desenvolvimento Social, na busca de contribuir para a inserção dos jovens 

cearenses no mercado de trabalho, por meio da qualificação social e profissional, 

fortalecendo as oportunidades para o primeiro emprego, em especial com a 

ampliação dos projetos Primeiro Passo e Jovem Aprendiz em serviço. 

           O Programa Primeiro Passo  tem como objetivo incluir socialmente e ampliar 

o acesso dos jovens ao emprego. O projeto atua na preparação da classe juvenil, 

através de cursos profissionalizantes nas áreas de serviços, turismo e 

administração. Destaca-se que o Primeiro Passo é importante porque atua na 

transformação da vida dos jovens entre 16 e 24 anos, visando o resgate da 

cidadania dos jovens assistidos, pois é destinado aos jovens em situação de risco e 

vulnerabilidade social. O projeto já está presente em 134 municípios cearenses e, no 

ano de 2010, superou a meta proposta de beneficiar cinco mil jovens.  Os jovens são 

qualificados em três linhas de ação: Jovem Bolsista, Jovem Aprendiz e Jovem 

Estagiário. (CEARÁ, 2010) 

       De acordo com o Programa Primeiro Passo (2010) a linha de ação do Jovem 

Bolsista consiste na capacitação, durante cinco meses, de jovens em diversos 

cursos. Além dos cursos de capacitação, eles também recebem lições de Formação 

Cidadã, Preparação para o Mercado de Trabalho e Informática Básica. Os jovens 

participantes recebem, durante o período do curso, uma bolsa-capacitação garantida 

pelo Governo do Estado. 

       O Jovem Aprendiz é capacitado em cursos e, no turno oposto ao da 

capacitação é encaminhado para uma empresa, que pode ser pública ou privada. Na 

empresa os respectivos jovens têm a oportunidade de entrar em contato com o 

mercado de trabalho e ainda recebem auxílio fornecido pela própria empresa.  

       No caso do Jovem Estagiário, o projeto faz uma seleção dos jovens de acordo 

com o perfil solicitado pela empresa, permanecendo um ano no estágio e são 

inseridos no mercado de trabalho formal. Desta forma, jovens com bom rendimento 

na empresa conseguem ser efetivados após o período de estágio. 
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       O governo do Estado do Ceará, através da Secretaria de Trabalho e 

Desenvolvimento Social, com a implantação do referido programa, vêm 

desenvolvendo oportunidades de inserção profissional aos jovens cearenses 

gerando uma melhor perspectiva social, observando que em consonância com o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), toda criança e jovem devem ter 

assegurado, não somente no papel, mas na prática, o acesso a condições dignas de 

vida, para uma boa formação educacional, moral, física e psicológica alcançando 

igualdade de condições de acesso ao mercado de trabalho (CEARÁ, 2000). 

             

2.6 Conjuntura econômica brasileira e a performance do mercado de trabalho 

 

        Conforme Deddeca (2005) a política macroeconômica dos anos noventa 

mudou o ambiente competitivo das empresas. Na ausência de uma política industrial 

mais abrangente, as estratégias empresariais focaram na racionalização de custo 

como alternativa para elevar seus níveis de competitividade. Com a valorização 

cambial tornou-se necessário ampliar a produtividade como forma de contornar a 

concorrência com produtos importados. Acresce que a política de juros elevados e a 

escassez de financiamentos de longo prazo foram dificuldades adicionais para 

ampliação das inversões na atividade produtiva. 

O comportamento do emprego, segundo Pochmann (1998), segue 

tradicionalmente uma trajetória igual ao comportamento geral da economia, quando 

as taxas de crescimento do produto são muito baixas, a taxa de desemprego tende a 

crescer. No período de redução do nível de atividade econômica quando a taxa de 

desemprego tende a ser mais elevada e há grande subutilização do trabalho, 

apenas o aquecimento da demanda agregada mostra-se efetivamente positiva à 

elevação do volume de emprego e renda.  

      Para que sejam criados empregos, faz-se necessário uma economia 

consolidada e em expansão, que pode ser entendido como aumento de gastos, 

tanto em consumo como em investimentos. Segundo o IBGE (2007), o crescimento 

do PIB pode explicar os picos de emprego encontrados nos anos de 2000 e 2004. O 

ano de 2000 destacou-se pelo fato do crescimento econômico ter sido expressivo, 
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4,31%. Em 2004 o emprego gerado também se sobressaiu, já que o PIB variou em 

5,71%. 

     De fato, nos anos de 1990 os trabalhadores com registro em carteira 

perderam espaço para os trabalhadores sem registro em carteira, autônomos e 

trabalhadores com contrato temporário, que atingiram 49% da população. Os fatores 

que contribuíram para a desestruturação do mercado de trabalho brasileiro foram: o 

avanço tecnológico, a terceirização e a desverticalização das empresas (maior 

eficiência e racionalização) segundo dados do IBGE (2010). 

      Considerando, o caso da indústria brasileira e conforme Leite (1999) o 

processo de introdução tanto de tecnologia física, ou seja, de máquinas, 

equipamentos e sistemas, quanto de tecnologia organizacional, que compreende a 

gestão e organização do processo de produção, envolvendo materiais, máquinas e, 

sobretudo, homens e informação pode-se distinguir em três períodos.  

      Segundo Leite (1999) o primeiro, iniciado no final dos anos 70 e que se 

estendeu até meados da década de 80, marcado pela difusão dos círculos de 

qualidade; o segundo, que se estendeu de meados da década de 80 até o início da 

década de 90 e que se caracterizou pela rápida difusão de equipamentos e a 

adoção de várias técnicas japonesas de organização do trabalho como o just-in-

time, CEP, kanban, trabalho em células; e o período iniciado no começo dos anos 

90, quando efetivamente as empresas passaram a investir mais intensamente nas 

técnicas japonesas de gestão e organização, com ênfase na flexibilização do 

trabalho e no maior envolvimento do trabalhador com a qualidade e a produtividade. 

      Entretanto, Azevedo e Toneto Júnior (2001) destacam que a realocação 

privada dos investimentos em busca, principalmente, de menores custos de 

produção, foi o principal fator da nova organização da produção industrial que 

ganhou intensidade com a abertura comercial. 

      Segundo Barros et al. (2008), as transformações sofridas pelo mercado de 

trabalho durante a década de 90 resultaram de um cenário macroeconômico 

conturbado, de mudanças na condução das políticas públicas e de avanços 

tecnológicos, que culminou na redução do emprego formal e expansão das relações 

informais de trabalho. 
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      O Plano Real, ao reduzir a inflação, alterou a dinâmica de ajuste rápido de 

salários reais e contabilidade das empresas. De acordo com Ramos e Brito (2003), 

com a âncora cambial e um mercado aberto ao exterior, a importação maciça de 

bens substitui o mecanismo de aumento de preços existentes em épocas anteriores. 

O setor produtivo nacional teve de mudar radicalmente sua forma de ação e isso se 

traduziu na importação maciça de bens de capital para reduzir-se os custos – 

aumentar a eficiência e adaptar-se – ou mesmo no fechamento das unidades 

produtivas que não conseguiam sobreviver na nova situação. Prossegue Ramos e 

Brito (2003) que tal fato, como não poderia deixar de ser, teve importantes 

implicações no mercado de trabalho. As novas máquinas e tecnologias importadas 

eram poupadoras do insumo trabalho. 

Se na década de 1990 os indicadores do mercado de trabalho apresentam 

uma piora considerável, uma leve recuperação pode ser sentida no período a partir 

de 2004 sem, no entanto, ter o alcance necessário para a solução dos diversos 

problemas que se configuraram desde o início dos anos 1990 (FAUSTINO et al. 

2010). 

      Nesta perspectiva para Ramos e Brito (2003), isso explica o gradual, mas 

firme incremento da taxa de desemprego médio anual durante os anos de 1995 até 

1998. A ocupação média anual segue crescendo em 1995, 1996 e 1997, embora a 

taxas menores que a de 1994. A taxa de participação média anual se mantém 

flutuando em torno de 59,5% nos anos de 1995, 1996 e 1997, estancando a 

tendência ao decréscimo apresentado nos quatro primeiros anos da década. Os 

anos de 1997 e 1998 foram caracterizados por uma profunda instabilidade no 

cenário internacional. O choque de duas crises econômico-financeiras de países 

emergentes em anos subseqüentes provocou uma drástica mudança de patamar 

nas taxas de desemprego médio anual, que passaram a se situar próximas ao valor 

de 8% nos anos de 1998 e 1999. 

      A indústria de transformação, que foi, sem dúvida, o segmento mais afetado 

pelo processo de abertura e exposição da economia à concorrência internacional, 

segundo Ramos e Brito (2003) experimentou uma perda de importância relativa, 

com sua participação do nível de ocupação caindo da faixa de 19,5% em 1991 para 

o patamar de 15% no final de 1999, mantendo-se estável daí em diante. Por outro 
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lado, o setor de serviços, em parte pela própria estratégia de terceirização utilizada 

pela indústria para enxugar sua estrutura de pessoal, mas também por acolher 

grande parte dos trabalhadores que ingressaram no mercado, aumentou sua 

participação relativa de 36,5% para aproximadamente 42,8% no mesmo período. 

       Ambrózio (2009) destaca que, entre 1996 e 1999, houve nesse setor uma 

destruição líquida de cerca de 300 mil postos de trabalho (50 mil por ano), enquanto 

no período 2000-2005, houve uma recuperação de modo expressivo, quando foram 

criados, liquidamente, cerca de 1,5 milhões de novos postos na indústria de 

transformação (300 mil por ano). Como resultado, esse setor perdeu participação no 

emprego total, entre 1996 e 1999 (caindo de 20,8% para 18,4%) e, depois, manteve 

estável a sua participação, apesar do crescimento observado, em 18,5% em 2005. 

      Ramos e Ferreira (2005) analisaram o comportamento heterogêneo do 

emprego na indústria no período 1992/2002 e observaram que houve uma 

destruição líquida significativa de postos de trabalho nas áreas metropolitanas (mais 

de 300 mil) e uma criação líquida nas áreas não metropolitanas (mais de 1 milhão).   

            As taxas de desemprego e de subemprego ampliaram-se a partir dos anos 

90 e o ajuste do emprego como visto anteriormente, ocorre num contexto de menor 

crescimento econômico, maior internacionalização e competitividade, reestruturação 

produtiva e diminuição do emprego industrial, além do desgaste de todo o aparelho 

de Estado e das instituições do mercado de trabalho: legislação laboral, seguridade 

social e sindicatos. Segundo Cacciamali e Pires (1997) a ocupação evolui, 

principalmente, com base na expansão do setor terciário, especialmente em micro e 

pequenas empresas pouco organizadas e sob a forma de trabalhos por conta 

própria e no serviço doméstico, fenômenos que se revelam através das mudanças 

nas categorias de situação ocupacional. 

         Cacciamali e Pires (1997) comentam que com a abertura comercial e 

financeira da economia brasileira, a reestruturação produtiva e a desregulamentação 

implícita adotada pelo governo nos anos 90, a negociação coletiva nos setores 

dinâmicos urbanos, acompanhando a tendência mundial, tende fragmentar-se por 

empresa. 

      Os referidos autores (1997), ainda ressaltam que a contratação ilegal de mão-

de-obra passa a ser uma prática mais freqüente em todos os setores da economia e 
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muitos acordos pactuados diretamente entre a direção e os trabalhadores das 

grandes corporações encontram-se à margem da legislação trabalhista, pois foram 

pactuados sem a presença dos sindicatos dos respectivos setores, conforme 

previsto por lei.  

       Isto ocorre principalmente nos setores intensivos em mão-de-obra pouco 

qualificada, nas firmas pequenas e na contratação dos mais jovens. Enfim, onde a 

participação do custo do trabalho é significativa, o grau de sindicalização é menor, o 

capital humano da mão-de-obra é pequeno e em mercados com excesso de oferta. 

(CACCIAMALI; PIRES,1997). 

        Pelo que se pode observar, na década de 1990, o mercado de trabalho 

brasileiro passou por significativas transformações, resultado da dinâmica das 

políticas macroeconômicas implementadas no período.    
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3   POLÍTICA DE PROMOÇÃO À INDUSTRIALIZAÇÃO  

 

Nesta seção será discutida a política de promoção à industrialização no 

estado do Ceará, pois os programas governamentais de incentivo a indústria, tem 

um importante papel na geração de emprego.  

A atividade industrial assume o papel de comando na reprodução espacial. O 

processo de industrialização supera os limites territoriais modificando a base 

socioeconômica dos municípios e assumindo o comando da economia local 

configurando-se como elemento relevante da organização espacial; corroborando 

com Carlos (1992), ao afirmar que, o rápido crescimento industrial traz à cidade 

mudanças significativas, tanto ao que se refere ao modo de vida da população, 

quanto ao processo espacial. 

E, nesta perspectiva, para Amora (2005), o processo de industrialização do 

estado do Ceará compreende três períodos. O primeiro inicia-se no final do século 

XIX e estende-se até os anos de 1950; o segundo compreende os anos de 1960 até 

meados da década de 1980, quando começa um terceiro período, ainda em curso. 

 

3.1  Política Industrial   

         Do ponto de vista conceitual e segundo Kupfer e Hasenclever (2002) a 

política industrial deve ser entendida como o conjunto de incentivos e regulações 

associadas à ações públicas, que podem afetar a alocação inter e intra-industrial de 

recursos, influenciando a estrutura produtiva e patrimonial, a conduta e o 

desempenho dos agentes econômicos em determinado espaço nacional. 

       De acordo ainda com os referidos autores as políticas industriais podem ser 

de alcance global ou focalizado. No primeiro caso têm-se as políticas horizontais e, 

quando as políticas industriais se voltam para fomentar indústrias, cadeias 

produtivas ou grupos específicos de empresas diz-se que são políticas verticais. 

       Desta forma, a política industrial apresenta-se como um cenário relevante no 

desenvolvimento do setor industrial, sendo composta por um conjunto de medidas 

que objetivam fomentar o setor da indústria. 
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3.2  A industrialização do Ceará 

 

         Na análise do processo de industrialização do Ceará, adota-se a periodização 

proposta por Amora (2005), que identifica três períodos de implantação da indústria 

do Ceará e que correspondem a momentos distintos da divisão internacional e 

nacional do trabalho: O primeiro inicia-se no final do século XIX e estende-se até os 

anos de 1950; o segundo compreende os anos de 1960 até meados da década de 

1980, quando começa um terceiro período, ainda em curso. 

        Nessa pesquisa, o último período tem maior relevância, devido às ações 

modernizadoras voltadas para dinamizar o setor industrial. O seu papel, na história 

cearense, é tão destacado que esse período passou a chamar-se “Era das 

Mudanças” ou “Governo das Mudanças”. No entanto, não se deve minimizar, o 

“Período Coronelista” que também teve relevantes contribuições para o quadro 

econômico e a organização espacial do Estado, pois ofereceu condições para o 

terceiro período modificar o perfil da economia cearense.  

       De acordo com Pereira Júnior (2005), desde a emergência do ‘Governo das 

Mudanças’, a industrialização é abertamente um dos maiores interesses dos 

programas econômicos adotados pelo Ceará. A ação do Estado objetiva 

desenvolver mecanismos para a atração e consolidação de investimentos 

industriais, sendo os incentivos fiscais, o apoio financeiro e a implantação de uma 

infraestrutura básica de funcionamento suas principais preocupações.  

        Uma nova fase na organização política e econômica no Ceará, na qual a 

reprodução desse modelo de gestão, consubstanciada pela vitória de Ciro Gomes 

em 1990 e pela dupla reeleição de Tasso Jereissati em 1994 e 1998, de fato 

materializou os interesses do capital nacional e internacional no Estado. 

Fundamentadas numa filosofia burguesa/liberal, as práticas desse mais novo 

governo, conhecido como “Governo das Mudanças”, se traduziram no fortalecimento 

das tendências industrializadoras, na ampliação da infraestrutura cearense, na 

atração de investimentos externos e na reestruturação do Estado baseada numa 

política de privatização. 

      Em 1991 Ciro Gomes assume o governo, mantendo o interesse em continuar 

investindo na industrialização do Estado, com uma proposta semelhante à do 
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governo anterior. Na continuidade do projeto político, está o governo de Tasso 

Jereissati que conforme Amaral Filho comenta (1997) os fatores que contribuíram 

para a ascensão de Tasso Jereissati ao poder: a queda do regime militar, onde 

constituía a base de sustentação das lideranças políticas tradicionais; alinhamento 

das novas classes dirigentes à Nova República; a própria concepção desses 

empresários-políticos em relação à questão sócio-política e suas conseqüências. 

         Neste ínterim, as pretensões do governo Tasso Jereissati no contexto do 

desenvolvimento econômico e social do Ceará, seriam: acelerar a taxa de 

crescimento econômico, assegurar a criação de empregos produtivos e melhorar as 

condições de saúde e de educação da população (CEARÁ, 1987). 

          De acordo com Brito e Bonelli (1996) o governo local assume o papel de criar 

condições objetivas e subjetivas capazes de gerar um bom ambiente, afim de que o 

setor privado adquira confiança e estímulo para participar mais efetivamente no 

investimento, na produção e no crescimento local. 

      Evidencia-se, pois, uma ação político-econômica intensa, na qual a 

intervenção do Governo estadual aconteceu através de uma parceria com o capital 

privado. Segundo Abu-El-Haj (1997), entre os aspectos mais importantes desse 

novo desenvolvimentismo, o destaque veio para a atuação marcante do Estado na 

tentativa de conduzir o ordenamento econômico local à lógica do mercado 

orientando também o crescimento industrial e o mercado consumidor. O papel do 

Estado, nesse sentido, era agora o de fomentar a abertura de espaços para 

assegurar a chegada/consolidação do capital industrial no Ceará. 

      Considerando a reforma administrativa e o saneamento nas finanças públicas, 

porém, os governos das mudanças não instituíram mudanças radicais no que diz 

respeito à política industrial do Estado. No geral, o que se verificou foi uma ênfase 

maior nas temáticas já abordadas e tratadas pelas elites tradicionais 

     Como afirma Abu-El-Haj (1997), apesar do discurso, os ‘Governos das 

Mudanças’ iniciam um enfoque na área industrial com uma visão tipicamente 

desenvolvimentista e dependente da macro intervenção governamental, uma 

posição que viola o princípio básico do CIC (Centro Industrial do Ceará), segundo o 

qual a separação entre o público e o privado era condição essencial para alcançar a 

modernidade.  
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      No entanto, observa-se o quanto as novas estratégias político-econômicas 

foram eficientes no sentido de integrar o Ceará numa nova economia de trocas 

nacionais e globais. Reagindo de maneira eficaz diante da gradativa falência dos 

programas regionais de apoio à industrialização, o Estado (e até mesmo alguns 

municípios) se impôs solidamente na conquista de investimentos industriais 

externos, desenvolvendo estratégias de financiamento e de benefícios fiscais. Com 

efeito, grupos empresariais já consolidados nacionalmente, sobretudo nos ramos 

têxtil e de calçados, optaram por abrir ou transferir, grandes fábricas no território 

cearense (é o caso do Grupo Vicunha e Grendene). Além disso, projetos de 

expressiva dimensão foram desenhados no intuito de aparelhar a infra-estrutura do 

Estado e reestruturar a natureza da sua produção industrial (ABU-EL-HAJ, 1997). 

          De acordo com Almeida (2001) o primeiro governo Tasso Jereissati pretendia 

criar uma indústria forte o bastante para gerar externalidades positivas, melhorando 

a situação da economia cearense tanto no contexto regional como nacional. Por trás 

dessa significativa injeção de investimentos externos, encontrava-se um definido 

programa de atração industrial no qual o principal instrumento de financiamento 

ainda era o Fundo de Desenvolvimento Industrial do Ceará (FDI). É preciso enfatizar 

que os investimentos ainda usufruem dos incentivos oferecidos pelos órgãos 

nacionais e regionais como o FINOR (Fundo de Investimento do Nordeste), o FNE 

(Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste) e o BNDS (Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social), todos consumidos de maneira cumulativa 

aos já concedidos pelo FDI/PROVIN.  

Constata-se, nesse sentido, que os novos caminhos tomados pela 

organização política no Ceará desde 1986 tiveram papel fundamental na 

promoção/intensificação do processo de industrialização. O objetivo da política 

industrial desse período foi desprender a devida atenção em mudar o perfil industrial 

cearense elevando o número de empregos e o nível de renda da população. 

      Esta política industrial propunha-se a apoiar a expansão e fortalecimento das 

micro e pequenas empresas; consolidar o lll Pólo Industrial do Nordeste por meio de 

projetos industriais de grande porte; incentivar a interiorização da indústria e, 

portanto, do desenvolvimento; elevar o nível de qualificação da mão-de-obra e o 
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nível tecnológico do setor: incentivar a implantação de mini-distritos e galpões 

industriais nas áreas que apresentam potencialidades específicas (CEARÁ, 1987).     

 Para dar suporte ao processo de industrialização, o Plano de Mudanças de 

1987 a 1991 criou os seguintes programas prioritários apresentados no quadro 1. 

 

Quadro 1 – Programas do Plano de Mudanças (1987-1991) 
PROGRAMA OBJETIVO 

Programa de Investimentos 
Federais 

O objetivo era aumentar a capacidade produtiva e mudar o perfil sócio-econômico do Estado, 
através da consolidação do III Pólo Industrial do Nordeste. Os projetos de destaque foram: 
Refinaria de petróleo, produção de fertilizantes e  gás natural.  

Programa de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas 

Pretendia apoiar as Micro e Pequenas Empresas nos aspectos tecnológicos, gerenciais, 
institucionais e creditícios. Destacaram-se os programas: Implantação de galpões industriais 
de criação de minidistritos, Implantação de unidades e de interiorização industrial. 

Programa de Agroindústria Procurava garantir mercado para os produtos agropecuários, gerando oportunidades de 
emprego no interior. As prioridades deste programa: Projetos Industriais de Laticínios, 
Processamento de Frutas Sazonais, Produção de Ração, Produção de Óleos Essenciais, 
Beneficiamento de Pescado e Crustáceos. 

Programa de Promoção 
Industrial 

Visava promover o desenvolvimento industrial do Ceará. Principais ações: promoção de 
feiras, exposições e seminários. 

Programa de Assistência e 
Extensão Tecnológicas 

Buscava reaparelhar e capacitar os núcleos de tecnologia do Ceará. Projetos mais relevantes: 
capacitação física e laboratorial da NUTEC, implantação do Centro de Tecnologia Têxtil. 

Programa de Capacitação e 
Aperfeiçoamento de Recursos 
Humanos 

Os principais objetivos foram difusão de técnicas de processamento de produtos primários e 
capacitação da mão-de-obra.  Projetos que mais se destacaram: Liceus de Artes e Ofícios e 
difusão de processos produtivos. 

Programa de Fortalecimento 
das Indústrias Tradicionais. 

Visava acelerar o desenvolvimento de determinados setores e fortalecer as indústrias 
tradicionais. 

Programa de Apoio Infra-
estrutural ao Desenvolvimento 
Industrial 

Este programa pretendia implantar a infra-estrutura necessária ao desenvolvimento da 
indústria através da consolidação dos Distritos Industriais como de Fortaleza, Sobral e Cariri. 

 
Fonte: CEARÁ, (1987, p.119.) 
 
 

      Posteriormente, o Plano Ceará Melhor (1992-1995) lançou programas que 

foram consolidados na política industrial, sendo os principais pontos, segundo: 

consolidar os complexos industriais e atrair novos investimentos; estimular a 

formação de Pólos Industriais; expansão e fortalecimento das micro e pequenas 

empresas, capazes de absorver um maior contingente de mão-de-obra; qualificar a 

mão-de-obra; modernizar, diversificar, verticalizar e dinamizar o parque industrial do 

Estado, especialmente nos setores mais tradicionais; implantar a infra-estrutura para 

o desenvolvimento da indústria (CEARÁ, 1992). Desta forma, foram desenvolvidos 

os vários programas que podem ser observados no quadro 2.  

Na continuidade desta proposta governamental, no ano de 1995, assume pela 

segunda vez o governo Tasso Jereissati, lançando o “Plano de Desenvolvimento 

Sustentável” (PDS), apresentando semelhanças com os planos preexistentes, 
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entretanto, buscando consolidar os programas anteriores em seu plano atual. (Plano 

de Mudanças de 1987 a 1991). 

Quadro 2 – Programas do “Plano Ceará Melhor” (1992 -1995) 

PROGRAMA OBJETIVO 
Programa de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas 

Balcão do empresário, associativismo empresarial, fortalecimento e 
expansão da política de compras governamentais. 

Programa de Investimentos Federais Projeto de implantação da refinaria de petróleo, entre outros. 

Programa de Apoio à Implantação de Pólos 
Industriais. 

Pólo pesqueiro, conserveiro e agroindustriais e indústrias complementares,  
autopeças. 

Programa de Apoio à Infra-estrutura Construção, ampliação e recuperação da malha viária, rede elétrica, obras 
de saneamento. 

Programa de Implantação e Fortalecimento de 
Complexos Industriais 

Fortalecimento de indústrias tradicionais, implantação do SIDNOR. 

Programa de Implantação e Aperfeiçoamento 
de Recursos Humanos 

Centros de Formação Tecnológica e Treinamento Empresarial. 

Programa de Promoção Industrial Apoio promocional ao setor industrial do Ceará, identificar oportunidades 
industriais. 

Programa de Assistência e Extensão 
Tecnológica 

Parques tecnológicos, monitoração tecnológica, entre outros. 

Programa de Apoio ao Mercado de Trabalho Promoção do emprego, intermediação da mão-de-obra e geração de 
informações. 

Fonte: Ceará, (1992, p.151.) 

  

      Acerca do que objetivava o Plano de Desenvolvimento Sustentável de 1995 a 

1998 e conforme Ceará (1995) foi promover mudanças no Estado do Ceará no 

sentido de melhorar a qualidade de vida dos cearenses no curto prazo, dando 

importância as áreas como educação, saúde e saneamento, segurança, agricultura 

e emprego.  

Assim, entre os objetivos gerais deste plano estavam as seguintes 

prioridades: proteção ao meio ambiente, reordenamento do espaço cearense, 

capacitação da população, crescimento da economia, geração de empregos e 

redução de desigualdades, desenvolvimento da cultura e melhorias da gestão 

pública.  

            Como aponta Almeida (2001), em relação ao desenvolvimento industrial, o 

governo pretendia reverter a situação de extrema pobreza e de disparidades inter-

regionais no Estado do Ceará através de parcerias com a iniciativa privada. 

Portanto, o governo buscou transformar a indústria num dos setores estratégicos 

para a economia cearense, sendo o setor que melhor se adéqua às condições 

climáticas do Estado, além de se tratar de um setor dinâmico e sustentável. 

     Ressalta-se outro fator de relevância do PDS de 1995 a 1998 para a indústria, 

foi o reordenamento do espaço cearense. Sendo o Ceará o Estado brasileiro que 
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tinha a mais concentrada distribuição da população e de atividades econômicas e 

sociais do país, como conseqüências de um processo histórico.  

Desta forma, fazer um reordenamento do espaço territorial cearense e criar 

uma rede forte e equilibrada de cidades seria um aspecto de grande relevância 

visando os processos de desenvolvimento e de crescimento econômico do Estado do 

Ceará (CEARÁ, 1995).  Com o intuito de execução dos objetivos do PDS de 1995 

a 1998 foram elaborados programas especificados no quadro 3. 

 

 

Quadro 3 – Programas do “Plano de Desenvolvimento Sustentável” (1995- 1998) 

                  PROGRAMA OBJETIVO 

Promoção e Incentivo à Atividade Industrial Criar condições para os investimentos industriais, incentivos fiscais, etc Os 
destaques são para a viabilização do Porto do Pecém e a construção do novo 
aeroporto Pinto Martins. 

Desenvolvimento da mineração Consolidar e modernizar a indústria de mineração, principalmente para a 
extração de gipsita, calcário, rochas ornamentais, gemas  e cobre. 

Capacitação de recursos humanos para a 
indústria 

Qualificar a mão-de-obra cearense e incentivar a iniciativa privada para 
qualificar as empresas. 

Extensão e difusão tecnológicas Programas de assistência tecnológica, pesquisa aplicada, capacitação 
laboratorial, além da implantação de centros tecnológicos de ensino superior, 
centros vocacionais tecnológicos, bolsas de pós-graduação, educação 
tecnológica á distância e a criação do instituto de software. 

Desenvolvimento de Infra-estrutura física. Manutenção, restauração e construção de rodovias, terminais rodoviários, 
melhoramento do transporte metropolitano, ampliação do Porto do Mucuripe, 
da rede de energia elétrica e do desenvolvimento de uso de energias 
renováveis e de uso de energias alternativas, aumento da oferta de 
gás(construção do Gasoduto Guamaré/RN a Fortaleza) e dos serviços de 
telefonia (interiorizando este serviço). 

Fonte: CEARÁ ( 1995, p. 75.) 

 

      Ademais, entre os anos 1999 e 2002 Tasso Jereissati assume novamente o 

poder estadual e seu governo continua sendo orientado pelo “Plano de 

Desenvolvimento Sustentável” (PDS) onde objetiva promover o crescimento e 

desenvolvimento econômico do Ceará através da viabilização das seguintes 

estratégicas, segundo Ceará (2000): estimular a consolidação da indústria de base; 

diversificar e descentralizar a estrutura produtiva com investimentos industriais; 

potencializar a indústria do turismo; desenvolver uma indústria cultural local; e 

construir e modernizar a infraestrutura física. 
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      Na perspectiva da política industrial, o governo estadual pretendeu estimular 

empreendimentos estratégicos para promover o desenvolvimento do Ceará e 

consolidar a indústria de base. Entre estes empreendimentos, estão previstos a 

implantação da Refinaria do Nordeste (RENOR) e a Companhia Siderúrgica do 

Ceará (CSC) que irão localizar-se no Complexo Industrial e Portuário do Pecém 

(CEARÁ, 2000). 

      O Governo do Estado continuou realizando o Programa de Atração de 

Investimentos para diversificar e descentralizar a estrutura produtiva do Ceará, 

permitindo a ampliação do parque industrial. Ressalta-se que a indústria 

permaneceu sendo vista como fator relevante no reordenamento do espaço 

cearense, na geração de emprego e renda, na qualificação profissional e na 

formação e consolidação dos complexos industriais, similarmente ao plano anterior. 

      A efetivação da atração de novos investimentos industriais voltados para a 

maior integração das cadeias produtivas ocorreu no PDS de 1999 a 2002. Nesta 

perspectiva a nova política do Governo do Estado estabeleceu:  

        

Atrair novos empreendimentos industriais de médio e grande porte; 
implantar agroindústrias; dotar o Estado do Ceará de uma infraestrutura 
básica de promoção comercial na RMF; implantar um pólo industrial de alta 
tecnologia (Cidade Tecnológica); promover o crescimento industrial no 
Estado, através da instalação de 25 minidistritos; implantar quatro pólos 
regionais de mineração; e apoiar as unidades produtivas de micro, pequeno 
e médio portes, através do fundo de financiamento às micro, pequenas e 
médias empresas.      (CEARÁ, 2000, p. 77)  

 

Desta forma os programas de incentivo à industrialização geraram 

externalidades positivas melhorando consideravelmente a situação da economia 

cearense tanto no contexto regional como nacional, que serão observados nas 

subseções seguintes desse estudo.  

 

3.2.1  A Interiorização da indústria no Ceará  

 

             Em 1986, o governador Tasso Jereissati inicia o mandato com o objetivo 

principal de inserir no Estado no modelo de mundialização da produção, visando 

aumentar a produtividade e rentabilidade do capital. Com essa finalidade, o governo 
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assume os princípios do neoliberalismo ao tornar o papel do Estado cada vez menos 

voltado para o social e ao possibilitar a fluidez do capital no território cearense. O 

Estado passa a ter, cada vez mais, elementos característicos da reestruturação 

produtiva e da mundialização, devido às condições políticas adotadas.      

 Neste sentido, implantam-se três eixos principais para as ações: a 

interiorização da indústria, pela implantação de novas indústrias e modernização do 

atual parque industrial; modernização da agricultura, pelo agronegócio e turismo, 

com a instalação de equipamentos necessários para a inserção das áreas litorâneas 

na rota nacional e conseqüente expansão do comércio e dos serviços. Mesmo com 

os três eixos prioritários, a industrialização tem arrecadado maiores investimentos, 

pelo caráter de atração e concentração da atividade industrial e pelo discurso de 

produção de emprego e geração de renda. (PEREIRA JÚNIOR, 2005) 

          Desta forma, observa-se que para acelerar o crescimento econômico era 

necessário interiorizar o desenvolvimento econômico, aproveitando as vocações de 

cada área ou região, elevar os efeitos das políticas, fortalecer o interior.  Segundo 

Pinho (2005), a estratégia montada pelo governo para a interiorização da indústria 

visava uma melhor qualidade no processo de planejamento, uma ferramenta 

baseada nas carências e potencialidades de cada área. 

       A configuração da RMF vem se modificando, pois a capital passa a 

desconcentrar atividades para outros municípios, o que justifica a inclusão de certos 

municípios na RMF. A indústria descentraliza e desconcentra sua atuação nos 

municípios próximos à RMF, devido às vantagens da proximidade com a capital e 

com os incentivos fiscais pela localização em cidades interioranas.  

      Nesse contexto, dá-se a migração de grupos industriais que possuem 

visibilidade nacional, em especial nos ramos têxtil e calçadista, atuando de duas 

formas: abrindo ou transferindo grandes fábricas para o território do Ceará, por 

exemplo, a Grendene (calçadista) em Sobral, o primeiro com sede no Corredor 

Horizonte-Pacajus e o segundo, em Sobral e de municípios próximos. 

       A migração das empresas calçadistas do Sul e Sudeste para a Região 

Nordeste foi decorrência de vários fatores, como destacam Silva (2005), Pereira Jr. 

(2005) e Sabóia (2001), o baixo custo de mão-de-obra abundante, os incentivos dos 
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governos estaduais e as necessidades de uma produção destinada ao mercado 

externo. O último aspecto é relevante para as indústrias com produção voltada para 

o mercado externo, a exemplo da calçadista. Em escala nacional, a concorrência 

com outros países fez com que fossem reduzidos os custos de produção e 

transporte, cenário em que o Nordeste possui vantagens competitivas devido à sua 

localização privilegiada em relação aos Estados Unidos da América, principal 

importador e à infraestrutura de portos e aeroportos.    

      Conforme Pinho (2005) havia uma tendência das indústrias calçadistas 

migrarem para regiões com mão de obra mais baratas, e o governo aproveitou esta 

tendência, colocando o Estado do Ceará como alternativa de investimento para as 

indústrias desse segmento.  

      Observa-se que a configuração atual da RMF vem se modificando com a 

inclusão de municípios na RMF, especialmente a partir da década de 1980. Neste 

sentido, Silva (2005) sintetiza e elucida o processo, ao afirmar que o processo de 

industrialização, por sua vez, modificou as estruturas internas do Ceará, no que se 

refere à sua realidade espacial.  

       Em termos gerais, os principais pontos dessa política industrial é consolidar 

os complexos industriais e atrair novos investimentos; estimular a formação de Pólos 

Industriais; expansão e fortalecimento das micro e pequenas empresas capazes de 

absorver um maior contingente de mão- de- obra; qualificar a mão-de-obra; 

modernizar, diversificar, verticalizar e dinamizar o parque industrial do Estado, 

especialmente nos setores mais tradicionais; implantar a infraestrutura para o 

desenvolvimento da indústria (CEARÁ, 1992). 

           Segundo Coimbra e Rosa (1999) no que concerne à concentração espacial 

esta foi materializada no momento em que se tornou objetivo da política de 

industrialização que enxergava na formação de complexos industriais o caminho 

para a consolidação produtiva do País. 

 

3.2.2   A questão do Fundo de Desenvolvimento Industrial do Ceará 

 

      No Estado do Ceará o desenvolvimento industrial constitui um objetivo que o 

governo vem perseguindo sistematicamente e, de forma mais consistente, a partir da 
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década de 1970, quando se instala a segunda administração do Governador Virgílio 

Távora. Consciente das limitações impostas às operações industriais no Ceará, as 

quais poderiam onerar a produção, o governo estadual criou em 1979 um programa 

de incentivos fiscais e financeiros operacionalizados predominantemente pelo Fundo 

de Desenvolvimento Industrial do Ceará – FDI (CEARÁ, 2011). 

      De acordo com o Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico, desde 

o início da institucionalização do FDI, o Ceará torna-se pioneiro na adoção de 

incentivos fiscais e financeiros voltados para atração de novas empresas industriais 

no Estado, constituindo um fundo integrante do orçamento estadual.  De fato, ao 

longo dos anos, essa característica tem representado um dos principais diferenciais 

de competitividade do modelo de incentivos do Estado em relação aos 

assemelhados, posteriormente criados pelos demais estados brasileiros (CEARÁ, 

2011). 

      Sabe-se que nos seus mais de vinte anos de existência, o FDI tem dado 

mostras de sua eficácia na promoção do desenvolvimento industrial do Estado, 

entretanto, dado que ocorre o impacto das sucessivas modificações impostas ao 

fundo, através da criação e reformulação dos programas: PROVIN (Programa de 

Incentivo ao Funcionamento de Empresas), PROAPI (Programa de Incentivo às 

Atividades Portuárias do Estado do Ceará), PDCI (Programa de Desenvolvimento do 

Comércio Internacional do Estado do Ceará) e PROCAT (Programa de 

Desenvolvimento das Cadeias Têxteis).  

      De acordo com Almeida e Silva (2000), os investidores beneficiados com o 

PROVIN fazem jus a um financiamento (empréstimo), após a quitação mensal do 

imposto (ICMS) devido de 45% do valor pago, no caso de plantas localizadas na 

Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), e de 75% para plantas localizadas fora 

daquela região. Por fim, ainda segundo Almeida e Silva (2000), é possível constatar 

que na efetiva liquidação do empréstimo as empresas na realidade obtém um 

subsídio fiscal (uma renúncia fiscal do Estado) de 18% e 56.2% do empréstimo 

devido para plantas localizadas na RMF ou fora dela, respectivamente.         

     Historicamente, essa primeira regulamentação do FDI perdurou sem grandes 

modificações até o ano de 2000, quando foi dado início uma nova proposta de 

política industrial do Ceará. Desta forma, a Secretaria de Desenvolvimento 



51 

 

 

Econômico e o Centro de Estratégias de Desenvolvimento do Ceará (CED) reviram 

os critérios de concessão de benefícios, dando um maior enfoque para a formação e 

consolidação das cadeias produtivas prioritárias do Estado (AMORIM, CARVALHO e 

AMARAL, 2002). 

     Segundo informa o Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico 

(CEARÁ, 2011), a segunda geração da Política Industrial está descrita nos Decretos 

26.840 e 26.841/2002 e teve como objetivo básico não apenas atrair novos 

empreendimentos do setor secundário, mas, sobretudo fixá-los através da inserção 

e vinculação desses aos diversos conjuntos industriais em operação no Estado. Tal 

política visou ordenar a concessão de incentivos através da criação de ambientes de 

produção. A concessão de benefícios passou a ser orientada pela visão de cadeia 

produtiva, garantindo que cada empreendimento que se instalasse no Estado viesse 

a se integrar e aumentar a competitividade dos demais integrantes da mesma 

cadeia. 

          Neste contexto, os incentivos passaram a ser empregados com a finalidade de 

atrair grandes empreendimentos industriais para as áreas que apresentassem 

melhores condições para multiplicar seus impactos.  

     Nessa versão da política industrial houve uma atenção especial às micro e 

pequenas empresas, pois a nova política foi fundamentada em dois grandes pilares: 

1) Política Seletiva de Atração de Investimentos e 2) Política de Apoio e Indução do 

Desenvolvimento Industrial. A Política Seletiva de Atração de Investimentos tinha 

como instrumento financeiro o FDI que deveria apoiar a atração de 

empreendimentos considerados essenciais para a formação e adensamento de 

cadeias produtivas estratégicas para o desenvolvimento do Estado, ou seja, voltada 

aos grandes empreendimentos industriais (IPECE, 2010). 

      A Política de Apoio e Indução ao Desenvolvimento Industrial foi composta por 

um conjunto de ações que visavam atingir quatro modalidades: 1) Sistema estadual 

de inovação (e sua aproximação com o sistema produtivo); 2) Empreendedorismo, 

micro e pequenas empresas e desenvolvimento local; 3) Empresas de base 

tecnológica e 4) Cadeias produtivas (IPECE, 2010). 

      A política industrial descrita no documento “Política de Desenvolvimento 

Econômico do Ceará”, lançada oficialmente em Junho de 2003, pela Secretaria de 
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Desenvolvimento Econômico do Ceará – SDE (CEARÁ, 2011) destaca que terão 

prioridades os seguintes aspectos: interiorização do setor industrial; promoção e 

competitividade das indústrias; fomento à implantação de micro, pequenas e médias 

empresas; consolidação do complexo portuário do Pecém; promoção da ciência e 

tecnologia como elemento estratégico de desenvolvimento industrial; promoção da 

visão industrial inovadora e empreendedora; e a política de apoio e indução ao 

desenvolvimento industrial.    

 De acordo com a tabela 1, pode-se perceber que a maioria das empresas do 

setor de transformação instalada no Ceará no período de 1994 a 2009 com 

utilização dos benefícios do FDI concentrou-se na Mesorregião Metropolitana de 

Fortaleza. Das 149 empresas, 20 são fabricantes de produtos têxteis, 16 são 

fabricantes de artigos de borracha e plástico, 11 são fabricantes de confecção e 

artigos do vestuário e outras 11 são fabricantes de produtos metálicos. Destacam-se 

na Mesorregião Metropolitana de Fortaleza: a Central Geradora Termoelétrica de 

Fortaleza – GCTF instalada em Caucaia em 2004 e a AMBEV instalada em Aquiraz 

em 1998.  

            As empresas instaladas na Mesorregião do Noroeste Cearense no período 

de 1994 a 2009 representam 6,01% do total das que tiveram o benefício do FDI. 

Destaca-se nesta mesorregião a Grendene S/A e a Votorantim Cimento S/A, 

instaladas em 1997, ambas em Sobral. 

 

TABELA1: Empresas Instaladas nas Mesorregiões Cearenses com Utilização de 
Benefícios do FDI – 1994 a 2009 

 
 
 
 
 
 
 

 

FONTE: CEARÁ (2010) 

 

        Na Mesorregião Norte Cearense instalaram-se 16 empresas do setor de 

transformação no período de 1994 a 2009 com utilização de benefícios do FDI. 

MESORREGIAO QUANTIDADE  PARTICIPAÇÃO(%) 
Noroeste Cearense 14 6,01 
Norte Cearense 16 6,87 
Região Metropolitana Fortaleza 149 63,94 
Sertões Cearenses 6 2,58 
Jaguaribe 15 6,44 
Centro Sul Cearense 2 0,86 
Sul  Cearense 31 13,3 
Total 233 10,00 
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Dentre as dezesseis a que possui maior representatividade em termos de receita 

são as empresas Dass Nordeste Calçados e Artigos Esportivos (com receita 

estimada em 4,5 milhões de reais) e Cascavel Couros Ltda. (com receita estimada 

em 3,1 milhões de reais). 

            Observa-se que a Mesorregião do Centro-Sul Cearense foi a que menos 

utilizou benefícios do FDI na instalação de empresas do setor de transformação. 

Têm-se como destaque das duas instaladas as Indústrias Reunidas de Móveis do 

Nordeste instaladas em Iguatu no ano de 2002.  

        Já na Mesorregião Sul Cearense 31 indústrias foram instaladas no período de 

1994 a 2009 com utilização do benefício de FDI, cujo número corresponde a 13,3% 

do total das empresas instaladas em todas as mesorregiões do estado do Ceará. 

Utilizando o fator receita das 31 empresas destacam-se a Grendene S/A instalada 

no município de Crato em 1999 e a Farmace Indústria Química Farmacêutica 

Cearense instalada no município de Barbalha no ano de 1997. 

          Nas mesorregiões dos Sertões Cearenses e Jaguaribe foram instaladas, com 

os benefícios oriundos dos recursos do FDI, respectivamente, seis e quinze 

empresas.      
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4   METODOLOGIA 

 

Esta seção objetiva apresentar a metodologia compreendendo aspectos 

associados à tipologia da pesquisa e aos procedimentos de coleta de dados. A base 

de dados foi extraída da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do Ministério 

do Trabalho e Emprego.  

 

4.1  Tipologia da  Pesquisa 

 

       Na literatura sobre metodologia científica, os autores se utilizam de diferentes 

abordagens sobre as tipologias de pesquisa.  Neste estudo será utilizada a 

classificação feita por Raupp e Beuren (2003). Segundo esses autores, as pesquisas 

podem ser classificadas em três categorias: quanto aos objetivos: exploratória, 

descritiva e explicativa; quanto aos procedimentos: bibliográfica, documental, estudo 

de caso, levantamento, experimental, e participante; e quanto à natureza do 

problema: qualitativa ou quantitativa. 

      Quanto aos objetivos, o trabalho foi enquadrado como pesquisa de natureza 

descritiva. A pesquisa de natureza descritiva, de acordo com Raupp e Beuren  

(2003), tem como objetivo observar os fatos, registrá-los, analisá-los, classificá-los e 

interpretá-los. É sob esse enfoque que se pretende conduzir o estudo do 

comportamento do primeiro emprego na indústria de transformação do Estado do 

Ceará. 

      Com relação aos procedimentos adotados trata-se de uma pesquisa 

bibliográfica. A pesquisa bibliográfica, de acordo com Vergara (2004, p.48) “é o 

estudo sistematizado desenvolvido com base em material publicado em livros, 

revistas, redes eletrônicas, isto é, material acessível ao público em geral.”  

       A pesquisa bibliográfica foi realizada em artigos, dissertações de mestrado, 

publicações de entidades relacionadas ao foco de estudo, como o Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), Instituto de Pesquisas Estratégicas do Estado do 

Ceará (IPECE) 

       A abordagem quantitativa deverá ser utilizada, pois, conforme Richardson et 

al. (1999), os métodos quantitativos são freqüentemente aplicados nos estudos 
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descritivos que procuram descobrir e classificar a relação entre as variáveis, bem 

como nos que investigam a relação de causalidade entre fenômenos. O método 

quantitativo, como o próprio nome indica, caracteriza-se pelo emprego de técnicas 

estatísticas e representa, em princípio, a intenção de garantir a precisão dos 

resultados, evitar distorções de análise e interpretação, possibilitando, 

conseqüentemente, uma margem de segurança quanto às inferências.    

     .     

4.2   Coleta de  Dados 

 

         Esta pesquisa utilizou fontes secundárias. Nas fontes secundárias, conforme 

já supracitado, serão utilizados artigos, dissertações de mestrado, publicações de 

entidades relacionadas ao foco de estudo, como o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), Instituto de Pesquisas Estratégicas do Estado do Ceará (IPECE), 

e os dados do Relatório Anual de Informações Sociais (RAIS). 

Faz-se necessário ressaltar algumas considerações sobre os dados da 

RAIS/MTE. Atentando para Resende e Wyllie (2005), essa base de dados apresenta 

algumas deficiências. A primeira diz respeito à abrangência dos dados da 

RAIS/MTE, que embora tenha cobertura nacional, abrange apenas os contratos 

formais de trabalho, o que pode distorcer as informações sobre a quantidade de 

emprego na região. Entretanto, segundo Resende e Wyllie (2005), na indústria há 

um baixo grau de informalidade, o que atenua essa distorção. 

Observa-se outra deficiência na RAIS/MTE, segundo Resende e Wyllie 

(2005), sendo a falta de acompanhamento da declaração das empresas, o que pode 

resultar na distorção de informações. Em empresas multi-plantas, as empresas 

podem declarar todos os seus empregados na matriz, o que leva a uma 

superestimação dos dados na região da matriz e uma subestimação na região das 

outras indústrias. Enquanto em empresas multi-produtos, estas informações 

enquadram-se apenas na sua atividade principal, superestimando as informações 

sobre o produto principal e subestimando as informações sobre as outras atividades. 

             O estudo compreenderá a análise do período entre 1994 e 2009 do 

comportamento do primeiro emprego no Estado do Ceará na indústria de 

transformação. Essa variável será analisada através de tabelas e gráficos, 
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evidenciando a evolução nas mesorregiões do Estado em relação ao primeiro 

emprego. 

        A pesquisa se desenvolveu sob dois enfoques o contexto espacial e setorial. 

No contexto espacial, o campo de abrangência do estudo será o Estado do Ceará 

em termos de mesorregiões, que de acordo com o IBGE compreende sete: Noroeste 

Cearense, Norte Cearense. Metropolitana de Fortaleza, Sertões Cearenses, 

Jaguaribe, Centro Sul Cearense e Sul Cearense, ilustradas na figura 1. 

 

FIGURA1: Mapa das Mesorregiões Geográficas do Estado do Ceará 

 

FONTE: IPECE, 2010 
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         No que se refere ao enfoque setorial, a indústria de transformação é 

investigada de acordo com a Classificação Nacional das Atividades Econômicas 

(CNAE), constituída de vinte e três atividades conforme observadas no quadro 4. 

 
QUADRO 4 – Atividades das Indústrias de Transformação nas Mesorregiões 
Cearenses. 

 

 

  

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: IBGE, 2010.  
 

Com base nos dados da RAIS, nessas dimensões de análise, são utilizadas 

as seguintes informações: tamanho, gênero, idade e escolaridade, considerando-se 

as dimensões de número de estabelecimentos e emprego formal. Atenta-se que 

essas informações possibilitam traçar o perfil do primeiro emprego nas atividades 

industriais e das mesorregiões pesquisadas. 

Setores de Produção 

Fabricação de produtos alimentares e bebidas 

Fabricação de produtos do fumo 

Fabricação de produtos têxteis 

Confecção de artigos do vestuário e acessórios 

Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos de viagem 

Fabricação de produtos de madeira 

Fabricação de pastas, papel e produtos de papel 

Edição, impressão e reprodução de gravações 

Fabricação de coque, refino de petróleo, elaboração de combustíveis 

Fabricação de produtos químicos 

Fabricação de artigos de borracha e plástico 

Fabricação de produtos de minerais não metálicos 

Metalurgia básica 

Fabricação de produtos de metal - exclusive máquinas e equipamentos 

Fabricação de maquinas e equipamentos 

Fabricação de maquinas para escritório e equipamentos de informática 

Fabricação de maquinas, aparelhos e materiais elétricos 

Fabricação de material eletrônico e de aparelhos e equipamentos de computação 

Fabricação de equipamentos de instrumentação para usos médico-hospitalar 

Fabricação e montagem de veículos automotores, reboques e carrocerias 

Fabricação de outros equipamentos de transporte 

Fabricação de moveis e industriais diversas 

Reciclagem 



58 

 

 

5   ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

O objetivo desta seção é analisar o comportamento do primeiro emprego na 

indústria de transformação cearense comparando os anos de 1994 e 2009. Desta 

forma, no primeiro momento da análise de resultados tem-se a análise da dinâmica 

espacial dessas variáveis nos dois pontos do tempo 1994 e 2009. Na segunda parte 

é evidenciada a evolução desses indicadores por cada mesorregião. 

 

5.1  Análise Descritiva Global 

 

           A economia brasileira ingressou nos anos 90 num cenário de abertura da 

economia e reestruturação produtiva. No Estado do Ceará, esta nova fase da 

economia configura-se na preocupação diante da necessidade de reestruturação 

espacial e produtiva, conforme exposto na seção 3 desse trabalho.  

  De acordo com Coimbra e Rosa (1999) isso ocorreu em virtude do 

fortalecimento da divisão político-administrativa do Estado do Ceará em áreas de 

Desenvolvimento Regional (ADRs) cuja finalidade é o dimensionamento e divisão 

das ações a serem implantadas com o objetivo de reverter as disparidades 

existentes, promovendo o desenvolvimento em todos os espaços do Estado. 

Com base nessa divisão as tabelas seguintes apresentam a variação 

observada no primeiro emprego na indústria de transformação cearense no período 

de 2009 quando comparado com o período de 1994. Posteriormente verifica-se o 

perfil do primeiro emprego nas respectivas mesorregiões, em relação ao gênero, 

idade e escolaridade. 

Conforme dados da tabela 2, observa-se que em todas as mesorregiões 

houve um aumento representativo do número de estabelecimentos nos setores de 

transformação do estado. As mesorregiões Centro-Sul Cearense e Norte Cearense 

foram as que apresentaram o maior crescimento quando comparados os números 

de 2009 com os de 1994 (variação de 2395,65% e 1327,71% respectivamente). 

Percebe-se que a representatividade dos estabelecimentos da mesorregião 

Metropolitana de Fortaleza que em 1994 era de 79,29% sobre o total existente, em 
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2009 esse índice diminuiu para 62,5%, o oposto do que aconteceu nas demais 

mesorregiões. 

 

TABELA 2: Estabelecimentos dos Setores de Transformação do Ceará por 
Mesorregiões 1994 e 2009 

MESORREGIÃO 1994 % 2009 % Variação (%) 
Noroeste Cearense 124 3,78 1563 8,11 1160,48 
Norte Cearense 83 2,53 1185 6,15 1327,71 
Metropolitana de Fortaleza 2604 79,29 12040 62,5 362,37 
Sertões Cearenses 72 2,19 936 4,86 1200,00 
Jaguaribe 133 4,05 1200 6,23 802,25 
Centro-Sul Cearense 23 0,7 574 2,98 2395,65 
Sul Cearense 245 7,46 1766 9,17 620,82 
Total 3284 100 19264 100 486,6 

FONTE: Autora, com dados da RAIS 
 

 O significativo aumento apresentado na mesorregião do Centro-Sul foi 

impulsionado principalmente pelo município de Iguatu, quando um programa de 

atração de empresas foi lançado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do 

Município com o objetivo de fazer crescer os investimentos e gerar emprego e 

renda. O modelo tem por base as políticas públicas adotadas pelo Estado, mas sem 

perder o foco nos Arranjos Produtivos Locais (APL’s). Um conjunto de leis 

municipais foi adaptado referente aos incentivos para atração de investimentos, 

integrando o poder público e a iniciativa privada (CEARÁ, 2010). 

  A mesorregião Metropolitana de Fortaleza apresentou a menor proporção de 

crescimento no período em análise quando comparada às demais mesorregiões. O 

aumento dos incentivos à instalação de novas empresas com ênfase no benefício 

fiscal contribuiu para essa interiorização. Com esses motivadores de migração, as 

empresas do setor aos poucos foram ficando descentralizadas, justificando assim os 

números apresentados na mesorregião Metropolitana de Fortaleza. 

 Atenta-se para o fato de que empresas foram instaladas na última década no 

Estado do Ceará e contribuíram para a elevação do emprego e das ocupações. 

Nesta perspectiva merecem destaque a Grendene, instalada nas mesorregiões do 

Noroeste Cearense e do Sul Cearense (nos municípios de Sobral e Crato, 
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respectivamente), a Singer na Mesorregião Sul Cearense (no município de Juazeiro 

do Norte), além da Vicunha, Marisol e a Indústria de Papel Laminado Rigesa, na 

Região Metropolitana de Fortaleza 

TABELA 3: Estabelecimentos por Atividade na Indústria de Transformação do Ceará 
- 1994 e 2009 

FONTE: Autora, com dados da RAIS 

 

 Conforme dados da tabela 3 percebe-se que houve um aumento de empresas 

em todos os setores de transformação das mesorregiões cearenses. Comparando o 

número de empresas existentes em 1994 (3.284) com os existentes em 2009 

(19.264), calcula-se um crescimento na ordem de 486,6%.  Alguns setores merecem 

destaque pelo que apresentou de crescimento no período.  

Em 2008, Instituto de Desenvolvimento Industrial do Ceará (IDIC) destacou o 

setor industrial de confecção e artigos do vestuário como o mais representativo do 

                               Atividades 1994 % 2009 % Var.(%) 
Fabricação de produtos alimentares e bebidas 662 20,16 3918 20,34 491,84 
Fabricação de produtos do fumo 1 0,03 15 0,08 1400,00 
Fabricação de produtos têxteis 191 5,82 814 4,22 326,18 
Confecção de artigos do vestuário e acessórios 982 29,90 5711 29,65 481,57 
Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos 
de viagem 

131 3,99 905 4,70 590,84 

Fabricação de produtos de madeira 108 3,29 503 2,61 365,74 
Fabricação de pastas, papel e produtos de papel 27 0,82 163 0,85 503,70 
Edição, impressão e reprodução de gravações 160 4,87 1114 5,78 596,25 
Fabricação de coque, refino de petróleo, elaboração de 
combustíveis 

4 0,12 17 0,09 325,00 

Fabricação de produtos químicos 144 4,39 617 3,20 328,47 
Fabricação de artigos de borracha e plástico 92 2,80 450 2,34 389,13 
Fabricação de produtos de minerais não metálicos 218 6,64 1229 6,38 463,76 
Metalurgia básica 75 2,28 220 1,14 193,33 
Fabricação de produtos de metal - exclusive máquinas e 
equipamentos 

129 3,93 1147 5,95 789,15 

Fabricação de maquinas e equipamentos 62 1,89 478 2,48 670,96 
Fabricação de maquinas para escritório e equipamentos de 
informática 

7 0,21 17 0,09 142,86 

Fabricação de maquinas, aparelhos e materiais elétricos 26 0,79 175 0,91 573,08 
Fabricação de material eletrônico e de aparelhos e equipamentos 
de computação 

9 0,28 23 0,12 155,56 

Fabricação de equipamentos de instrumentação para usos 
médico-hospitalar. 

23 0,70 163 0,85 608,70 

Fabricação e montagem de veículos automotores, reboques e 
carrocerias 

30 0,91 126 0,65 320,00 

Fabricação de outros equipamentos de transporte 5 0,15 63 0,33 1160,00 
Fabricação de moveis e industriais diversas 194 5,91 1268 6,58 553,61 
Reciclagem 4 0,12 128 0,66 3100,00 
Total 3284 100,00 19264 100,00 486,60 
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estado em termos de número de empresas. Os dados apresentados na tabela 3 

mostram que este setor representava respectivamente 29,9% e 29,65% do total dos 

setores existentes em 1994 e 2009 (CEARÁ, 2009). Desta forma, o setor de 

calçados e artefatos de couro se destaca no período analisado por concentrar um 

grande estoque de empregos formais no estado. 

O setor de fabricação de produtos alimentares e bebidas se posicionaram em 

2009 como sendo um dos mais representativos ao apresentar um crescimento de 

491,84% no número de estabelecimentos quando comparados os períodos de 1994 

e 2009, conforme mostra a tabela 3. Destaca-se também o setor de fabricação de 

móveis, cujo número de estabelecimentos aumentou 553,61% dentro do período.   

 

TABELA 4 – Distribuição do Primeiro Emprego nos Setores de Transformação por 
Tamanho de Estabelecimento no Estado do Ceará -1994 e 2009  

TAMANHO DO 
ESTABELECIMENTO 

1994 2009 

VARIAÇÃO (%) QUANT % QUANT % 

ATÉ 4 601 4,32 1582 5,01 136,44 
DE 5 A 9 735 5,28 1678 5,32 128,30 
DE  10 A 19 1075 7,73 2279 7,22 112,00 
DE 20 A 49 1503 10,81 3485 11,04 131,87 
DE 50 A 99 1001 7,20 2331 7,39 132,87 
DE 100 A 249 1006 7,23 2959 9,38 194,14 
DE 250 A 499 1462 10,51 2257 7,15 54,38 
DE 500 A 999 2728 19,61 2097 6,64 -23,13 
1000 OU MAIS 3798 27,31 12891 40,85 239,42 

TOTAL 13909 100,00 31559 100,00 126,90 
FONTE: A autora, com dados da RAIS 

          O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) utiliza 

o critério por número de empregados do IBGE para classificação do porte das 

empresas industriais sendo: micro com até 19 empregados, pequena de 20 a 99 

empregados, média de 100 a 499 empregados, e grande a partir de 500 

empregados. 

           A tabela 4 mostra que houve uma maior concentração de primeiro emprego 

nas empresas consideradas de grande porte. Através dos dados apresentados 

pode-se perceber o aumento do número do primeiro emprego nas micro, pequenas, 

médias e grandes empresas quando comparados os períodos de 1994 e 2009, 
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permitindo também que a representatividade desses números sobre o total não 

oscilasse em grandes proporções.   

            As maiores variações concentraram-se nas grandes empresas de 500 a 999 

funcionários e nas empresas com mais de 1000 funcionários. Em 1994 a 

concentração constou em 19,61% dos trabalhadores dos setores produtivos das 

Mesorregiões Cearenses, cujo índice decresceu para 6,64% em 2009. Em 1994 a 

concentração constou em 27,31% dos trabalhadores das Mesorregiões Cearenses 

havendo uma evolução desse indicador para 40,85% no ano de 2009. Os 

respectivos números podem ser justificados com a chegada de médias e grandes 

empresas dos setores de transformação nas diversas mesorregiões do estado, tais 

como: a Dakota, a Grendene, a Singer e a Vicunha, dentre outras.  

 

TABELA 5: Emprego Total x Primeiro Emprego nas Mesorregiões Cearenses - 1994 
e 2009 
Mesorregiões 
Cearenses 

1994 2009 

Emprego 
Total 

1º Emprego Emprego 
Total 

1º Emprego 
QUANT. (%) QUANT. (%) 

Noroeste  
Norte  
Metrop. Fortaleza 
Sertões Cearense 
Jaguaribe 
Centro-Sul 
Sul Cearense 

5.022 
3.820 

87.240 
526 

1.718 
228 

3.634 

869 
535 

11.406 
68 

450 
66 

551 

17,30 
14,01 
13,07 
12,93 
26,19 
28,95 
15,16 

30.307 
16.934 

153.204 
2.526 
9.463 
3.536 

17.328 

7.381 
2.642 

16.064 
338 

1.426 
595 

3.110 

24,35 
15,60 
10,49 
13,38 
15,07 
16,83 
17,95 

TOTAL 102.188 13.945 13,65 233.298 31.556 13,53 

FONTE: A autora, com dados da RAIS 

             Conforme o apresentado na tabela 5 percebe-se que a proporção do 

primeiro emprego com relação ao emprego total não aumentou em todas as 

mesorregiões cearenses quando comparados os índices de 2009 aos de 1994. Em 

1994, do total de empregos da Mesorregião Metropolitana de Fortaleza, 13,07% 

referiam-se a primeiro emprego reduzindo-se para 10,49% em 2009. Essa queda foi 

ainda mais acentuada na Mesorregião do Centro-Sul e na Mesorregião do Jaguaribe 

que em 2009 representavam 16,83% e 15,07% respectivamente, quando em 1994 

esses indicadores eram de 28,95% e de 26,19%. 

            Já a Mesorregião do Noroeste Cearense apresentou o maior crescimento do 

primeiro emprego quando comparados os períodos de 1994 (17,30%) e 2009 



63 

 

 

(24,35%). Também as Mesorregiões Sul Cearense e Norte Cearense apresentaram 

um aumento na proporção de trabalhadores no primeiro emprego com relação ao 

total de empregos, quando comparados os períodos de 1994 e 2009. 

 

TABELA 6: Situação do Primeiro Emprego no Ceará por Mesorregião - 1994 e 2009 

MESORREGIÃO 1994 % 2009 % Variação (%) 

Noroeste Cearense 869 6,23 7381 23,39 749,37 

Norte Cearense 535 3,84 2642 8,37 393,83 

Metropolitana de Fortaleza 11406 81,79 16064 50,9 40,84 

Sertões Cearenses 68 0,49 338 1,07 397,06 

Jaguaribe 450 3,23 1429 4,53 217,56 

Centro-Sul Cearense 66 0,47 595 1,89 801,52 

Sul Cearense 551 3,95 3110 9,85 464,43 
Total 13945 100,00 31559 100,00 126,31 

   FONTE: Autora, com dados da RAIS 
  

A tabela 6 ilustra que em todas as mesorregiões crescimento na oferta de 

primeiro emprego no período de 1994 a 2009, sendo esse crescimento mais 

expressivo nas mesorregiões do Centro-Sul Cearense e Noroeste Cearense que 

apresentaram um aumento de 801,52% e 749,37%, respectivamente. A mesorregião 

Metropolitana de Fortaleza que em 1994 detinha 81,79% dos trabalhadores com 

primeiro emprego, esse percentual diminui para 40,84%, diferentemente, todas as 

demais mesorregiões apresentaram elevação desse índice. 

Analisando-se a composição da indústria de transformação em termos da 

absorção do primeiro emprego (Tabela 7), se observa algumas mudanças entre os 

anos de 1990 e 2009. Primeiro se destaca que em 1990, as atividades de fabricação 

de produtos alimentares e bebidas, confecção de artigos do vestuário e acessórios e 

fabricação de produtos têxteis responderam por quase 70% do primeiro emprego da 

indústria de transformação. No ano de 2009, a atividade de preparação de couros e 

fabricação de artefatos de couro, artigos de viagem respondeu por 36,87(%), 

significando um dos mais expressivos crescimento no primeiro emprego do período. 

Essa situação reflete a atração ocorrida por empresas desse segmento produtivo no 

Estado, beneficiadas pelos incentivos fiscais. Enquanto a fabricação de produtos 

têxteis, tradicional segmento produtivo no Estado apresentou redução no número de 
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primeiro emprego (30,17%), outras atividades tiveram maiores destaques na 

comparação com os dois anos em análise: fabricação de maquinas para escritório e 

equipamentos de informática, fabricação de pastas, papel e produtos de papel, 

metalurgia básica e fabricação de produtos de metal - exclusive máquinas e 

equipamentos. 

 

TABELA 7: Primeiro emprego no Ceará por Atividade Industrial Distribuído – 1994 e 
2009 
   Setores de Produção 1994 2009 Variação(%) 

  QUANT (%) QUANT (%) 

Fabricação de produtos alimentares e bebidas 4625 33,25 4887 15,49 5,66 

Fabricação de produtos do fumo 4 0,00 1 0,00 -75,00 

Fabricação de produtos têxteis 2168 15,59 1514 4,80 -30,17 

Confecção de artigos do vestuário e acessórios 2932 21,08 6271 19,87 113,88 

Preparação de couros e fabricação de artefatos 
de couro, artigos de viagem 

930 6,69 11637 36,87 1151,29 

Fabricação de produtos de madeira 128 0,92 195 0,62 52,34 

Fabricação de pastas, papel e produtos de 
papel 

25 0,18 242 0,77 868,00 

Edição, impressão e reprodução de gravações 340 2,44 496 1,57 45,88 

Fabricação de coque, refino de petróleo, 
elaboração de combustíveis 

0 0,00 30 0,10 -  

Fabricação de produtos químicos 278 2,00 721 2,28 159,35 

Fabricação de artigos de borracha e plástico 432 3,11 739 2,34 71,06 

Fabricação de produtos de minerais não 
metálicos 

921 6,62 1287 4,08 39,74 

Metalurgia básica 58 0,42 436 1,38 651,72 

Fabricação de produtos de metal - exclusive 
máquinas e equipamentos 

233 1,68 1558 4,94 568,67 

Fabricação de maquinas e equipamentos 174 1,25 162 0,51 -6,90 

Fabricação de maquinas para escritório e 
equipamentos de informática 

2 0,01 60 0,19 2900,00 

Fabricação de maquinas, aparelhos e materiais 
elétricos 

294 2,11 70 0,22 -76,19 

Fabricação de material eletrônico e de 
aparelhos e equipamentos de computação 

4 0,03 4 0,01 0,00 

Fabricação de equipamentos de 
instrumentação para usos médico-hospitalar 

48 0,35 67 0,21 39,58 

Fabricação e montagem de veículos 
automotores, reboques e carrocerias 

41 0,29 163 0,52 297,56 

Fabricação de outros equipamentos de 
transporte 

27 0,19 137 0,43 407,41 

Fabricação de moveis e industriais diversas 243 1,75 796 2,52 227,57 

Reciclagem 2 0,01 86 0,27 4200,00 

Total 13909 100,00 31559 100,00   

 FONTE: A autora, com dados da RAIS 
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5.2    Primeiro Emprego por Mesorregiões Cearenses 

5.2.1   Mesorregião Noroeste Cearense 

 A Mesorregião do Noroeste Cearense é formada pela união de 47 municípios 

e ocupa uma área de 35,5 mil km2. As principais cidades são: Sobral, Tianguá, 

Acaraú, Camocim, Viçosa do Ceará, Granja e Santa Quitéria.  

 

FIGURA 2: Mapa Geográfico da Mesorregião do Noroeste Cearense 
 

 
FONTE: IPECE( 2010) 

 
 

No setor de transformação a Mesorregião do Noroeste Cearense abriga 

empresas de grande porte como a Grendene em Sobral, além de outras nos setor 

têxtil e de bebidas (principalmente na região da Serra da Ibiapaba). 

 

GRÁFICO 1 – Primeiro Emprego na Mesorregião do Noroeste Cearense 1994 a 
2009 

 
FONTE: Autora, com dados da RAIS 
 

Conforme demonstra o gráfico 1, na mesorregião do Noroeste Cearense 

houve um acentuado crescimento na quantidade de trabalhadores nos diversos 
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setores produtivos. Do período em análise, o ano de 1999 apresentou o menor 

contingente de trabalhadores. Apesar das oscilações, os números em 2009 

atingiram a marca de 7.381 empregos e no ano de 1994 eram de apenas 869, o que 

caracteriza um crescimento na ordem de mais de 749% quando comparados os dois 

períodos. Pode-se destacar as vagas ofertadas na preparação de couro e fabricação 

de artefatos de couro e na fabricação de produtos alimentares e bebidas. As 

empresas Moageira Serra Grande (do setor de torrefação de café) e Simone L. D. de 

Andrade (do setor de fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e higiene 

pessoal) instaladas nos municípios de Sobral com utilização de benefícios do FDI 

contribuíram para o aumento do primeiro emprego na Mesorregião do Noroeste 

Cearense no ano de 2009. 

 

TABELA 8: Situação do Número de Emprego Total e do Primeiro Emprego na 
Mesorregião Noroeste Cearense por Atividade Industrial - 1994 e 2009 

  1994 2009 

Atividades 
Emprego 

Total 
1º 

Emprego 
Emprego 

Total 
1º 

Emprego 
Fabricação de produtos alimentares e bebidas 1153 278 2204 371 
Fabricação de produtos do fumo 0 0 0 0 
Fabricação de produtos têxteis 27 0 80 4 
Confecção de artigos do vestuário e acessórios 195 36 743 118 
Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, 
artigos de viagem 2967 494 24334 6614 
Fabricação de produtos de madeira 20 2 211 32 
Fabricação de pastas, papel e produtos de papel 0 0 182 2 
Edição, impressão e reprodução de gravações 32 7 157 18 
Fabricação de coque, refino de petróleo, elaboração de 
combustíveis  7 0 91 14 
Fabricação de produtos químicos 11 0 140 7 
Fabricação de artigos de borracha e plástico 14 0 178 13 
Fabricação de produtos de minerais não metálicos 541 39 931 48 
Metalurgia básico 2 1 53 5 
Fabricação de produtos de metal - exclusive maquina e 
equipamentos 15 3 66 12 
Fabricação de maquinas e equipamentos 3 0 15 3 
Fabricação de maquinas, aparelhos e materiais elétricos 0 0 3 0 
Fabricação de material eletrônico e de aparelhos e 
equipamentos de computação 1 1 0 0 
Fabricação de equipamentos de instrumentação para 
usos medico-hospital. 0 0 6 0 
Fabricação e montagem de veículos automotores, 
reboques e carrocerias 0 0 4 1 
Fabricação de outros equipamentos de transporte 0 0 1 0 
Fabricação de moveis e indústrias diversas 34 8 865 116 
Reciclagem 0 0 43 3 
Total 5022 869 30307 7381 

           FONTE: A autora, com dados da RAIS 
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 Nesta mesorregião o setor de preparação de couros e artefatos de couro é o 

que mais emprega nos períodos analisados. Em 1994 o setor empregava 2.967 

trabalhadores (o referente a 59,08% de todos os empregos da mesorregião), dos 

quais 16,65% referiam-se ao primeiro emprego. Em 2009 o mesmo setor empregava 

24.334 de trabalhadores dos quais 27,18% referiam-se ao primeiro emprego.  

 Por outro lado, a média de oferta do primeiro emprego diminui no setor de 

fabricação de materiais não metálicos. Enquanto em 1994 o primeiro emprego 

representava 7,21% do total de empregos, em 2009 esse índice era de 5,16%. 

  

TABELA 9: Perfil do Primeiro Emprego na Mesorregião Noroeste Cearense: Gênero 
- 1994 e 2009.                                                                                       

FONTE: A autora, com dados da RAIS 
 
 

 Ao considerar o fator gênero no comportamento do primeiro na Mesorregião 

Noroeste Cearense percebe-se que houve uma inversão da quantidade de vagas 

ocupadas por homens e mulheres quando comparados os períodos de 1994 e 2009. 

A lotação de mulheres no primeiro emprego na indústria de transformação era de 

56,17%. Em 2009, os trabalhadores no primeiro emprego do sexo masculino 

preenchiam o maior número de vagas, 51,32%.     

 

TABELA 10: Perfil do Primeiro Emprego na Mesorregião Noroeste Cearense: Idade - 
1994 e 2009.                                                                                       

FAIXAS ETÁRIAS 1994 2009 
QUANT % QUANT % 

Até 17 anos 28 3,26 30 0,41 
De 18 a 24 anos 563 65,62 5908 80,04 
De 25 a 29 anos 139 16,20 907 12,29 
De 30 a 39 anos 104 12,12 455 6,16 

De 40 a 49 anos 23 2,68 73 0,99 

De 50 a 64 anos 1 0,12 8 0,11 
Com 65 anos ou mais 0 0,00 0 0,00 

Total 858 100,00 7381 100,00 

 
FONTE: A autora, com dados da RAIS 

GÊNERO 1994 2009 
QUANT % 

 
QUANT 

 
% 

 
Masculino 380 43,83 3788 51,32 
Feminino 487 56,17 3593 48,68 
TOTAL 867 100,00 7381 100,00 
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 Conforme ilustra a tabela 10, a indústria de transformação da mesorregião 

Noroeste Cearense tem lotado mais trabalhadores no primeiro emprego com idades 

de 18 a 24 anos. Com o aumento da representatividade dessa faixa etária quando 

comparados os número de 2009 com os de 1994, as demais faixas etárias passaram 

a ter menor participação. 

 

TABELA 11– Perfil do Primeiro Emprego na Mesorregião do Noroeste Cearense: 
Escolaridade -1994 e 2009  

ESCOLARIDADE 1994 2009 
QUANT % QUANT % 

Até 4ª série concluída 298 34,37 72 0,97 
Até 8ª série concluída 532 61,36 3841 52,04 
Até 2º grau concluído 37 4,27 3438 46,58 
Nível superior 0 0,00 30 0,41 

Total 867 100,00 7381 100,00 

FONTE: Autora, com dados da RAIS 

 

 No tocante ao nível de escolaridade na indústria de transformação da 

mesorregião Noroeste Cearense, nota-se uma grande diminuição no número de 

trabalhadores com até a 4ª série concluída, logo o índice de trabalhadores com o 2º 

grau concluído que em 1994 era de 4,27% aumentou para  46,58% em 2009. 

 

5.2.2   Mesorregião Norte Cearense 

 

A mesorregião do Norte Cearense é formada pela união de 36 municípios. As 

principais localidades são Baturité, Beberibe, Canindé, Cascavel, Itapagé, Itapipoca, 

Paracuru, Pentecoste e São Gonçalo do Amarante. 

 
FIGURA 3: Mapa Geográfico da Mesorregião Norte Cearense 

.  

FONTE: IPECE (2010) 
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 Ressalta-se que nessa Mesorregião foi implantado o Complexo Industrial e 

Portuário do Pacém que teve suas operações comerciais iniciadas em 2001 com o 

objetivo de fortalecer e dar sustentabilidade ao crescimento do parque industrial do 

Ceará, possibilitando a promoção de atividades industriais integradas.  

 

GRÁFICO  2 – Primeiro Emprego na Mesorregião Norte Cearense 1994 a 2009 

 
FONTE: Autora, com dados da RAIS 

 

Conforme mostra o gráfico 2 a mesorregião Norte Cearense apresentou em 

2001 o melhor desempenho no que concerne a número de trabalhadores lotados 

nos setores produtivos, triplicando os números apresentados em 1999. Os dois 

períodos seguintes foram marcados por uma queda e, no final de 2009, registrou-se 

um contingente de 2.642 trabalhadores o que representa um crescimento de quase 

393% quando comparado aos 535 empregos de 1994. 

Também a preparação de couro e fabricação de artefatos de couro se 

destaca como o setor que mais evoluiu em termos de aquisição de mão-de-obra. 

Enquanto em 1994 o referido setor não apresentava registro de trabalhadores, em 

2009 oportunizava 1008 colocações representando 38,15% do total de trabalhadores 

no primeiro emprego.  

As empresas Cascavel Couros Ltda. (instalada no município de Cascavel no 

ano de 1999) e Dass Nordeste Calçados e Artigos Esportivos (instalada no 

município de Itapipoca também no ano de 1999), ambas com utilização de 

benefícios do FDI muito contribuíram para a elevação aumento do primeiro emprego 

na mesorregião Norte Cearense. Depois do setor de couro, a fabricação produtos 
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alimentares e bebidas, a confecção de artigos do vestuário e acessórios, além da 

fabricação de produtos de minerais não metálicos apresentam-se como os maiores 

empregadores da mesorregião Norte Cearense. 

 

TABELA 12: Situação do Número de Emprego Total e do Primeiro Emprego na 
Mesorregião Norte Cearense por Atividade Industrial – 1994 e 2009 

  

Atividades 

1994 2009 
Emprego 

Total 
1º 

Emprego 
Emprego 

Total 
1º 

Emprego 
Fabricação de produtos alimentares e bebidas 3048 372 5744 977 
Fabricação de produtos do fumo 0 0 0 0 
Fabricação de produtos têxteis 41 0 226 57 
Confecção de artigos do vestuário e acessórios 172 52 971 310 
Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, 
artigos de viagem 0 0 7745 1008 
Fabricação de produtos de madeira 16 6 83 36 
Fabricação de pastas, papel e produtos de papel 0 0 301 10 
Edição, impressão e reprodução de gravações 4 0 30 4 
Fabricação de coque, refino de petróleo, elaboração de 
combustíveis  0 0 13 2 
Fabricação de produtos químicos 3 1 120 13 
Fabricação de artigos de borracha e plástico 80 0 115 3 
Fabricação de produtos de minerais não metálicos 276 42 929 154 
Metalurgia básica 2 0 9 0 
Fabricação de produtos de metal - exclusive maquina e 
equipamentos 0 0 343 12 
Fabricação de maquinas e equipamentos 128 58 134 8 
Fabricação de maquinas para escritório e equipamentos 
de informática 0 0 0 0 
Fabricação de maquinas, aparelhos e materiais elétricos 7 2 1 0 
Fabricação de material eletrônico e de aparelhos e 
equipamentos de computação 0 0 0 0 
Fabricação de equipamentos de instrumentação para 
usos medico-hospitalar 0 0 0 0 
Fabricação e montagem de veículos automotores, 
reboques e carroceria 7 0 61 15 
Fabricação de outros equipamentos de transporte 0 0 10 0 
Fabricação de moveis e indústrias diversas 36 2 96 33 
Reciclagem 0 0 3 0 
Total 3820 535 16934 2642 

    FONTE: A autora, com dados da RAIS 

  A tabela 12 ilustra que todos os setores da indústria de transformação da 

mesorregião Norte Cearense que empregavam em 1994, apresentaram aumento no 

número total de empregos e no número de primeiro emprego quando comparados 

com os números de 2009. Em 1994 o setor de fabricação de produtos alimentares e 
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bebidas era o que mais empregava. Dos 3.048 empregos, 12,20% referiam-se ao 

primeiro emprego.     

 Em 2009 era o setor de preparação de couros e fabricação de artefatos de 

couros quem mais empregava. Os 7.745 empregos já representavam 45,74% do 

total de empregos nas indústrias de transformação da mesorregião e desses, 

13,01% referiam-se ao primeiro emprego. 

  Destaca-se o setor de fabricação de confecção de artigos do vestuário e 

acessórios, onde nos dois períodos analisados, mais de 30% do total de 

trabalhadores estavam no primeiro emprego.   

 

TABELA 13: Perfil do Primeiro Emprego na Mesorregião Norte Cearense: Gênero - 
1994 e 2009.                                                                                       

 FONTE: A autora, com dados da RAIS 

 

Verifica-se que na mesorregião Norte Cearense houve uma inversão da 

quantidade de vagas ocupadas por homens e mulheres no setor de transformação 

quando comparados os períodos de 1994 e 2009. A lotação de mulheres no primeiro 

emprego em 2009 correspondia a 57,01% em 1994. Em 2009, os trabalhadores no 

primeiro emprego do sexo masculino eram em maior número, 63,85% do total. 

 

TABELA 14: Perfil do Primeiro Emprego na Mesorregião Norte Cearense: Idade - 
1994 e 2009.                                                                                       

FAIXAS ETÁRIAS 1994 2009 
QUANT % QUANT % 

Até 17 anos 10 1,88 37 1,40 
De 18 a 24 anos 326 61,28 1708 64,65 
De 25 a 29 anos 96 18,04 473 17,90 
De 30 a 39 anos 79 14,85 339 12,83 

De 40 a 49 anos 20 3,76 69 2,61 

De 50 a 64 anos 1 0,19 16 0,61 
Com 65 anos ou mais 0 0,00 0 0,00 

Total 532 100,00 2642 100,00 

FONTE: A autora, com dados da RAIS 

GÊNERO 1994 2009 
QUANT % 

 
QUANT 

 
% 

 
Masculino 230 42,99 1687 63,85 
Feminino 305 57,01 955 36,15 
TOTAL 535 100,00 2642 100,00 
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O número de trabalhadores no primeiro emprego na mesorregião Norte 

Cearense, no que se refere à idade, não sofreu variações significativas quando 

comparados os anos de 1994 e 2009. Os trabalhadores na faixa etária de 18 a 24 

anos são os mais presentes nas indústrias de transformação. A exemplo das demais 

mesorregiões percebe-se que quanto maior a idade, menor é a possibilidade de se 

conseguir o primeiro emprego. 

 

TABELA 15– Perfil do Primeiro Emprego na Mesorregião Norte Cearense: 

Escolaridade -1994 e 2009  

ESCOLARIDADE 1994 2009 
QUANT % QUANT % 

Até 4ª série concluída 366 68,41 164 6,21 
Até 8ª série concluída 89 16,64 1035 39,17 
Até 2º grau concluído 77 14,39 1433 54,24 
Nível superior 3 0,56 10 0,38 

Total 535 100,00 2642 100,00 

FONTE: Autora, com dados da RAIS 

 

No que se refere à escolaridade do primeiro emprego na indústria de 

transformação da mesorregião Norte Cearense, também houve uma diminuição 

representativa no número de trabalhadores com até o 4° ano concluído. Com isso, o 

índice de trabalhadores com o 2º grau concluído aumentou significativamente de 

14,39% em 1994 para 54,24% em 2009. Também em proporções o número de 

trabalhadores com até a 8ª série concluída aumentou significativamente nessa 

mesorregião. 

 

5.2.3   Mesorregião Metropolitana de Fortaleza 

 

 A Mesorregião Metropolitana de Fortaleza é composta por 12 municípios, 

conforme ilustra a figura 4. No que tange à indústria de transformação destaca-se a 

indústria têxtil com forte concentração no Distrito Industrial de Maracanaú. 

O gráfico 3 aponta uma estabilidade do primeiro emprego na mesorregião 

Metropolitana de Fortaleza nos períodos de 1994 a 2004. Entretanto, somente a 
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partir de 2005 o número de trabalhadores no primeiro emprego nos setores 

produtivos dessa mesorregião evidenciou aumento, apresentando crescimento de 

mais de 40% quando comparados os números de 2009 com os de 1994. 

 

FIGURA 4: Mapa Geográfico da Mesorregião Metropolitana de Fortaleza 

 

FONTE: IPECE(2010) 
  

GRÁFICO 3 – Primeiro Emprego na Mesorregião Metropolitana de Fortaleza 1994 a 

2009 

 

FONTE: Autora, com dados da RAIS 
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TABELA 16: Situação do Número de Emprego Total e do Primeiro Emprego na 

Mesorregião Metropolitana de Fortaleza por Atividade Industrial – 1994 e 2009 

  

Atividades 

1994 2009 

Emprego 
Total 

1º 
Emprego 

Emprego 
Total 

1º 
Emprego 

Fabricação de produtos alimentares e bebidas 22821 3832 27728 2942 
Fabricação de produtos do fumo 66 4 85 1 
Fabricação de produtos têxteis 15517 2109 16609 1390 
Confecção de artigos do vestuário e acessórios 20889 2819 45448 5680 
Preparação de couros e fabricação de artefatos 
de couro, artigos de viagem 2960 372 18256 1199 
Fabricação de produtos de madeira 545 88 922 74 
Fabricação de pastas, papel e produtos de papel 356 23 1676 163 
Edição, impressão e reprodução de gravações 2953 319 4841 435 
Fabricação de coque, refino de petróleo, 
elaboração de combustíveis 200 0 629 14 
Fabricação de produtos químicos 2996 263 5673 519 
Fabricação de artigos de borracha e plástico 2655 223 4130 603 
Fabricação de produtos de minerais não 
metálicos 2255 401 4162 410 
Metalurgia básica 1177 43 2737 326 
Fabricação de produtos de metal - exclusive 
maquina e equipamentos 5005 183 7770 1322 
Fabricação de maquinas e equipamentos 1408 116 2576 132 
Fabricação de maquinas para escritório e 
equipamentos de informática 82 2 620 60 
Fabricação de maquinas, aparelhos e materiais 
elétricos 1479 289 1895 62 
Fabricação de material eletrônico e de aparelhos 
e equipamentos de computação  952 3 54 4 
Fabricação de equipamentos de instrumentação 
para usos medico-hospitalar 310 48 563 57 
Fabricação e montagem de veículos 
automotores, reboques e carrocerias 361 32 1662 107 
Fabricação de outros equipamentos de transporte 211 27 1003 106 
Fabricação de moveis e indústrias diversas 1990 208 3687 382 
Reciclagem 52 2 478 76 
Total 87240 11406 153204 16064 

            

      FONTE: A autora, com dados da RAIS 

 

 Nota-se através da tabela 16 que houve um aumento no total de empregos 

nas indústrias de transformação da Mesorregião Metropolitana de Fortaleza quando 

confrontado os números de 1994 e 2009. No entanto, a representatividade do 

primeiro emprego sobre o total diminuiu em quase todos os setores. 

 Com base nos totais apresentados, é possível perceber que em 1994 dos 

87.240 trabalhadores no setor de transformação da mesorregião, 13,07% referiam-

se a primeiro emprego. Em 2009 esse mesmo índice era de 10,49%. 
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TABELA 17: Perfil do Primeiro Emprego na Mesorregião Metropolitana de Fortaleza: 

Gênero - 1994 e 2009.                                                                                     

 
FONTE: A autora, com dados da RAIS 
 
 
 
 No tocante ao gênero do primeiro emprego no setor de transformação da 

mesorregião metropolitana de Fortaleza, os dois períodos analisados apresentam 

uma predominância do trabalhador do sexo masculino. Essa predominância se 

apresenta mais acentuada em 2009 (54%) que em 1994 (51,36%). 

 

TABELA 18: Perfil do Primeiro Emprego na Mesorregião Metropolitana de Fortaleza: 

Idade - 1994 e 2009.                                                                                       

 
FAIXAS ETÁRIAS 1994 2009 

QUANT % QUANT % 
Até 17 anos 540 4,79 449 2,81 
De 18 a 24 anos 6436 57,07 10148 63,17 
De 25 a 29 anos 2130 18,89 2820 17,55 
De 30 a 39 anos 1605 14,23 1946 12,11 

De 40 a 49 anos 442 3,92 581 3,62 

De 50 a 64 anos 119 1,06 116 0,72 
Com 65 anos ou mais 5 0,04 4 0,02 

Total 11277 100,00 16064 100,00 

 
FONTE: A autora, com dados da RAIS 
 
 
 
 O primeiro emprego é também em maior número na faixa etária de 18 a 24 

anos no setor de transformação da mesorregião Metropolitana de Fortaleza. De 

acordo com a tabela 18 percebe-se que todas as demais faixas etárias 

apresentaram uma diminuição na representatividade sobre o total. Destaca-se 

também nessa mesorregião trabalhadores com 65 anos ou mais, o que foi 

identificado também apenas na mesorregião Sul Cearense.  

GÊNERO 1994 2009 
QUANT % 

 
QUANT 

 
% 

 
Masculino 5844 51,36 8674 54,00 
Feminino 5534 48,64 7390 46,00 
TOTAL 11378 100,00 16064 100,00 
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TABELA 19– Perfil do Primeiro Emprego na Mesorregião Metropolitana de Fortaleza: 

Escolaridade -1994 e 2009  

ESCOLARIDADE 1994 2009 

QUANT % QUANT % 

Até 4ª série concluída 3999 35,15 289 1,80 

Até 8ª série concluída 5426 47,69 7165 44,60 

Até 2º grau concluído 1870 16,43 8375 52,14 

Nível superior 83 0,73 235 1,46 

Total 11378 100,00 16064 100,00 

 

FONTE: Autora, com dados da RAIS 

 

 

Em 1994 os trabalhadores do primeiro emprego com a 8ª série concluída e 

com o ensino médio concluído somavam 64,12% do total existente no setor de 

transformação da mesorregião Metropolitana de Fortaleza. Em 2009 esse mesmo 

indicador equivalia a 96,74%, diminuindo consideravelmente o número de 

trabalhadores que haviam cursado até a 4ª série. Também é notório o aumento dos 

trabalhadores com nível superior nessa mesorregião ao se comparar os dois 

períodos. Conforme Coimbra e Rosa (1999) percebe-se nas indústrias localizadas 

mais próximas á capital, ou seja, a importância atribuída pelas empresas à 

existência de incentivos governamentais. 

 

5.2.4   Mesorregião dos Sertões Cearenses 

 

 A mesorregião dos Sertões Cearenses é formada pela união de 30 municípios 

e tem como principais cidades: Crateús, Quixadá, Quixeramobim e Senador 

Pompeu. No setor de transformação destacam-se as indústrias de alimentos e de 

calçados que segundo dados da RAIS/MTE são as principais empregadoras do setor 

na Mesorregião dos Sertões Cearenses.     
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FIGURA 5: Mapa geográfico da Mesorregião dos Sertões Cearenses 

 
              FONTE: IPECE (2010) 

 

 

GRÁFICO  4 – Primeiro Emprego na Mesorregião dos Sertões Cearenses 1994 a   
2009 

 
FONTE: Autora, com dados da RAIS 

           

   A partir de 2005 a Mesorregião dos Sertões Cearenses apresentou um 

crescimento sucessivo no tocante a absorção de trabalhadores nos setores 

produtivos. O respectivo crescimento ascendeu o período seguinte declinando nos 

anos de 2007, 2008 e 2009. Desta forma, os 338 trabalhadores lotados no exercício 

de 2009 superam em mais de 397% os 68 trabalhadores lotados em 1994.  
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           O acentuado crescimento no ano de 2006 aconteceu principalmente pela 

absorção de trabalhadores na fabricação de produtos alimentares e bebidas assim 

como na preparação de couro e fabricação de artefatos de couro. 

 TABELA 20: Situação do Número de Emprego Total e do Primeiro Emprego na 

Mesorregião dos Sertões Cearenses por Atividade Industrial 1994 e 2009 

  

Atividades 

1994 2009 
Emprego 

Total 
1º 

Emprego 
Emprego 

Total 
1º 

Emprego 
Fabricação de produtos alimentares e bebidas 161 21 512 100 
Fabricação de produtos do fumo 0 0 9 0 
Fabricação de produtos têxteis 159 14 112 7 
Confecção de artigos do vestuário e acessórios 13 10 46 14 
Preparação de couros e fabricação de artefatos de 
couro, artigos de viagem 0 0 1185 107 
Fabricação de produtos de madeira 13 5 35 10 
Fabricação de pastas, papel e produtos de papel 0 0 12 1 
Edição, impressão e reprodução de gravações 15 3 15 3 
Fabricação de coque, refino de petróleo, elaboração de 
combustíveis  0 0 0 0 
Fabricação de produtos químicos 1 1 19 2 
Fabricação de artigos de borracha e plástico 6 0 33 4 
Fabricação de produtos de minerais não metálicos 31 4 223 32 
Metalurgia básica 118 9 202 22 
Fabricação de produtos de metal - exclusive maquina e 
equipamentos 2 0 32 16 
Fabricação de maquinas e equipamentos 0 0 2 3 
Fabricação de maquinas para escritório e 
equipamentos de informática 0 0 0 0 
Fabricação de maquinas, aparelhos e materiais 
elétricos 0 0 6 1 
Fabricação de material eletrônico e de aparelhos e 
equipamentos de computação 0 0 0 0 
Fabricação de equipamentos de instrumentação para 
usos medico-hospitalar 0 0 0 0 
Fabricação e montagem de veículos automotores, 
reboques e carrocerias 0 0 14 1 
Fabricação de outros equipamentos de transportes 0 0 0 
Fabricação de moveis e indústrias diversas 7 1 68 15 
Reciclagem 0 0 1 0 
Total 526 68 2526 338 

        FONTE: A autora, com dados da RAIS 
 
 
 Conforme ilustra a tabela 20 o número do primeiro emprego na mesorregião 

dos Sertões Cearenses não aumentou em grandes proporções quando comparado 

ao crescimento do emprego total. O setor de transformação cuja evolução do 

primeiro emprego tornou-se mais acentuada foi o de fabricação de produtos 

alimentares e bebidas. Em 1994, dos 161 empregos existentes neste setor, 13,04% 
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referiam-se a primeiro emprego. Em 2009 o primeiro emprego nesse setor 

representava 19,53%.  

 Considerando os totais dos dois períodos investigados, constata-se que a 

média de participação do primeiro emprego no setor de transformação dessa 

mesorregião oscilou em pequena escala. Em 1994, dos trabalhadores lotados nos 

setores de transformação dessa mesorregião 12,93 eram do primeiro emprego. Em 

2009 esse indicador evoluiu para 13,38%. 

 

TABELA 21: Perfil do Primeiro Emprego na Mesorregião dos Sertões Cearenses: 
Gênero - 1994 e 2009.                                                                                       

 
FONTE: A autora, com dados da RAIS 
 
 

Referindo-se ao gênero dos trabalhadores no primeiro emprego da 

mesorregião dos Sertões Cearenses a tabela 21 mostra predominância de 

trabalhadores do sexo masculino. Em 2009 constata-se uma maior participação da 

mulher nos setores de transformação dessa mesorregião. 

 

 
TABELA 22: Perfil do Primeiro Emprego na Mesorregião dos Sertões Cearenses: 

Idade - 1994 e 2009.                                                                                       

FAIXAS ETÁRIAS 1994 2009 
QUANT % QUANT % 

Até 17 anos 3 4,55 3 0,89 
De 18 a 24 anos 36 54,54 186 55,03 
De 25 a 29 anos 11 16,67 62 18,34 
De 30 a 39 anos 12 18,18 66 19,53 

De 40 a 49 anos 4 6,06 18 5,32 

De 50 a 64 anos 0 0,00 3 0,89 
Com 65 anos ou mais 0 0,00 0 0,00 

Total 66 100,00 338 100,00 

 
FONTE: A autora, com dados da RAIS 
 
 

GÊNERO 1994 2009 
QUANT    % 

 
QUANT 

 
   % 

 
Masculino 56 82,35 243 71,89 
Feminino 12 17,65 95 28,11 
TOTAL 68 100,00 338 100,00 
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Em relação à idade, merece destaque na mesorregião dos Sertões 

Cearenses o fato dos trabalhadores no primeiro emprego na faixa etária de 30 a 39 

anos ter maior representatividade que aqueles da faixa etária de 25 a 29 anos. 

Assim como nas demais mesorregiões, as indústrias de transformação da 

mesorregião dos Sertões Cearenses têm ofertado mais vagas para primeiro 

emprego para pessoas da faixa etária de 18 a 24 anos. 

 

TABELA 23 – Perfil do Primeiro Emprego na Mesorregião dos Sertões Cearenses: 

Escolaridade -1994 e 2009  

ESCOLARIDADE 1994 2009 
QUANT % QUANT % 

Até 4ª série concluída 47 69,12 31 9,17 

Até 8ª série concluída 11 16,18 140 41,42 

Até 2º grau concluído 10 14,70 166 49,11 

Nível superior 0 0,00 1 0,30 

Total 68 100,00 338 100,00 

 

FONTE: Autora, com dados da RAIS 

 

             A tabela 23 ilustra o crescimento da escolaridade dos trabalhadores do 

primeiro emprego nos setores de transformação da mesorregião dos sertões 

Cearenses ao comparar  indicadores de 2009 e 1994.  

             Em 1994, os trabalhadores que haviam cursado até a 4ª série 

representavam 69,12%%. Em 2009 apenas 9,17% desses trabalhadores tinham 

essa escolaridade.  

 

5.2.5  Mesorregião do Jaguaribe 

 

 A Mesorregião do Jaguaribe é formada pela união de 21 municípios, 

conforme mostra a figura 6, e tem como principais cidades: Limoeiro do Norte, 

Morada Nova, Russas, Aracati, Jaguaribe e Jaguaruana.  

 No setor de transformação da mesorregião do Jaguaribe, as indústrias de 

calçados e de alimentos e bebidas se destacam como as principais empregadoras. 
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 FIGURA 6: Mapa Geográfico da Mesorregião do Jaguaribe 

 

 
FONTE: IPECE (2010) 
 
 
 
GRÁFICO 5– Primeiro Emprego na Mesorregião do Jaguaribe 1994 a 2009 

 
FONTE: Autora, com dados da RAIS 
 
 

            O gráfico 5 ilustra uma evolução do primeiro emprego no período de 1994 a 

2000 e, logo entre 2001 e 2005 uma desaceleração desses números. O aumento do 

primeiro emprego no setor de fabricação de produtos alimentares e bebidas e no 

setor de preparação de couros e fabricação de artefatos de couros foi o principal 

responsável pelo aumento desse indicador a partir do ano de 2006. 
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TABELA 24: Situação do Número de Emprego Total e do Primeiro Emprego na 
Mesorregião do Jaguaribe por Atividade Industrial - 1994 e 2009 

  

Atividades 

1994 2009 
Emprego 

Total 
1º 

Emprego 
Emprego 

Total 
1º 

Emprego 
Fabricação de produtos alimentares e bebidas 621 42 1710 211 
Fabricação de produtos do fumo 0 0 0 0 
Fabricação de produtos têxteis 243 29 407 38 
Confecção de artigos do vestuário e acessórios 13 6 308 31 
Preparação de couros e fabricação de artefatos de 
couro, artigos de viagem 0 0 3884 624 
Fabricação de produtos de madeira 35 12 80 21 
Fabricação de pastas, papel e produtos de papel 0 0 65 42 
Edição, impressão e reprodução de gravações 17 8 57 19 
Fabricação de produtos químicos 17 0 70 21 
Fabricação de artigos de borracha e plástico 0 0 28 0 
Fabricação de produtos de minerais não metálicos 750 348 2157 319 
Metalurgia básica 3 3 0 0 
Fabricação de produtos de metal - exclusive 
maquina e equipamentos 0 0 59 17 
Fabricação de maquinas e equipamentos 4 0 59 7 
Fabricação de maquinas, aparelhos e materiais 
elétricos 0 0 2 0 
Fabricação de equipamentos de instrumentação 
para uso medico-hospitalar 0 0 5 0 
Fabricação e montagem de veículos automotores, 
reboques e carrocerias 1 0 155 36 
Fabricação de outros equipamentos de transporte 0 0 44 9 
Fabricação de moveis e indústrias diversas 14 2 365 34 
Reciclagem 0 0 8 0 
Total 1718 450 9463 1429 

             FONTE: A autora, com dados da RAIS 

 De acordo com o apresentado na tabela 24 em 2009 o índice do primeiro 

emprego em relação ao emprego total no setor de transformação na mesorregião do 

Jaguaribe (15,10%) diminuiu quando comparado com a representatividade desse 

mesmo índice no ano de 1994 (26,19%). A desproporcionalidade dos números 

apresentados pelo setor de fabricação de produtos minerais não metálicos mostra-

se como uma das principais responsáveis pela diminuição desse índice, uma que 

em 1994 os trabalhadores no primeiro emprego correspondiam a 46,40% do total de 

empregos, sendo que em 2009 esse indicador era de 14,79%.  

 Pode-se perceber que o setor de preparação de couros e de fabricação de 

artefatos de couro também contribuiu para a baixa desse índice, uma vez que, 

enquanto em 1994 esse setor não possuía representatividade na mesorregião do 

Jaguaribe, em 2009 empregava 3884 trabalhadores (o equivalente a 41,04% do total 

de empregos), dos quais apenas 16,07% referiam-se ao primeiro emprego. 
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TABELA 25: Perfil do Primeiro Emprego na Mesorregião Jaguaribe: Gênero - 1994 e 
2009.                                                                                     

FONTE: A autora, com dados da RAIS 
 

 Em 1994 o primeiro emprego na mesorregião do Jaguaribe era 

predominantemente ocupado por trabalhadores do sexo masculino. Observando a 

tabela 25, nota-se que em 2009 houve uma ascendência no número de mulheres 

nos setores de transformação da referida mesorregião.  

TABELA 26: Perfil do Primeiro Emprego na Mesorregião do Jaguaribe: Idade - 1994 
e 2009.                                                                            

   FONTE: A autora, com dados da RAIS 
A exemplo das demais mesorregiões, a indústria de transformação da 

mesorregião do Jaguaribe lotou mais trabalhadores no primeiro emprego com idades 

de 18 a 24 anos, apresentando um aumento significativo dessa faixa etária em 2009. 

Em 1994 eles representavam 39,19% e em 2009 já eram 67,60%.  

 

TABELA 27– Perfil do Primeiro Emprego na Mesorregião do Jaguaribe: Escolaridade 
-1994 e 2009  

ESCOLARIDADE 1994 2009 
QUANT % QUANT % 

Até 4ª série concluída 343 76,22 69 4,83 
Até 8ª série concluída 82 18,22 808 56,54 
Até 2º grau concluído 24 5,33 539 37,72 
Nível superior 1 0,23 13 0,91 

Total 450 100,00 1429 100,00 

 

FONTE: Autora, com dados da RAIS 

GÊNERO 1994 2009 
QUANT    % 

 
QUANT 

 
   % 

 
Masculino 404 89,78 937 65,57 
Feminino 46 10,22 492 34,43 
TOTAL 450 100,00 1429 100,00 

FAIXAS ETÁRIAS 1994 2009 
QUANT % QUANT % 

Até 17 anos 83 18,69 12 0,84 
De 18 a 24 anos 174 39,19 966 67,60 

De 25 a 29 anos 69 15,54 238 16,65 
De 30 a 39 anos 93 20,95 162 11,34 

De 40 a 49 anos 20 4,50 46 3,22 

De 50 a 64 anos 5 1,13 5 0,35 
Com 65 anos ou mais 0 0,00 0 0,00 

Total 444 100,00 1429 100,00 
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 Também na mesorregião do Jaguaribe os trabalhadores no primeiro emprego 

com até a 4ª série diminuíram significativamente quando comparado o ano de 2009 

com o ano de 1994. Enquanto em 1994 os trabalhadores da indústria com essa 

escolaridade representavam 76,22% do total do primeiro emprego, em 2009 esse 

indicador só foi superado pelos trabalhadores com nível superior. 

 

5.2.6   Mesorregião Centro-Sul Cearense 

 

         Conforme ilustra a figura 7, a mesorregião do Centro-Sul Cearense é formada 

pela união de 14 municípios e tem como principais cidades: Iguatu, Lavras da 

Mangabeira e Várzea Alegre.  

 

FIGURA 7: Mapa da Mesorregião do Centro-Sul Cearense 

 
 
FONTE: IPECE(2010) 
 
 
 
             O setor de transformação da mesorregião do Centro-Sul Cearense 

apresenta uma grande concentração de indústrias moveleiras, especialmente de 

móveis tubulares na cidade de Iguatu. 



85 

 

 

GRÁFICO 6– Primeiro Emprego na Mesorregião do Centro-Sul Cearense 1994 a 
2009 

 
 
FONTE: Autora, com dados da RAIS 
 
 
 

            O número de trabalhadores na Mesorregião Centro-Sul Cearense alcançou 

maior representatividade nos anos de 1998 e 1999, respectivamente. O setor de 

preparação de couro e fabricação de artefatos de couro foi o principal impulsionador 

desse crescimento, pois em 1996 eram poucos os trabalhadores lotados nesse 

setor. Registrada a queda no período de 2000 a 2005, a partir de 2006 houve uma 

reação contando com o crescimento do setor de fabricação de móveis o que 

contribuiu para que o ano de 2009 alcançasse 595 primeiro emprego.  

             O setor de preparação de couros e fabricação de artefatos de couro e o 

setor de fabricação de móveis e indústrias diversas que em 1994 não tinha 

representatividade no setor de transformação da mesorregião do Centro-Sul 

Cearense, em 2009 eram responsáveis por 58,94% do total de empregos da 

mesorregião. No tocante ao primeiro emprego esses dois setores empregavam 

56,97% do total em 2009. O setor de fabricação de produtos de minerais não 

metálicos também se destacam em 2009 por ser um dos setores que em média mais 

detém trabalhadores no primeiro emprego (22,76% do total de empregos do setor). 
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TABELA 28: Situação do Número de Emprego Total e do Primeiro Emprego na 
Mesorregião Centro – Sul Cearense por Atividade Industrial. 
 

  

Atividades 

1994 2009 

Emprego 
Total 

1º 
Emprego 

Emprego 
Total 

1º 
Emprego 

Fabricação de produtos alimentares e bebidas 76 17 324 65 
Fabricação de produtos do fumo 0 0 14 0 
Fabricação de produtos têxteis 73 2 32 3 
Confecção de artigos do vestuário e acessórios 19 8 147 19 
Preparação de couros e fabricação de artefatos 
de couro, artigos de viagem 0 0 1169 192 
Fabricação de produtos de madeira 3 0 25 4 
Fabricação de pastas, papel e produtos de papel 0 0 0 0 
Edição, impressão e reprodução de gravações 0 0 51 2 
Fabricação de coque, refino de petróleo, 
elaboração de combustíveis 0 0 0 0 
Fabricação de produtos químicos 15 8 35 1 
Fabricação de artigos de borracha e plástico 0 0 43 6 
Fabricação de produtos de minerais não 
metálicos 41 31 457 104 
Metalurgia básica 0 0 4 1 
Fabricação de produtos de metal - exclusive 
maquina e equipamentos 0 0 210 36 
Fabricação de maquinas e equipamentos 0 0 42 4 
Fabricação de maquinas para escritório e 
equipamentos de informática 0 0 0 0 
Fabricação de maquinas, aparelhos e materiais 
elétricos 0 0 29 7 
Fabricação de equipamentos de instrumentação 
para usos medico-hospitalar 0 0 3 0 
Fabricação e montagem de veículos 
automotores, reboques e carrocerias 0 0 23 3 
Fabricação de moveis e indústrias diversas 1 0 915 147 
Reciclagem 0 0 13 1 
Total 228 66 3536 595 

FONTE: A autora, com dados da RAIS 

 
TABELA 29: Perfil do Primeiro Emprego na Mesorregião Centro-Sul Cearense: 
Gênero - 1994 e 2009.                                                                                       

FONTE: A autora, com dados da RAIS 
 

 

 A exemplo da mesorregião Metropolitana de Fortaleza, a média de 

trabalhadores do sexo masculino no primeiro emprego na mesorregião do Centro-

GÊNERO 1994 2009 
QUANT    % 

 
QUANT 
 

   % 
 

Masculino 46 69,70 467 78,49 
Feminino 20 3030 128 21,51 
TOTAL 66 100,00 595 100,00 
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Sul Cearense aumentou em 2009 quando comparada com a média de 1994. O 

aumento de empresas que demandam por mais mão-de-obra masculina, como o 

setor de fabricação de móveis e indústrias diversas que em 1994 não tinha 

representatividade no setor, mostra-se como um dos fatores que contribuiu para o 

avanço desse indicador. 

 

TABELA 30: Perfil do Primeiro Emprego na Mesorregião do Centro-Sul Cearense: 
Idade - 1994 e 2009.                                                                                       

FAIXAS ETÁRIAS 1994 2009 
QUANT % QUANT % 

Até 17 anos 11 16,67 10 1,68 
De 18 a 24 anos 32 48,48 378 63,53 
De 25 a 29 anos 13 19,70 110 18,49 
De 30 a 39 anos 9 13,64 79 13,28 

De 40 a 49 anos 0 0,00 14 2,35 

De 50 a 64 anos 1 1,51  4 0,67 
Com 65 anos ou mais 0 0,00 0 0,00 

Total 66 100,00 595 100,00 

FONTE: A autora, com dados da RAIS 
 

           A participação do primeiro emprego na mesorregião do Centro-Sul Cearense 

ilustrada na tabela 30 mostra que os trabalhadores com idade entre 18 e 24 anos 

são maioria nos anos de 1994 e 2009, apresentando, inclusive, um aumento na 

representatividade de 48,48% para 63,53%. As demais faixas etárias apresentam 

variações menores. 

 

TABELA 31– Perfil do Primeiro Emprego na Mesorregião do Centro-Sul Cearense: 
Escolaridade -1994 e 2009  

ESCOLARIDADE 1994 2009 
QUANT % QUANT % 

Até 4ª série concluída 31 46,97 31 5,21 
Até 8ª série concluída 26 39,39 299 50,25 
Até 2º grau concluído 8 12,12 262 44,03 
Nível superior 1 1,52 3 0,51 

Total 66 100,00 595 100,00 

FONTE: Autora, com dados da RAIS 

            A tabela 31 mostra que também na mesorregião do Centro-Sul Cearense o 

nível de escolaridade do primeiro emprego melhorou ao comparar o ano de 2009 
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com o de 1994. O destaque maior é observado no aumento dos trabalhadores com 

até 2º grau concluído que em detrimento da diminuição daqueles haviam cursado 

até a 4ª série aumentou de 12,12% em 1994 para 44,03% em 2009.  

 

5.2.7   Mesorregião Sul Cearense 

 

           A mesorregião Sul Cearense é formada pela união de 25 municípios e tem 

como principais cidades os municípios de Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha.  

 

FIGURA 8: Mapa Geográfico da Mesorregião Sul Cearense 

 
FONTE: IPECE(2010) 
 
           

           A respeito à Indústria de Transformação, os calçados geram mais de 6.500 

empregos formais e concentra 48% das fábricas do Ceará (dados da RAIS 2008). 

Outras atividades de importância local são a indústria têxtil e a de borrachas. 

 

GRÁFICO  7– Primeiro Emprego na Mesorregião Sul Cearense 1994 a 2009 

 
FONTE: Autora, com dados da RAIS 
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             De acordo com o gráfico 7 pode-se perceber uma linha de tendência instável 

no período de 1994 a 2004 com uma ascendência contínua.A diminuição dos índices 

nos anos de 1999 e 2001 foi evidenciada principalmente pela redução do número de 

trabalhadores no setor de preparação de couros e fabricação de artefatos de couro. 

Ainda assim, as 3110 lotações de trabalhadores no primeiro emprego em 2009 

superam em mais de 464% os 551 apresentados em 1994.  

 

TABELA 32: Situação do Número de Emprego Total e do Primeiro Emprego na 

Mesorregião Sul Cearense por Atividade Industrial – 1994 e 2009 

  

Atividades 

1994 2009 

Emprego 
Total 

1º 
Emprego 

Emprego 
Total 

1º 
Emprego 

Fabricação de produtos alimentares e bebidas 718 67 1492 221 
Fabricação de produtos do fumo 0 0 0 0 
Fabricação de produtos têxteis 91 16 85 15 
Confecção de artigos do vestuário e acessórios 21 6 717 99 
Preparação de couros e fabricação de artefatos de 
couro, artigos de viagem 422 67 8878 1893 
Fabricação de produtos de madeira 118 29 118 18 
Fabricação de pastas, papel e produtos de papel 64 2 196 24 
Edição, impressão e reprodução de gravações 64 3 153 15 
Fabricação de coque, refino de petróleo, elaboração 
de combustíveis  0 0 34 0 
Fabricação de produtos químicos 53 5 987 158 
Fabricação de artigos de borracha e plástico 936 212 850 110 
Fabricação de produtos de minerais não metálicos 717 61 1465 220 
Metalurgia básica 31 2 463 82 
Fabricação de produtos de metal - exclusive 
máquinas e equipamentos 174 47 714 143 
Fabricação de maquinas e equipamentos 1 0 428 5 
Fabricação de maquinas, aparelhos e materiais 
elétricos 20 3 2 0 
Fabricação de equipamentos de instrumentação para 
usos medico-hospitalar 9 0 61 10 
Fabricação e montagem de veículos automotores, 
reboques e carrocerias 47 9 14 0 
Fabricação de outros equipamentos de transporte 0 0 134 22 
Fabricação de moveis e indústrias diversas 148 22 487 69 
Reciclagem 0 0 50 6 
Total 3634 551 17328 3110 

                   FONTE: A autora, com dados da RAIS 

 Os dados da tabela 32 destacam o setor de preparação de couros e 

fabricação de artefatos de couro e artigos de viagem como o que mais emprega na 

mesorregião Sul Cearense. Em 1994 o setor empregava 11,61% do total de 

trabalhadores lotados na indústria de transformação da mesorregião. Em 2009 esse 
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índice era de 51,23%. Destaca-se também o setor pelo fato de 21,32% desses 

trabalhadores estarem no primeiro emprego.  

 A expressiva participação de trabalhadores do primeiro emprego no referido 

setor contribuiu para que a média desses trabalhadores também aumentasse no ano 

de 2009 em relação ao ano de 1994 (17,95% e 15,16%, respectivamente). 

 

TABELA 33: Perfil do Primeiro Emprego na Mesorregião Sul Cearense: Gênero - 

1994 e 2009.                                                                                    

FONTE: A autora, com dados da RAIS 
 
 
 Na mesorregião Sul Cearense também há uma predominância de 

trabalhadores do sexo masculino no primeiro emprego. Embora esteja evidenciado 

aumento no número de mulheres empregadas nos setores de transformação, ao 

confrontar o período de 1994 com o de 2009 deduz-se que em média para cada dois 

trabalhadores do sexo masculino, existe uma do sexo feminino no primeiro emprego. 

 

 
TABELA 34: Perfil do Primeiro Emprego na Mesorregião Sul Cearense: Idade - 1994 
e 2009.                                                                                       
 

FAIXAS ETÁRIAS 1994 2009 
QUANT % QUANT % 

Até 17 anos 45 8,41 65 2,09 
De 18 a 24 anos 235 43,92 1984 63,79 
De 25 a 29 anos 101 18,88 583 18,75 
De 30 a 39 anos 89 16,64 367 11,80 

De 40 a 49 anos 45 8,41 90 2,89 

De 50 a 64 anos 19 3,55 21 0,68 
Com 65 anos ou mais 1 0,19 0 0,00 

Total 535 100,00 3110 100,00 

FONTE: A autora, com dados da RAIS 
           

Assim como nas demais mesorregiões, as empresas do setor de 

transformação da mesorregião sul Cearense ofertam mais vagas para trabalhadores 

GÊNERO 1994 2009 
QUANT    % 

 
QUANT 

 
   % 

 
Masculino 427 78,35 1967 63,25 
Feminino 118 21,65 1143 36,75 
TOTAL 545 100,00 3110 100,00 
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na faixa etária de 18 a 24 anos, inclusive, conforme ilustra a tabela 34, com uma 

elevação no índice dessa faixa etária de 43,92% em 1994 para 63,79% em 2009, em 

detrimento da diminuição dos índices das demais faixas de idade analisadas.  

 
TABELA 35– Perfil do Primeiro Emprego na Mesorregião Sul Cearense: 

Escolaridade -1994 e 2009  

ESCOLARIDADE 1994 2009 
QUANT % QUANT % 

Até 4ª série concluída 236 43,30 72 2,32 
Até 8ª série concluída 240 44,04 1244 40,00 
Até 2º grau concluído 69 12,66 1771 56,94 
Nível superior 0 0,00 23 0,74 

Total 545 100,00 3110 100,00 

FONTE: Autora, com dados da RAIS 

 A mesorregião Sul Cearense se destaca como a que em 2009 apresentou a 

maior concentração de trabalhadores no primeiro emprego com o 2º grau concluído 

(56,94%). Esse destaque também aconteceu pelo fato dos trabalhadores que 

haviam cursado até a 8ª série em 1994, terem avançado para o 2º grau ou ainda 

para o nível superior em 2009.  

 De acordo com as informações levantadas, destacam-se o incremento 

observado em termos da absorção de trabalhadores no primeiro emprego nas 

mesorregiões Centro Sul Cearense e Noroeste no período em análise. Enquanto 

isso, a Mesorregião Metropolitana de Fortaleza, apesar de continuar com a maior 

participação relativa no período, seu crescimento foi o menor no período (40,84%) 

no que se refere à geração do primeiro emprego. 

 No que diz respeito às mudanças na estrutura produtiva em termos de 

absorção do primeiro emprego, as atividades de preparação de couros e fabricação 

de artefatos de couro, artigos de viagem apresentaram a maior variação no período.  
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6   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

         Nesta perspectiva, faz-se mister justificar a década de 1990, marcada pela 

abertura comercial brasileira e possibilitando a concorrência de produtos nacionais 

com estrangeiros. Neste sentido, diversas empresas industriais brasileiras tiveram 

que incrementar sua competitividade, sendo uma escolha natural, a opção para 

realocação em estados que apresentassem mão-de-obra mais barata. 

          Em face desse cenário, afirma-se que o processo de industrialização do 

Ceará, evidencia-se materializando investimentos que migraram do sul do País em 

busca de novos lugares de reprodução e acumulação de capital, concomitantemente 

com a participação do capital local, propiciando um maior direcionamento nos 

setores tradicionais.  

        Convém ressaltar que esses investimentos visavam alcançar vantagens 

comparativas que lhes concedessem maior competitividade diante dos seus 

concorrentes externos, encontrando no estado do Ceará uma expressiva oferta de 

mão-de-obra e baixos salários facilitando o seu intento. 

          O presente trabalho analisou o comportamento do primeiro emprego na 

indústria de transformação do Ceará no período 1994-2009. Para alcançar o objetivo 

pretendido, considerou-se o contexto de política econômica nacional e as políticas 

de apoio à industrialização implementada pelo Estado. 

          Assim sendo, observa-se os resultados obtidos em todas as mesorregiões  um 

aumento representativo do número de estabelecimentos das atividades 

componentes da indústria de transformação do Estado do Ceará, com reflexos no 

mercado de trabalho do primeiro emprego. As mesorregiões Centro-Sul Cearense e 

Noroeste foram as que apresentaram maior crescimento em termos da absorção de 

do primeiro emprego no período analisado. 

            Esse quadro corrobora com o primeiro pressuposto de que a interiorização 

promoveu o crescimento do primeiro emprego, em proporção maior à Região 

Metropolitana de Fortaleza, que apresentou menor crescimento relativo no período 

no primeiro emprego industrial.  O segundo pressuposto de que houve diferenças no 

período do perfil do primeiro emprego na da Região Metropolitana de Fortaleza em 

relação às demais mesorregiões, não foi confirmado. O mesmo se verificou com o 
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terceiro pressuposto de que a participação setorial do primeiro emprego modificou-

se ao longo do período, os resultados não evidenciaram mudanças significativas, 

uma vez que predominam as atividades tradicionais com as maiores participações 

no mercado de trabalho do primeiro emprego. 

 O primeiro objetivo específico foi alcançado, uma vez que se verificou a 

evolução do primeiro emprego por mesorregião, destacando-se ao longo do 

trabalho, a situação em termos de participação e crescimento dessa variável de 

cada uma das mesorregiões cearenses. Destacando-se as atividades da indústria de 

transformação que mais contribuíram para a dinâmica observada.  

 No que diz respeito ao segundo objetivo específico que trata de identificar o 

perfil do trabalhador do primeiro emprego na indústria de transformação cearense, 

observou-se que houve um aumento das exigências da qualificação, isto ocorreu em 

todas as mesorregiões. Continua havendo predominância do sexo masculino.  

 O terceiro objetivo específico, analisar a contribuição da estrutura industrial 

para a geração do primeiro emprego, também se considera alcançado, uma vez que 

à medida em para todas as mesorregiões do estado foi apresentada a estrutura 

produtiva da indústria de transformação, evidenciando as suas especificidades 

locais.  

      Verificou-se que algumas das empresas industriais, beneficiadas com os 

incentivos fiscais do FDI, foram instaladas nesta última década no Estado do Ceará, 

contribuindo assim para a elevação do emprego na indústria de transformação 

cearense, especialmente do primeiro emprego. Consequentemente, em todas as 

mesorregiões cearenses houve um crescimento na oferta de primeiro emprego, 

considerando os dois períodos de análise. Destacando-se com maior expressividade 

o crescimento do primeiro emprego nas mesorregiões do Centro-Sul Cearense e 

Noroeste Cearense.  

 Sugere-se um maior aprofundamento dessa temática, considerando uma 

pesquisa de campo nas empresas que se instalaram no Estado nesse período e que 

foram beneficiadas com as políticas de apoio à interiorização, para se analisar o real 

impacto dessas empresas no mercado de trabalho, em especial no primeiro 

emprego, das mesorregiões em que estão situadas. 
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