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ĂŶĚŽ ĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚĞ ĂŽƐ ƚƌĂďĂůŚŽƐ ƌĞĂůŝǌĂĚŽƐ
pelo Escritório Técnico de Estudos Econômicos
do Nordeste – ETENE, do Banco do Nordeste do Brasil S.A.,
e tendo como base o Sistema Intermunicipal de Insumo-Produto do Nordeste (SIIPNE)1, o presente trabalho aborĚĂŽƐĞŵŝĄƌŝĚŽŶŽƌĚĞƐƟŶŽ͕ƚĞŶƚĂŶĚŽĚĞĮŶŝƌƐĞƵƐƐĞƚŽƌĞƐ
ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽƐĞĂĐŽƌƌĞůĂĕĆŽĐŽŵƐĞƵĚĠĮĐŝƚĐŽŵĞƌĐŝĂůĚŽŵĠƐƟĐŽ͘
É importante assinalar que, embora o quadro socioeconômico dos estados do Nordeste tenha apresenƚĂĚŽĐŽŶƐŝĚĞƌĄǀĞŝƐŵƵĚĂŶĕĂƐŶĂƷůƟŵĂĚĠĐĂĚĂ͕ĂƐƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ŶĂ ĞƐƚƌƵƚƵƌĂ ƉƌŽĚƵƟǀĂ ĚĞ Ƶŵ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽ
território, mais precisamente do semiárido, costumam
ŽĐŽƌƌĞƌƐŽŵĞŶƚĞĂŵĠĚŝŽŽƵŶŽůŽŶŐŽƉƌĂǌŽ͘EĞƐƐĞƐĞŶƟĚŽ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂͲƐĞƌĞůĞǀĂŶƚĞĂĂŶĄůŝƐĞĂƋƵŝĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂĞ
ĞŵďĂƐĂĚĂŶĂƐĐŽŶƚĂƐƌĞŐŝŽŶĂŝƐĞŶĂĐŝŽŶĂŝƐĚĞϮϬϬϵ͘ůĠŵ
disso, o recorte aqui proposto em termos de dados que
estavam dispersos nos estados do Nordeste. Aqui, a ReŐŝĆŽĨŽŝĚŝǀŝĚŝĚĂĞŵĚƵĂƐ͕ŽƐĞŵŝĄƌŝĚŽĞĨŽƌĂĚŽƐĞŵŝĄƌŝĚŽ͕
ƉŽĚĞŶĚŽͲƐĞŵĞůŚŽƌĂǀĂůŝĂƌĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐĚĞĐĂĚĂƵŵĂ
e suas interconexões.

ĚŽŵĠƐƟĐĂ͕ŽƉƚŽƵͲƐĞĞŵƚƌĂƚĂƌŽƌĞƐƚŽĚŽƌĂƐŝůĐŽŵƵŵĂ
única zona.
KĨŽĐŽĚŽƚƌĂďĂůŚŽĠŽŇƵǆŽĚĞĐŽŵĠƌĐŝŽĚŽƐĞŵŝĄƌŝĚŽ͕ĞŵĐŽŶƚƌĂƉŽŶƚŽĐŽŵĂƌĞŐŝĆŽĨŽƌĂĚŽƐĞŵŝĄƌŝĚŽ͕ŶĂ
busca da relação entre as exportações e importações doŵĠƐƟĐĂƐ͘ŽŵŝƐƚŽ͕ƉƌĞƚĞŶĚĞͲƐĞĞǀŝĚĞŶĐŝĂƌŽƐƐĞƚŽƌĞƐƋƵĞ
ŵĂŝƐ ĐŽŶƚƌŝďƵĞŵ ĐŽŵ Ž ƐƵƉĞƌĄǀŝƚͬĚĠĮĐƚ͕ Ğ ĂǀĂůŝĂƌ ƋƵĂŝƐ
ĚĞǀĞŵƐĞƌĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐĐŽŵŽĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽƐ͘KŵĂƉĂĂďĂŝǆŽŵŽƐƚƌĂĂƐƚƌġƐƌĞŐŝƁĞƐ͘
DĂƉĂ ϭ ʹ ZĞŐŝƁĞƐ ĚĂ dZh Ͳ dĂďĞůĂ ĚĞ ZĞĐƵƌƐŽƐ Ğ hƐŽƐ
(SIIPNE, 2014)

ŽŶƐŝĚĞƌĂĕƁĞƐŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐĂƐ
dĂďĞůĂĚĞZĞĐƵƌƐŽƐĞhƐŽƐʹdZhƵƟůŝǌĂĚĂƉĂƌĂ
ĂĞůĂďŽƌĂĕĆŽĚĞƐƚĞƚƌĂďĂůŚŽƚĞŵƚƌġƐ͞ƌĞŐŝƁĞƐ͟ŽƵǌŽŶĂƐ
;ĂƌĞŐŝĆŽĚŽƐĞŵŝĄƌŝĚŽ͕ŽEŽƌĚĞƐƚĞĨŽƌĂĚŽƐĞŵŝĄƌŝĚŽĞŽ
ƌĞƐƚĂŶƚĞĚŽƌĂƐŝůͿĞŽŝƚĞŶƚĂĞĚŽŝƐƐĞƚŽƌĞƐ;ƐƐŵĞƐŵŽƐƵƟůŝǌĂĚŽƐƉĞůŽƐƚƌĂďĂůŚŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐͿ͘K^//WEƵƟůŝǌĂĚĂĚŽƐ
ĚĂƐĐŽŶƚĂƐƌĞŐŝŽŶĂŝƐĞŶĂĐŝŽŶĂŝƐĚĞϮϬϬϵ͕ĞĚĞŽƵƚƌĂƐĨŽŶtes estaduais, mas o valor da produção menos o consumo
ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĄƌŝŽĚĞĐĂĚĂƌĞŐŝĆŽ͕ĐŽŶǀĞƌŐĞƉĂƌĂŽW/ĚĂƌĞŐŝĆŽĚŽĂŶŽĞŵƋƵĞƐƚĆŽ͘ŽŵŽŽƐƚƌĂďĂůŚŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐƐĞ
ĚĞƟǀĞƌĂŵĞŵŝŶǀĞƐƟŐĂƌŽƐŇƵǆŽƐĐŽŵĞƌĐŝĂŝƐĚĞŝŶƐƵŵŽƐ
intermediários dos estados do Nordeste, inclusive para as
ŽƵƚƌĂƐ ƌĞŐŝƁĞƐ ĚŽ WĂşƐ͕ ĂƐƐŝŵ ĐŽŵŽ Ă ĂŶĄůŝƐĞ ĚĞ ƋƵĂŶƚŽ
ĐĂĚĂĞƐƚĂĚŽŶŽƌĚĞƐƟŶŽƉƌŽĚƵǌĚĞďĞŶƐĮŶĂŝƐĞƋƵĂůŽĚĞƐƟŶŽĚĞƐƚĂƉƌŽĚƵĕĆŽƉĂƌĂŽĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĚĂĚĞŵĂŶĚĂĮŶĂů
1 Elaborado pela FIPE-USP por solicitação do ETENE, para apoio aos
estudos desenvolvidos por ele. O ETENE já realizou trabalho sobre o
ŇƵǆŽĚĞĐŽŵĠƌĐŝŽŝŶƚĞƌĞƐƚĂĚƵĂůƉĂƌĂĐĂĚĂƵŵĚŽƐĞƐƚĂĚŽƐĚĂƌĞŐŝĆŽ
EŽƌĚĞƐƚĞĞƵŵƚƌĂďĂůŚŽƐŽďƌĞĂƉƌŽĚƵĕĆŽĞĐŽŶƐƵŵŽĚĞďĞŶƐĮŶĂŝƐ
dos estados do Nordeste.

&ŽŶƚĞ͗^//WE;ϮϬϭϰͿ͘

KďƐĞƌǀĂͲƐĞ Ă ŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂ ƐſĐŝŽͲŐĞŽŐƌĄĮĐĂ ĚŽ ƐĞŵŝĄƌŝĚŽ;/'͕ĐĞŶƐŽĚĞϮϬϭϬͿ͘KĐƵƉĂϱϲ͕ϲйĚĂĄƌĞĂĚĂ
ZĞŐŝĆŽ ;ϭ͘ϱϱϰ͕ϯ ŵŝůŚƁĞƐ ĚĞ <ŵϸͿ͕ ŽŶĚĞ ĞƐƚĆŽ ĂůŽĐĂĚŽƐ
ϱϴ͕ϰй ĚŽƐ ŵƵŶŝĐşƉŝŽƐ ;ϭ͘ϳϵϰͿ͕ Ğŵ ƋƵĞ ŵŽƌĂŵ ϰϬ͕ϯй ĚĂ
ƉŽƉƵůĂĕĆŽ;ϱϯ͕ϭŵŝůŚƁĞƐĚĞƉĞƐƐŽĂƐͿ͕ĐŽŵƵŵĂĚĞŶƐŝĚĂĚĞ
ĚĞŵŽŐƌĄĮĐĂŵĠĚŝĂĚĞϮϬ͘ϯϴϳŚĂďŝƚĂŶƚĞƐƉŽƌŵƵŶŝĐşƉŝŽ͘
K^//WEƋƵĞƵƟůŝǌĂĚĂĚŽƐĚŽƐϴϮƐĞƚŽƌĞƐĐŽŶƚĞŵplados na TRU estão no quadro 1.
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YƵĂĚƌŽϭʹZĞůĂĕĆŽĚŽƐƐĞƚŽƌĞƐĚŽ^ŝƐƚĞŵĂ/ŶƚĞƌŵƵŶŝĐŝƉĂůĚĞŝŶƐƵŵŽͲWƌŽĚƵƚŽĚŽEŽƌĚĞƐƚĞ;^//WEͿ
YƵĂŶƟĚĂĚĞ

Setores

YƵĂŶƟĚĂĚĞ

Setores

1

Milho

ϰϮ

Fabricação de vidro e de produtos do vidro

Ϯ

Cana-de-açúcar

ϰϯ

Outros produtos de minerais não-metálicos

ϯ

Soja

ϰϰ

Fabricação de aço e derivados

ϰ

&ƌƵƟĐƵůƚƵƌĂ

ϰϱ

DĞƚĂůƵƌŐŝĂĚĞŵĞƚĂŝƐŶĆŽĨĞƌƌŽƐŽƐ

ϱ

KƵƚƌĂƐĐƵůƚƵƌĂƐͬĞǆƚƌĂƟǀŝƐŵŽǀĞŐĞƚĂů

ϰϲ

Produtos de metal - exclusive máq. e equipamentos

6

Silvicultura

ϰϳ

DĄƋƵŝŶĂƐĞŝŵƉůĞŵĞŶƚŽƐĂŐƌşĐŽůĂƐ

ϳ

Bovinos

ϰϴ

Outras máquinas e equipamentos

ϴ

Outros pecuária

ϰϵ

ůĞƚƌŽĚŽŵĠƐƟĐŽƐ

ϵ

Suínos

ϱϬ

DĄƋƵŝŶĂƐƉĂƌĂĞƐĐƌŝƚſƌŝŽĞĞƋƵŝƉ͘ĚĞŝŶĨŽƌŵĄƟĐĂ

ϭϬ

Aves

ϱϭ

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos

11

ǆƚƌĂƟǀŝƐŵŽĂŶŝŵĂů;WĞƐĐĂͿ

ϱϮ

Material eletrônico e equip. de comunicações

ϭϮ

Petróleo e Gás Natural

ϱϯ

ƉĂƌĞůŚŽƐͬŝŶƐƚƌƵŵ͘ŵĠĚ͘ͲŚŽƐƉŝƚĂůĂƌ͕ŵĞĚŝĚĂĞſƉƟĐŽ

ϭϯ

Minério de ferro

ϱϰ

ƵƚŽŵſǀĞŝƐ͕ĐĂŵŝŽŶĞƚĂƐĞƵƟůŝƚĄƌŝŽƐ

ϭϰ

KƵƚƌĂƐ/ŶĚƷƐƚƌŝĂƐǆƚƌĂƟǀŝƐƚĂƐ

ϱϱ

Caminhões e ônibus

ϭϱ

Abate

ϱϲ

Peças e acessórios para veículos automotores

16

&ĂďƌŝĐĂĕĆŽĚĞMůĞŽƐsĞŐĞƚĂŝƐ

ϱϳ

Outros equipamentos de transporte

ϭϳ

/ŶĚƷƐƚƌŝĂĚĞ>ĂƟĐşŶŝŽƐ

ϱϴ

Indústria do mobiliário

ϭϴ

ĞŶĞĮĐ͘ĚĞŽƵƚƌŽƐƉƌŽĚƵƚŽƐǀĞŐĞƚĂŝƐ

ϱϵ

/ŶĚƷƐƚƌŝĂƐŝǀĞƌƐĂƐ

ϭϵ

Fabricação de Açúcar

ϲϬ

WƌŽĚƵĕĆŽĚĞŶĞƌŐŝĂůĠƚƌŝĐĂ

ϮϬ

Indústria do Café

61

ŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞŶĞƌŐŝĂůĠƚƌŝĐĂ

Ϯϭ

Outros produtos alimentares

ϲϮ

Gás encanado

ϮϮ

Bebidas

ϲϯ

ŐƵĂ͕ĞƐŐŽƚŽĞƐĞƌǀĚĞůŝŵƉƵƌďĂŶĂ

Ϯϯ

Produtos do fumo

ϲϰ

Construção

Ϯϰ

dġǆƚĞŝƐ

ϲϱ

Comércio Atacadista

Ϯϱ

ƌƟŐŽƐĚŽǀĞƐƚƵĄƌŝŽĞĂĐĞƐƐſƌŝŽƐ

66

ŽŵĠƌĐŝŽƐsĂƌĞũŝƐƚĂ

Ϯϲ

Artefatos de couro e calçados

ϲϳ

dƌĂŶƐƉŽƌƚĞĚĞĂƌŐĂĞĐŽƌƌĞŝŽƐ

Ϯϳ

Produtos de madeira - exclusive móveis

ϲϴ

dƌĂŶƐƉŽƌƚĞĚĞƉĂƐƐĂŐĞŝƌŽƐ

Ϯϴ

Celulose e produtos de papel

ϲϵ

Serviços de Informação

Ϯϵ

Jornais, revistas, discos

ϳϬ

/ŶƚĞƌŵĞĚŝĂĕĆŽĮŶĂŶĐĞŝƌĂĞƐĞŐƵƌŽƐ

ϯϬ

ZĞĮŶŽĚĞƉĞƚƌſůĞŽĞĐŽƋƵĞ

ϳϭ

^ĞƌǀŝĕŽƐ/ŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐĞĂůƵŐƵĞů

ϯϭ

Álcool

ϳϮ

Serviços de manutenção e reparação

ϯϮ

ĚƵďŽƐĞĨĞƌƟůŝǌĂŶƚĞƐ

ϳϯ

Alojamento

ϯϯ

Fabricação de outros prod. químicos

ϳϰ

Serviços de alimentação

ϯϰ

Fabricação de resina e elastômeros

ϳϱ

Serviços prestados às empresas

ϯϱ

WƌŽĚƵƚŽƐĨĂƌŵĂĐġƵƟĐŽƐ

ϳϲ

ĚƵĐĂĕĆŽŵĞƌĐĂŶƟů

ϯϲ

ĞĨĞŶƐŝǀŽƐĂŐƌşĐŽůĂƐ

ϳϳ

^ĂƷĚĞŵĞƌĐĂŶƟů

ϯϳ

WĞƌĨƵŵĂƌŝĂ͕ŚŝŐŝĞŶĞĞůŝŵƉĞǌĂ

ϳϴ

Outros serviços

ϯϴ

Tintas, vernizes, esmaltes e lacas

ϳϵ

^ĞƌǀŝĕŽƐŽŵĠƐƟĐŽƐ

ϯϵ

Produtos e prep. químicos diversos

ϴϬ

Educação pública

ϰϬ

ƌƟŐŽƐĚĞďŽƌƌĂĐŚĂĞƉůĄƐƟĐŽƐ

ϴϭ

Saúde pública

ϰϭ

Cimento

ϴϮ

ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽWƷďůŝĐĂĞ^ĞŐƵƌŝĚĂĚĞ^ŽĐŝĂů

&ŽŶƚĞ͗^//WE;ϮϬϭϰͿ͘

ĂĚŽŽĐĂƌĄƚĞƌŝŶƚĞƌĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞĞŽĞŶƚƌĞůĂĕĂŵĞŶto dos diversos setores de produção, cada elo de uma
ĐĂĚĞŝĂ ƉƌŽĚƵƟǀĂ ƋƵĂůƋƵĞƌ ĚĞƉĞŶĚĞ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂŵĞŶƚĞ ĚŽ
fornecimento de insumos de outros setores, bem como

da demanda por seus próprios produtos por parte dos deŵĂŝƐƐĞƚŽƌĞƐƉƌŽĚƵƟǀŽƐĞĂŐĞŶƚĞƐĞĐŽŶƀŵŝĐŽƐ͘WŽƌŝƐƐŽ͕
torna-se importante conhecer o impacto do aumento da
ƉƌŽĚƵĕĆŽĚĞƵŵĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐĞƚŽƌĚĞƌĞĨĞƌġŶĐŝĂƐŽďƌĞŽƐ
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demais setores da economia, tanto a montante quanto a
jusante, isto é, como estão dimensionadas e relacionadas
as suas ůŝŐĂĕƁĞƐƉĂƌĂƚƌĄƐe ůŝŐĂĕƁĞƐƉĂƌĂĨƌĞŶƚĞ.
O SIIPNE permite construir indicadores que captam
os encadeamentos intersetoriais dentro da economia. Ele
ŶŽƐĚĄĚŽŝƐƟƉŽƐĚĞşŶĚŝĐĞƐĚĞůŝŐĂĕĆŽ͗ŽƐşŶĚŝĐĞƐĚĞ ZĂƐŵƵƐƐĞŶͲ,ŝƌƐĐŚŵĂŶ ;/Z,Ϳ Ğ ŽƐ şŶĚŝĐĞƐ ƉƵƌŽƐ ĚĞ ůŝŐĂĕĆŽ͘ KƐ
/Z,ƐĆŽşŶĚŝĐĞƐĐĂůĐƵůĂĚŽƐĂƉĞŶĂƐĐŽŵŽƐĐŽĞĮĐŝĞŶƚĞƐƚĠĐŶŝĐŽƐĚĞƉƌŽĚƵĕĆŽ͕ŽƵƐĞũĂ͕ĞůĞƐŝŐŶŽƌĂŵĂŵĂŐŶŝƚƵĚĞĚŽƐ
valores. Por exemplo, se em uma economia a indústria for
ĚĞǌǀĞǌĞƐƐƵƉĞƌŝŽƌăĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ͕ŽƐşŶĚŝĐĞƐĚĞƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĆŽ
ĞƐƚĞĨĂƚŽĞĂƐƐƵŵŝƌĆŽĂƉĞŶĂƐĂƋƵĂŶƟĚĂĚĞĚĞůŝŐĂĕƁĞƐĐŽŵ
os outros setores. É exatamente isto que se quer e, por isto,
ĚĞĮŶŝƵͲƐĞƋƵĞŽƐşŶĚŝĐĞƐĂƐĞƌĞŵƚƌĂďĂůŚĂĚŽƐƐĆŽŽƐ/Z,͘
EĞƐƐĞĐĂƐŽ͕ŽşŶĚŝĐĞŝĚĞŶƟĮĐĂŽƐƐĞƚŽƌĞƐƋƵĞƉŽƐsuem fortes ůŝŐĂĕƁĞƐ ƉĂƌĂ ƚƌĄƐ Ğ Ž ƐĞŐƵŶĚŽ ĂƐ ůŝŐĂĕƁĞƐ
para frente. Os setores que se destacam em ambos os ínĚŝĐĞƐĚĞůŝŐĂĕĆŽ;ƉĂƌĂƚƌĄƐĞƉĂƌĂĨƌĞŶƚĞͿƐĆŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐ
ŽƐƐĞƚŽƌĞƐͲĐŚĂǀĞŶĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚĂĞĐŽŶŽŵŝĂ͕ƉŽƌŝŶŇƵşƌĞŵ
ĐŽŵƐƵĂƉƌŽĚƵĕĆŽŵĂŝƐĂŵƉůĂŵĞŶƚĞĂZĞŐŝĆŽ͘
KƐƐĞƚŽƌĞƐĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽƐĚŽƐĞŵŝĄƌŝĚŽ͕ƉĞůĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂĚĞZĂƐŵƵƐƐĞŶͲ,ŝƌƐĐŚĞŵĂŶϮ, são aqueles com índices
ĚĞůŝŐĂĕĆŽƉĂƌĂĨƌĞŶƚĞ;/>ĨͿĞƉĂƌĂƚƌĄƐ;/>ƚͿŵĂŝŽƌƋƵĞƵŵ͘
EĞƐƚĞƚƌĂďĂůŚŽ͕ĂůĠŵĚĂŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚŽƐşŶĚŝĐĞƐĚĞůŝŐĂĕĆŽƐĞƌĞŵŵĂŝŽƌĞƐƋƵĞƵŵ͕ĐŽůŽĐŽƵͲƐĞƵŵŽƵƚƌŽĮůƚƌŽ͕ŽƵ
seja, O Quociente Locacional (QL) deve ser menor que um.
ƐƚĞŝŶĚŝĐĂĚŽƌĨŽŝĐĂůĐƵůĂĚŽĂƉĂƌƟƌĚĂŵĂƚƌŝǌĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐ
ĞƵƐŽƐĚŽƐĞŵŝĄƌŝĚŽ͘KY>ƐŝŵƉůĞƐĠĚĞĮŶŝĚŽƉĞůĂƌĞůĂĕĆŽ͗

, onde:

ĠĂƉƌŽĚƵĕĆŽƚŽƚĂůĚŽƐĞƚŽƌŝĚĂƌĞŐŝĆŽZ͖
ĠĂƉƌŽĚƵĕĆŽƚŽƚĂůĚĂƌĞŐŝĆŽZ͖
ĠĂƉƌŽĚƵĕĆŽŶĂĐŝŽŶĂůƚŽƚĂůĚŽƐĞƚŽƌŝ͕Ğ͖
é a produção nacional total.
ƐƚĂƌĞůĂĕĆŽŵĞĚĞĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽƌĞůĂƟǀĂĚŽƐĞƚŽƌ
ŝ ŶĂ ĞĐŽŶŽŵŝĂ ĚĂ ƌĞŐŝĆŽ Z Ğŵ ƌĞůĂĕĆŽ ă ƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ ĚŽ
ŵĞƐŵŽƐĞƚŽƌŶĂĞĐŽŶŽŵŝĂŶĂĐŝŽŶĂů͘ƐƐŝŵ͕ƉƌŽĐƵƌĂĞƐƟŵĂƌŽƉŽƚĞŶĐŝĂůŝŵƉŽƌƚĂĚŽƌĚĂƌĞŐŝĆŽĞŵƌĞůĂĕĆŽĂŽƐƉƌŽĚƵƚŽƐĚŽƐĞƚŽƌŝ͘^Ğ>YŝĨŽƌŵĞŶŽƌƋƵĞϭ͕ƐŝŐŶŝĮĐĂƋƵĞ͕Ğŵ
ĚĞĐŽƌƌġŶĐŝĂĚĂƌĞŐŝĆŽZƚĞƌƵŵĂƉƌŽĚƵĕĆŽƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞŵĞŶŽƌĚĞƉƌŽĚƵƚŽƐĚŽƐĞƚŽƌŝ͕ŚĄƵŵĂƚĞŶĚġŶĐŝĂĂ
ƐĞŝŵƉŽƌƚĂƌĞƐƚĞƉƌŽĚƵƚŽ͘EĞƐƚĞƐĞŶƟĚŽ͕ƐĞĚĞǀĞƌŝĂĞƐƟmular a implantação de empresas que produzem bens do
setor i. Caso contrário, QLi > 1, os setores que demandam
os produtos correspondentes ao setor i, não terão necessidade de importá-los.

ĠĮĐŝƚŶĂƉƌŽĚƵĕĆŽĚĞĞŶƐ&ŝŶĂŝƐ
A Tabela 1 abaixo expõe as relações de exportaĕƁĞƐĞŝŵƉŽƌƚĂĕƁĞƐĚŽŵĠƐƟĐĂƐ͕ĚĞďĞŶƐĮŶĂŝƐĚĂƌĞŐŝĆŽ
ĚŽ ƐĞŵŝĄƌŝĚŽ Ğ ĚĂƐ ŽƵƚƌĂƐ ƌĞŐŝƁĞƐ ƋƵĞ ĐŽŵƉƁĞŵ Ž WĂşƐ
(Nordeste fora do semiárido e resto do Brasil). Observa-se que as exportações do semiárido para as outras duas
ƌĞŐŝƁĞƐĚĞĞƐƚƵĚŽŵŽŶƚĂŵĂZΨϮϯ͕ϬďŝůŚƁĞƐ͕ǀĂůŽƌĞƐĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĞϮϬϬϵ͕ƋƵĞĞƋƵŝǀĂůĞŵĂϮϮ͕ϯйĚĞƐƵĂƉƌŽĚƵĕĆŽ
ĚĞďĞŶƐĞƐĞƌǀŝĕŽƐƉĂƌĂŽĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĚĂĚĞŵĂŶĚĂĮŶĂů
ĚŽŵĠƐƟĐĂ͕ƵŵƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŵƵŝƚŽƉĂƌĞĐŝĚŽĐŽŵĂƐĞǆƉŽƌƚĂĕƁĞƐĚŽEŽƌĚĞƐƚĞĨŽƌĂĚŽƐĞŵŝĄƌŝĚŽ͕Ϯϯ͕ϱй͘

A dependência do semiárido em termos da
ƉƌŽĚƵĕĆŽĚĞďĞŶƐĞƐĞƌǀŝĕŽƐĮŶĂŝƐĠƌĞƚƌĂƚĂda no seu volume de importações (R$ 71,1 bilhões), que representam 68,9% de sua produĕĆŽ ĮŶĂů͕ ĞŶƋƵĂŶƚŽ ƋƵĞ ŶĂ ƌĞŐŝĆŽ EŽƌĚĞƐƚĞ
ĨŽƌĂĚŽƐĞŵŝĄƌŝĚŽĠϯϮ͕ϱй;dĂďĞůĂϭͿ͘

Ϯ >ĞǀĂŵ Ğŵ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĕĆŽ ŽƐ ĐŽĞĮĐŝĞŶƚĞƐ ĚĞ ƉƌŽĚƵĕĆŽ ;Ă ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂͿ͕
são os setores com o maior poder de encadeamento dentro da economia. O ILf > 1, que dizer que o setor é mais demandado por setores que
a média da economia como um todo. O ILt > 1 é que o setor tem um
poder de dispersão (demanda de outro setores) maior que a média da
economia com um todo. O IL compara o efeito multiplicador médio do
setor j com a média dos multiplicadores da matriz como um todo.

dĂďĞůĂϭͲWƌŽĚƵĕĆŽƌĞŐŝŽŶĂůĚĞĞŶƐĮŶĂŝƐĞŽŶƐƵŵŽ/ŶƚƌĂƌƌĞŐŝŽŶĂůʹϮϬϬϵ;ZΨŵŝůŚƁĞƐĐŽƌƌĞŶƚĞƐͿ
Exportações
(1)

Importações
(2)

Nordeste fora do
Semiárido

ϳϭ͘ϰϴϴ͕Ϯ

ϵϴ͘ϲϮϮ͕ϭϬ

ͲϮϳ͘ϭϯϯ͕ϵ

ϮϯϮ͘ϭϰϳ͕ϯ

Semiárido do
Nordeste

ϮϮ͘ϵϵϱ͕Ϯ

71.146,5

-48.151,3

Resto do Brasil

ϭϮϯ͘ϴϵϭ͕ϳ

ϰϴ͘ϲϬϲ͕ϰ

Total

Ϯϭϴ͘ϯϳϱ͕Ϭ

Ϯϭϴ͘ϯϳϱ͕Ϭ

ZĞŐŝĆŽ

Saldo
(3)

Consumo
(4)

WƌŽĚƵĕĆŽ
(5)

(1)/(5)
%

(2)/(5)
%

(3)/(5)
%

(4)/(5)
%

ϯϬϯ͘ϲϯϱ͕ϰ

Ϯϯ͕ϱ

ϯϮ͕ϱ

Ͳϴ͕ϵ

ϳϲ͕ϱ

80.315,5

103.310,7

22,3

ϲϴ͕ϵ

-46,6

77,7

ϳϱ͘Ϯϴϱ͕ϯ

Ϯ͘ϯϯϱ͘ϱϭϴ͕ϯ

Ϯ͘ϰϱϵ͘ϰϭϬ͕Ϭ

ϱ͕Ϭ

Ϯ͕Ϭ

ϯ͕ϭ

ϵϱ͕Ϭ

Ϭ͕Ϭ

Ϯ͘ϲϰϳ͘ϵϴϭ͕ϭ

Ϯ͘ϴϲϲ͘ϯϱϲ͕Ϯ

ϳ͕ϲ

ϳ͕ϲ

-

ϵϮ͕ϰ

&ŽŶƚĞ͗^//WE;ϮϬϭϰͿ͘
EŽƚĂƐ͗;ϭͿKƋƵĂŶƚŽĐĂĚĂƌĞŐŝĆŽĞǆƉŽƌƚĂƉĂƌĂĂƐĚƵĂƐŽƵƚƌĂƐƌĞŐŝƁĞƐ͖
;ϮͿKƋƵĂŶƚŽĐĂĚĂƌĞŐŝĆŽŝŵƉŽƌƚĂĚĂƐĚƵĂƐŽƵƚƌĂƐƌĞŐŝƁĞƐ͖
;ϯͿǆƉŽƌƚĂĕƁĞƐʹŝŵƉŽƌƚĂĕƁĞƐ͖
;ϰͿKƋƵĂŶƚŽĐĂĚĂƌĞŐŝĆŽĐŽŶƐƵŵŝƵĚĞƐƵĂƉƌŽĚƵĕĆŽ͖
;ϱͿWƌŽĚƵĕĆŽĚĞďĞŶƐĞƐĞƌǀŝĕŽƐĮŶĂŝƐĚĂƌĞŐŝĆŽ͘

Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste - ETENE

Início

4

Ano 2, n. 7, julho, 2017

KĚĠĮĐŝƚĚĂƌĞŐŝĆŽĚŽƐĞŵŝĄƌŝĚŽĠƋƵĂƐĞĚƵĂƐǀĞǌĞƐ
Ž ĚĠĮĐŝƚ ĚĂ ƌĞŐŝĆŽ EŽƌĚĞƐƚĞ ĨŽƌĂ ĚŽ ƐĞŵŝĄƌŝĚŽ͕ ͲZΨ ϰϴ͕Ϯ
ďŝůŚƁĞƐƉĂƌĂͲZΨϮϳ͕ϭďŝůŚƁĞƐ͘ƐƚĞĚĠĮĐŝƚ;ƐĞŵŝĄƌŝĚŽͿƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂϰϲ͕ϲйĚĞƐƵĂƉƌŽĚƵĕĆŽĚĞďĞŶƐĮŶĂŝƐ͕ĞŶƋƵĂŶƚŽ
ƋƵĞŶŽEŽƌĚĞƐƚĞĨŽƌĂĚŽƐĞŵŝĄƌŝĚŽĠĂƉĞŶĂƐϴ͕ϵй͘sĂůĞĂ
ƉĞŶĂĂƉƌŽĨƵŶĚĂƌĂĂŶĄůŝƐĞĞŝŶǀĞƐƟŐĂƌƋƵĂŝƐƐĆŽŽƐƐĞƚŽƌĞƐ
ƋƵĞŵĂŝƐĐŽŶƚƌŝďƵĞŵƉĂƌĂĞƐƚĞĚĠĮĐŝƚĞǀĞƌĂƐƵĂĐŽƌƌĞůĂĕĆŽĐŽŵŽƐƐĞƚŽƌĞƐĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽƐĚĂƌĞŐŝĆŽĚŽ ƐĞŵŝĄƌŝĚŽ͘

Com isso, teríamos um espelho dos setores em que as
ƉŽůşƟĐĂƐĚĞĨŽŵĞŶƚŽĚĞǀĞƌŝĂŵƉƌŝǀŝůĞŐŝĂƌŶĂZĞŐŝĆŽĞƋƵĞ
seriam o berço natural das análises setoriais.
KƐƐĞƚŽƌĞƐƋƵĞŵĂŝƐĐŽŶƚƌŝďƵĞŵƉĂƌĂŽĚĠĮĐŝƚĚŽ
ƐĞŵŝĄƌŝĚŽ͕ ŶĂ ƉƌŽĚƵĕĆŽ ĚŽŵĠƐƟĐĂ ĚĞ ďĞŶƐ ĮŶĂŝƐ͕ ĞƐƚĆŽ
na Tabela 2;ŽĐŽƌƚĞĨŽŝƉĂƌĂŽƐƐĞƚŽƌĞƐĐŽŵƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ
ĂĐŝŵĂĚĞϭ͕ϬйŶŽĚĠĮĐŝƚĚĞZΨϰϴ͕ϭďŝůŚƁĞƐͿ͘

dĂďĞůĂϮͲ^ĞƚŽƌĞƐƋƵĞŵĂŝƐĐŽŶƚƌŝďƵĞŵƉĂƌĂŽĠĮĐŝƚϷͲ
sĂůŽƌ;DŝůŚƁĞƐĚĞϮϬϬϵͿ

KƐƐĞƚŽƌĞƐĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽƐĚŽƐĞŵŝĄƌŝĚŽ͕ƉĞůĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂĚĞZĂƐŵƵƐƐĞŶͲ,ŝƌƐĐŚĞŵĂŶ͕ƐĆŽĂƋƵĞůĞƐĐŽŵşŶĚŝĐĞƐ
ĚĞůŝŐĂĕĆŽƉĂƌĂĨƌĞŶƚĞ;/>ĨͿĞƉĂƌĂƚƌĄƐ;/>ƚͿŵĂŝŽƌƋƵĞƵŵ͘
ŽŵŽ ĨŽŝ ĂĮƌŵĂĚŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕ ĂůĠŵ ĚĂ ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞ
ĚŽƐşŶĚŝĐĞƐĚĞůŝŐĂĕĆŽƐĞƌĞŵŵĂŝŽƌĞƐƋƵĞϭ͕ĐŽůŽĐŽƵͲƐĞŽ
ŽƵƚƌŽĮůƚƌŽĚŽYƵŽĐŝĞŶƚĞ>ŽĐĂĐŝŽŶĂů;Y>Ϳ͕ŽƵƐĞũĂ͕KYƵŽĐŝĞŶƚĞ>ŽĐĂĐŝŽŶĂůĚĞǀĞƐĞƌŵĞŶŽƌƋƵĞϭ͘KƋƵĂĚƌŽϮŵŽƐtra os setores com IL > 1 e QL < 1.

Setor

sĂůŽƌ

Total (%)

^ĞƌǀŝĕŽƐ/ŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐĞĂůƵŐƵĞů

Ͳϲ͘ϲϰϬ

ϭϯ͕ϴ

Abate

Ͳϯ͘ϲϭϮ

ϳ͕ϱ

ŽŵĠƌĐŝŽƐsĂƌĞũŝƐƚĂ

Ͳϯ͘ϯϳϭ

ϳ͕Ϭ

ƵƚŽŵſǀĞŝƐ͕ĐĂŵŝŽŶĞƚĂƐĞƵƟůŝƚĄƌŝŽƐ

Ͳϯ͘Ϯϯϭ

ϲ͕ϳ

/ŶƚĞƌŵĞĚŝĂĕĆŽĮŶĂŶĐĞŝƌĂĞƐĞŐƵƌŽƐ

ͲϮ͘ϱϰϱ

ϱ͕ϯ

dƌĂŶƐƉŽƌƚĞĚĞƉĂƐƐĂŐĞŝƌŽƐ

ͲϮ͘Ϯϱϭ

ϰ͕ϳ

Construção

ͲϮ͘ϭϴϰ

ϰ͕ϱ

^ĂƷĚĞŵĞƌĐĂŶƟů

ͲϮ͘ϭϳϬ

ϰ͕ϱ

Serviços de Informação

ͲϮ͘ϬϳϮ

ϰ͕ϯ

Outros Serviços

Ͳϭ͘ϵϯϯ

ϰ͕Ϭ

dƌĂŶƐƉŽƌƚĞĚĞĂƌŐĂĞĐŽƌƌĞŝŽƐ

Serviços de alimentação

Ͳϭ͘ϵϭϵ

ϰ͕Ϭ

Fabricação de vidro e de produtos do vidro

ZĞĮŶŽĚĞƉĞƚƌſůĞŽĞĐŽƋƵĞ

Ͳϭ͘ϱϳϮ

ϯ͕ϯ

Produtos de metal - exclusive máquinas e equipamentos

^ĞƌǀŝĕŽƐŽŵĠƐƟĐŽƐ

Ͳϭ͘ϰϴϲ

ϯ͕ϭ

Tintas, vernizes, esmaltes e lacas

ƌƟŐŽƐĚŽǀĞƐƚƵĄƌŝŽĞĂĐĞƐƐſƌŝŽƐ

Ͳϭ͘ϯϯϰ

Ϯ͕ϴ

Peças e acessórios para veículos automotores

WƌŽĚƵƚŽƐĨĂƌŵĂĐġƵƟĐŽƐ

Ͳϭ͘ϭϵϳ

Ϯ͕ϱ

Produtos e preparados químicos diversos

YƵĂĚƌŽϮͲ^ĞƚŽƌĞƐĚŽƐĞŵŝĄƌŝĚŽĐŽŵ/>хϭĞY>фϭ3
Jornais, revistas, discos
Produtos de madeira - exclusive móveis
Serviços de Informação

ĚƵĐĂĕĆŽŵĞƌĐĂŶƟů

Ͳϭ͘ϭϴϮ

Ϯ͕ϱ

Celulose e produtos de papel

ĞŶĞĮĐ͘ĚĞŽƵƚƌŽƐƉƌŽĚƵƚŽƐǀĞŐĞƚĂŝƐ

Ͳϭ͘Ϭϳϰ

Ϯ͕Ϯ

Outros equipamentos de transporte

WĞƌĨƵŵĂƌŝĂ͕ŚŝŐŝĞŶĞĞůŝŵƉĞǌĂ

Ͳϭ͘Ϭϱϱ

Ϯ͕Ϯ

Material eletrônico e equipamentos de comunicações

Outras Máquinas e Equipamentos

Ͳϭ͘ϬϮϳ

Ϯ͕ϭ

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos

Outros produtos Alimentares

Ͳϭ͘ϬϮϲ

Ϯ͕ϭ

/ŶĚƷƐƚƌŝĂĚĞ>ĂƟĐşŶŝŽƐ

ͲϵϭϬ

ϭ͕ϵ

ĚƵďŽƐĞ&ĞƌƟůŝǌĂŶƚĞƐ

Fabricação de Açucar

Ͳϴϲϯ

ϭ͕ϴ

Serviços de manutenção e reparação

Ͳϳϲϳ

1,6

dƌĂŶƐƉŽƌƚĞĚĞĂƌŐĂĞĐŽƌƌĞŝŽƐ

Ͳϲϴϱ

ϭ͕ϰ

Outros equipamentos de transporte

ͲϲϱϬ

ϭ͕ϯ

Indústria do mobiliário

ͲϲϬϵ

ϭ͕ϯ

Mat. elet. e equip. de comunicações

ͲϲϬϰ

ϭ͕ϯ

ůĞƚƌŽĚŽŵĠƐƟĐŽƐ

ͲϱϮϮ

1,1

Serviços prestados às empresas

ͲϱϮϬ

1,1

&ĂďƌŝĐĂĕĆŽĚĞMůĞŽƐsĞŐĞƚĂŝƐ

ͲϱϭϮ

1,1

Jornais, revistas, discos

Ͳϰϴϵ

ϭ͕Ϭ

Bebidas

Ͳϰϴϲ

ϭ͕Ϭ

Máquinas para escritório e equipaŵĞŶƚŽƐĚĞŝŶĨŽƌŵĄƟĐĂ

Ͳϰϳϭ

ϭ͕Ϭ

Caminhões e ônibus

Ͳϰϲϳ

ϭ͕Ϭ

Ͳϱϭ͘ϰϯϱ

ϭϬϲ͕ϴ

Total

&ŽŶƚĞ͗^//WE;ϮϬϭϰͿ͘
EŽƚĂ͗;ϭͿ^ĞƚŽƌĞƐƋƵĞƚġŵƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĚĞŵĂŝƐĚĞϭ͕ϬйŶŽĚĠĮĐŝƚĚĞZΨ
ϰϴ͕ϭďŝůŚƁĞƐ͘

Caminhões e ônibus
Fabricação de outros produtos químicos
ĞĨĞŶƐŝǀŽƐĂŐƌşĐŽůĂƐ
Fabricação de resina e elastômeros
ZĞĮŶŽĚĞƉĞƚƌſůĞŽĞĐŽƋƵĞ
&ĂďƌŝĐĂĕĆŽĚĞMůĞŽƐsĞŐĞƚĂŝƐ
&ŽŶƚĞ͗^//WE;ϮϬϭϰͿ͘

ϯ Cabe observar que os setores “máquinas, aparelhos e materiais eléƚƌŝĐŽƐ͟Ğ͞ƌĞĮŶŽĚĞƉĞƚƌſůĞŽĞĐŽƋƵĞ͟ƚġŵŽ/>ƚŝŐƵĂůĂƵŵ͘͞ĞďŝĚĂƐ͟
tem os IL > 1, mas um QL = 1, por isto não entrou. Contudo ele é um
setor importante no encadeamento com outros setores e seu QL é alto
ƉŽƌƋƵĞ ƉĞůĂ ƉƌſƉƌŝĂ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂ ĚŽ ƐĞƚŽƌ͕ ĞůĞ ƐĞ ŝŶƐƚĂůĂ ƉƌſǆŝŵŽ Ă
mercado consumidor, em função de que o frete é um de seus princiƉĂŝƐĐƵƐƚŽƐ͘KƐĞƚŽƌƚġǆƟůŶĆŽĨŽŝŝŶĐůƵşĚŽƉŽƌƋƵĞƐĞƵY>сϭ͕ϱϰ͕ŵĂƐĠ
um setor tradicional e muito associado aos pequenos produtores, no
semiárido.
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A intercessão entre os setores chaves e os setores
ƋƵĞŵĂŝƐĐŽŶƚƌŝďƵĞŵƉĂƌĂŽĚĠĮĐŝƚĚŽƐĞŵŝĄƌŝĚŽ͕ŶĂďĂůĂŶĕĂĐŽŵĞƌĐŝĂůŝŶƚĞƌŶĂĚĞďĞŶƐĮŶĂŝƐƉĂƌĂŽĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽ
ĚĂĚĞŵĂŶĚĂĚŽŵĠƐƟĐĂ͕ƐĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐŶĂTabela 3. Es-

ƚĞƐŽŝƚŽƐĞƚŽƌĞƐƐĞƌŝĂŵŽƐƉƌŝŵĞŝƌŽƐĂƐĞƌĞŵŝŶǀĞƐƟŐĂĚŽƐ
com maior profundidade, não deixando de lado os outros
ƐĞƚŽƌĞƐƋƵĞĐŽŵƉƁĞŵĂdĂďĞůĂϮĞŽYƵĂĚƌŽϮ͘

dĂďĞůĂϯͲ^ĞƚŽƌĞƐͲĐŚĂǀĞĞĐŽŵĚéficit acima de 1% do déficit total
ƟǀŝĚĂĚĞƐͲEϮ͘Ϯ

Setores

Jornais, revistas,
discos

ƟǀŝĚĂĚĞƐͲEϮ͘Ϯ

Setores

Edição de livros, jornais, revistas e outras

Fabricação de cabines, carrocerias e reboques

ĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞĞĚŝĕĆŽ

para caminhões

ĚŝĕĆŽŝŶƚĞŐƌĂĚĂăŝŵƉƌĞƐƐĆŽĚĞůŝǀƌŽƐ͕ũŽƌ-

Fabricação de peças e acessórios para veícu-

nais, revistas e outras publicações

los automotores

ƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞŐƌĂǀĂĕĆŽĚĞƐŽŵĞĚĞĞĚŝĕĆŽ

Recondicionamento e recuperação de moto-

de música
Impressão de jornais, livros, revistas e outras

Outros Equipamentos de Transporte

res para veículos automotores
Construção de embarcações

publicações periódicas

Fabricação de veículos ferroviários

Reprodução de som em qualquer suporte

Fabricação de aeronaves
Fabricação de veículos militares de combate

ĚŝĕĆŽĞĞĚŝĕĆŽŝŶƚĞŐƌĂĚĂăŝŵƉƌĞƐƐĆŽ

Fabricação de equipamentos de transporte

ƟǀŝĚĂĚĞƐĐŝŶĞƚŽŐƌĄĮĐĂƐ͕ƉƌŽĚƵĕĆŽĚĞǀşĚĞŽƐ

ŶĆŽĞƐƉĞĐŝĮĐĂĚŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ

ĞĚĞƉƌŽŐƌĂŵĂƐĚĞƚĞůĞǀŝƐĆŽ͖ŐƌĂǀĂĕĆŽĚĞ
Serviços de Informação

som e edição de música

Fabricação de componentes eletrônicos

ƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞƌĄĚŝŽĞĚĞƚĞůĞǀŝƐĆŽ

&ĂďƌŝĐĂĕĆŽĚĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐĚĞŝŶĨŽƌŵĄƟĐĂ

Telecomunicações

e periféricos

ƟǀŝĚĂĚĞƐĚŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĂĚĂ

Fabricação de equipamentos de comunicação

informação

Fabricação de aparelhos de recepção, repro-

ƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞ
informação
dƌĂŶƐƉŽƌƚĞĨĞƌƌŽǀŝĄƌŝŽĚĞĐĂƌŐĂ

ĚƵĕĆŽ͕ŐƌĂǀĂĕĆŽĞĂŵƉůŝĮĐĂĕĆŽĚĞĄƵĚŝŽĞ
Material Eletrônico

vídeo

e Equipamentos de

Fabric. de aparelhos e instrumentos de medi-

Comunicações

Fabricação de aparelhos eletromédicos e ele-

dƌĂŶƐƉŽƌƚĞŵĂƌşƟŵŽĚĞĐĂďŽƚĂŐĞŵͲĂƌŐĂ

ƚƌŽƚĞƌĂƉġƵƟĐŽƐĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐĚĞŝƌƌĂĚŝĂĕĆŽ

dƌĂŶƐƉŽƌƚĞŵĂƌşƟŵŽĚĞůŽŶŐŽĐƵƌƐŽͲĂƌŐĂ

Fabricação de equipamentos e instrumentos

dƌĂŶƐƉŽƌƚĞƉŽƌŶĂǀĞŐĂĕĆŽŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞĐĂƌŐĂ

ſƉƟĐŽƐ͕ĨŽƚŽŐƌĄĮĐŽƐĞĐŝŶĞŵĂƚŽŐƌĄĮĐŽƐ
&ĂďƌŝĐ͘ĚĞŵşĚŝĂƐǀŝƌŐĞŶƐ͕ŵĂŐŶĠƟĐĂƐĞ

dƌĂŶƐƉŽƌƚĞĚĞĂƌŐĂ dƌĂŶƐƉŽƌƚĞĂĠƌĞŽĚĞĐĂƌŐĂ
e correios

ĚĂ͕ƚĞƐƚĞĞĐŽŶƚƌŽůĞ͖ĐƌŽŶƀŵĞƚƌŽƐĞƌĞůſŐŝŽƐ

dƌĂŶƐƉŽƌƚĞƌŽĚŽǀŝĄƌŝŽĚĞĐĂƌŐĂ

ſƉƟĐĂƐ

ƟǀŝĚĂĚĞƐĚŽŽƌƌĞŝŽEĂĐŝŽŶĂů
ƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞĨƌĂŶƋƵĞĂĚĂƐĞƉĞƌŵŝƐƐŝŽŶĄƌŝĂƐ
do Correio Nacional

Caminhões e Ônibus

Serviços de malote não realizados pelo Cor-

Fabricação de caminhões e ônibus
Fabric. de motores para caminhões e ônibus

reio Nacional
&ĂďƌŝĐ͘ĚĞſůĞŽƐǀĞŐĞƚĂŝƐĞŵďƌƵƚŽ͕ĞǆĐĞƚŽ

^ĞƌǀŝĕŽƐĚĞĞŶƚƌĞŐĂƌĄƉŝĚĂ
Fabricação de Óleos
ZĞĮŶŽĚĞƉĞƚƌſůĞŽĞ Coquerias
coque

sĞŐĞƚĂŝƐ

óleo de milho
&ĂďƌŝĐ͘ĚĞſůĞŽƐǀĞŐĞƚĂŝƐƌĞĮŶĂĚŽƐ͕ĞǆĐĞƚŽ
óleo de milho

Fabricação de produtos derivados do petróleo
&ŽŶƚĞ͗^//WE;ϮϬϭϰͿ͘
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