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A pequena Horizonte, com 48 mil habitantes e situada a 42 quilômetros da capital Fortaleza, é 
considerada um dos pólos industriais do Ceará por reunir cerca de três dezenas de empresas 
de setores como têxtil, calçadista e granito. No dia 30 do mês passado, a cidade recebeu a 
visita dos empresários Gilberto e Adriano Schincariol e do executivo Fernando Terni e ganhou 
mais uma fábrica. Dessa vez, de cerveja.   
 
A Schincariol investiu R$ 160 milhões na nova unidade, que gerou 200 empregos diretos e tem 
capacidade para dois milhões de hectolitros/ano. Segundo José Augusto Schincariol, membro 
do conselho de administração, a ampliação é reflexo do crescimento da economia local. 
"Temos que estar próximos do mercado. São as unidades do Nordeste que atendem a região. 
O Brasil é muito grande", afirmou o empresário ao Valor.   
 
A fabricante de cerveja é uma das empresas que elevou a produção no Nordeste, apostando 
na recuperação de uma das regiões mais pobres do país. Com a maturação de investimentos, 
a produção industrial do Nordeste cresceu 6,7% de janeiro a abril em relação a igual período 
do ano anterior, percentual próximo aos 7,3% registrados no país, conforme o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em 2007 ante 2006, as empresas da região 
produziram apenas 3% a mais, metade da média nacional.   
 
Os reajustes do salário mínimo, os programas de assistência social e a expansão do crédito 
aumentaram o poder de consumo dos nordestinos, o que se reflete no comércio. Em 2007 em 
relação a 2006, as vendas do varejo brasileiro cresceram 9,6%. De acordo com o IBGE, as 
variações chegaram a 9,8%, 10% e 10,6% em Pernambuco, Bahia e Ceará, respectivamente. 
A indústria local, no entanto, não acompanhava o ritmo até o ano passado e o aumento do 
consumo era atendido principalmente por outras regiões e por importados.   
 
O setor de alimentos e bebidas foi responsável por 40% do crescimento da produção industrial 
nordestina no primeiro quadrimestre do ano, revelam cálculos do Instituto de Estudos do 
Desenvolvimento Industrial (Iedi). Também tiveram contribuições expressivas os segmentos 
de refino de petróleo e álcool e celulose e papel, respondendo por 24% e 13% da alta, 
respectivamente. Nos últimos dois casos, o resultado foi influenciado pela retomada de plantas 
que estavam paralisadas ou por incremento de produção na Bahia.   
 
A produção de alimentos e bebidas aumentou 10,4% no Nordeste no primeiro quadrimestre, 
depois de crescer 6% em 2007. Em Pernambuco e no Ceará, o desempenho foi ainda melhor, 
com alta de 14,2% e 14,6% na produção industrial de janeiro a abril, sempre na comparação 
com igual período do ano anterior. Apesar de possuir peso menor, vestuário e calçados, que 
são altamente empregadores, também registraram alta na produção industrial de 12% e 5%, 
respectivamente, no quadrimestre. No Ceará, a produção industrial da indústria calçadista 
cresceu quase 10%. No país, ficou estável.   
 
De acordo com Júlio Sérgio Gomes de Almeida, consultor do Iedi, as indústrias de alimentos, 
bebidas, vestuário e calçados são mais espalhadas geograficamente em todo o mundo, 
inclusive no Brasil, por uma série de fatores. Os produtos são de uso corrente em todos os 
lugares, a proximidade com o mercado consumidor é fundamental para a competitividade, e os 
recursos necessários para a instalação de novas fábricas são menos vultosos em comparação 
com outros setores.   
 
Uma das maiores companhias de alimentos do mundo, a Nestlé inaugurou uma fábrica em 
Feira de Santana, a 110 quilômetros de Salvador, em fevereiro. Foram investidos R$ 100 
milhões nas linhas de produção de massas, bebidas achocolatadas e café solúvel, além de um 
centro de distribuição. A capacidade da fábrica é de 40 mil toneladas por ano, mas a empresa 
já estuda ampliações, porque acredita que será necessário para atender à demanda.   
 
Segundo a assessoria de imprensa da Nestlé, a produção da fábrica está totalmente voltada 
para o mercado nordestino. A estratégia é pouco comum na multinacional suíça, que não 



costuma dividir as fábricas por regiões. No entanto, a medida foi necessária para atender ao 
mercado do Nordeste, onde as vendas cresceram o dobro do registrado no país. A Nestlé não 
divulga números ou percentuais. Desde 2000, a empresa iniciou um processo de 
regionalização, criando uma divisão Norte e Nordeste. A diretriz da matriz é crescer nos 
mercados consumidores dos países emergentes. No Brasil, a empresa avalia que a principal 
fronteira do consumo está no Nordeste.   
 
O aquecimento da produção industrial se reflete no emprego. De janeiro a abril em relação a 
igual período do ano anterior, o emprego industrial no Nordeste cresceu 2,9%, percentual em 
linha com 3% da média nacional, segundo o IBGE. Em 2007 em relação a 2006, o percentual 
foi de apenas 1,4% no Nordeste, abaixo dos 2,2% registrados no país. Fábio Romão, 
economista da LCA Consultores, explica que a indústria do Nordeste demora a reagir, porque é 
menos diversificada. A presença de setores que dinamizam a economia, como bens de capital 
e meios de transporte, é muito pequena na região.   
 
Romão faz a ressalva de que a base de comparação para a produção industrial no Nordeste é 
fraca, o que pode significar que a região está crescendo mais forte, mas ainda não atingiu o 
ritmo do país. Sérgio Vale, economista da MB Associados, também alerta que a tendência é de 
números mais acomodados para a produção industrial na margem nos próximos meses, 
inclusive para o Nordeste. A inflação dos alimentos está corroendo a renda e deve prejudicar 
toda a produção industrial. No Nordeste, essa tendência pode ser mais forte, porque as 
pessoas comprometem uma parcela maior da renda com comida.   
 
Na comparação de média trimestral em relação aos três meses imediatamente anteriores (já 
descontadas as influências sazonais), a produção industrial já desacelera, conforme cálculo da 
LCA. Nessa comparação, a produção no Nordeste cresceu 0,7% em abril, depois de avançar 
1,1% em março e 2,2% em fevereiro. "Essa é uma situação conjuntural, que não deve durar 
para sempre", avaliou Romão. "As empresas estão olhando para frente, já que a decisão de 
montar uma fábrica não acontece de uma hora para a outra". Ele enfatiza que as perspectivas 
para a região são otimistas no médio prazo.   
 
"A economia do Nordeste está crescendo mais rápido, o que sofistica o padrão de consumo", 
afirmou ao Valor José Carlos Grubisich, presidente da Braskem. Ele conta que fabricantes de 
embalagem ou tubos, que são clientes da companhia petroquímico, estão se instalando no 
Nordeste. "Dessa maneira, ficam próximas da matéria-prima e do mercado consumidor". A 
Braskem possui 40% de seu negócio em Camaçari, na Bahia. Com o crescimento da economia, 
está investindo em ampliação de capacidade e novas unidades em todo o país. No Nordeste, a 
companhia estuda expandir a produção na Bahia e em Alagoas.   
 

 
Leia mais: 
 
Fornecedor segue passos do setor calçadista na região  
 
A indústria calçadista do Nordeste atingiu uma segunda etapa do seu processo de 
desenvolvimento: a chegada dos fabricantes de componentes. Os fornecedores de insumos 
começam a percorrer o mesmo trajeto de seus clientes, saindo do Rio Grande do Sul e São 
Paulo rumo a Ceará, Bahia e Paraíba, os três principais estados produtores de calçados do 
Nordeste.   
 
Essas empresas chegam atraídas por pólos produtivos consolidados, pelo mercado local 
aquecido e pelo apoio dos governos estaduais. "O principal atrativo não é o incentivo fiscal, 
mas o cliente", disse Luís Amaral, presidente da Associação Brasileira de Empresas de 
Componentes para Couro, Calçados e Artefatos (Assintecal). Ele explica que os clientes exigem 
produto sob medida e entrega rápida, já que alguns componentes variam conforme o sapato.   
 
Os fabricantes de insumos demoram mais que os calçadistas para migrar porque a mudança 
exige a presença de um cliente expressivo, que compre toda a produção da fábrica, ou a 



existência de um pólo. Segundo a Assintecal, o setor de componentes inclui mais de 1,6 mil 
itens e agrega 2,2 mil empresas - 90% delas instaladas em territórios gaúcho e paulista.   
 
O Nordeste já atende essas exigências porque as maiores fabricantes nacionais, como 
Grendene, Dakota, Alpargatas e Paquetá, entre outras, possuem fábricas na região. A 
presença de grandes companhias também incentiva o surgimento de pequenas empresas, 
fundadas às vezes por empreendedores locais, pois a terceirização é cada vez mais comum 
nesse setor.   
 
A Grendene, sediada em Farroupilha (RS), possui mais de 95% da capacidade produtiva no 
Nordeste. Em 2007, a empresa fabricou 145 milhões de pares e vendeu 85% no Brasil. "A 
Grendene desbravou o caminho para o Nordeste e Ceará", disse Francisco Schmitt, diretor de 
relações com investidores. A companhia chegou a Fortaleza em 1985 e construiu uma fábrica 
em Sobral no início da década de 90.   
 
Em setembro de 2007, por conta da pujança do mercado nacional, a Grendene investiu R$ 10 
milhões em uma nova unidade em Teixeira de Freitas, na Bahia. Conforme Schmitt, a cidade 
foi escolhida para diversificar os locais de produção e facilitar a logística, já que é mais fácil 
atender também aos centros consumidores do Sudeste através da Bahia.   
 
A migração das empresas calçadistas para o Nordeste começou há mais de 20 anos, após uma 
visita do então governador do Ceará, Ciro Gomes, ao Vale dos Sinos, pólo calçadista gaúcho. O 
objetivo era atrair empresas altamente empregadoras ao interior do Estado, um dos mais 
pobres do país na época.   
 
Os calçadistas foram atraídos pelos benefícios fiscais e pela mão-de-obra. Segundo Ênio Klein, 
consultor da Associação Brasileira da Indústria de Calçados (Abicalçados), a mão-de-obra é, 
em média, 15% mais barata que no sul do país. Ele explica que os salários e os encargos 
sociais chegam a representar 40% do custo do calçado.   
 
No primeiro quadrimestre do ano em relação a janeiro a abril de 2007, a produção brasileira 
de calçados ficou estável. As vendas internas aumentaram, mas as exportações caíram, 
prejudicadas pelo câmbio. No Ceará, maior produtor de calçados do Nordeste, a produção 
industrial do setor aumentou 5%. O consumo de sapatos cresce conforme o poder aquisitivo 
da população e alcança até 6 pares de calçado por habitante/ano. No Brasil, ainda está em 3,5 
pares.   
 
A Via Uno também investiu no Nordeste. A empresa chegou à Bahia há cinco anos e possui 
três fábricas em municípios próximos de Salvador. Segundo Paulo Kieling, gerente de 
marketing, a companhia enfrentou dois desafios durante a migração: treinar os empregados e 
desenvolver uma logística eficiente para a chegada da matéria-prima e o escoamento dos 
calçados. "Depois de capacitada, a mão-de-obra baiana demonstrou ser eficiente", diz o 
executivo.   
 
Segundo Schmitt, da Grendene, o Nordeste também oferece vantagens na hora de exportar. A 
empresa utiliza o porto de Pecém, menos congestionado que os do Sul do país. Além disso, a 
carga que sai de Fortaleza rumo a Nova York chega 10 dias antes do que os produtos 
embarcados em Rio Grande (RS).   
 
O Ceará se tornou o maior exportador de calçados do país, em volume, com 38% dos pares 
embarcados de janeiro a abril, contra 31,5% do Rio Grande do Sul. Em valores, os gaúchos 
lideram com 60% do total. Os cearenses são especialistas em calçados sintéticos injetados, 
mais baratos que os de couro. O preço médio do calçado exportado pelos gaúchos é US$ 14,7, 
contra US$ 4,7 do Ceará. (RL)   
 

 
Leia mais: 
 
Benefícios fiscais estaduais e da União atraem empresas  



 
O Nordeste começa a se transformar em um mercado consumidor importante, mas os 
benefícios fiscais federais ou estaduais ainda funcionam como um motor de atração de 
investimento. Em tempos de mercado interno aquecido na região, a fila por incentivos fiscais é 
grande.   
 
"De ontem para hoje assinei mais de 30 concessões", contou ao Valor Paulo Santana, 
superintendente da Sudene, que foi "ressuscitada" pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva há cerca de quatro meses. Na lista dos beneficiados, muitas pequenas e médias 
empresas, mas também companhias poderosas como a Petrobras e a Companhia Hidrelétrica 
do São Francisco (Chesf).   
 
Nesse curto período, a Sudene já concedeu incentivos fiscais para cerca de 300 empresas. 
Entre as companhias que efetivamente vão construir novas unidades estão fabricantes de 
móveis, brinquedos e até computadores, entre outros. Os setores químico, têxtil e de 
alimentos e bebidas responderam, respectivamente, por 14%, 13,5% e 11% do total de 
empresas beneficiadas.   
 
Cerca de 20 segmentos foram contemplados, inclusive áreas pouco tradicionais no Nordeste, 
como automobilístico, eletroeletrônico, máquinas e equipamentos ou informática, conforme 
levantamento da Sudene.   
 
A meta da Sudene é liberar R$ 3 bilhões em incentivos este ano. O órgão concede isenção de 
75% do Imposto de Renda (IR) para novas fábricas e de 25% para as já existentes. Além 
disso, as empresas conseguem importantes reduções de ICMS com os governos estaduais do 
Nordeste. (RL)   
 

 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 16 jun. 2008, Brasil, p. A4. 


