
Peso do interior cresce no PIB nacional 
Pedro Soares 
 
Participação da região vai de 46% em 99 a 49,7% em 2003; São Paulo perde um ponto 
percentual. 
 
Ainda é um processo lento, mas a economia brasileira ruma cada vez mais em direção ao interior. 
Dados do PIB dos 5.560 municípios brasileiros relevam o fenômeno: as cidades que não eram 
capitais e estavam fora de regiões metropolitanas aumentaram sua participação no PIB do país de 
46% em 1999 para 49,7% em 2003. O peso das capitais caiu -de 31,9% para 28%. Já o das 
regiões metropolitanas praticamente se manteve: de 22,1% para 22,3%. 
 
O crescimento da indústria longe dos grandes centros e o maior dinamismo econômico de 
atividades desenvolvidas no interior em detrimento aquelas tipicamente concentradas nas capitais 
explicam a interiorização do PIB, segundo o IBGE, que divulgou ontem dados do PIB municipal. 
"Ainda é cedo para dizer que esse movimento configura uma tendência, mas os dados mostram 
que as capitais vêm perdendo peso. Temos ainda poucos dados para ver isso [de 1999 a 2003], 
mas a migração de empresas para o interior e o fato de atividades do interior estarem crescendo 
mais do que a de capitais são hipóteses para esse fenômeno", disse Roberto Olinto, do IBGE. 
 
A conjuntura econômica desfavorável (renda em queda e juros elevados), diz, também pode ter 
afetado mais intensamente a atividade econômica das capitais. 
 
Mas ainda persiste uma forte concentração do PIB: 24,13% de toda a produção nacional de bens 
e serviços foi gerada por dez cidades, que concentram 15,9% da população do país: São Paulo, 
Rio, Brasília, Manaus, Belo Horizonte, Campos (RJ), Guarulhos (SP), Curitiba, Duque de Caxias 
(RJ) e Porto Alegre, nessa ordem de participação no PIB. Na outra ponta, 1.289 municípios (ou 
23,1% do universo de 5.560) contribuíam com somente 1% do PIB. 
 
Beneficiadas pelo petróleo, Campos e Duque de Caxias foram as que mais avançaram, passando 
de 27º e 15ª em 1999 para 6ª e 9ª em 2003. Foi um efeito de maior volume de produção e de 
aumento do preço do petróleo -69% em dólar de 1999 a 2003. 
 
Maiores metrópoles do país, São Paulo e Rio foram as que mais perderam peso no PIB -de 11,6% 
e 5,6% em 1999 para 9,4% e 4,3% em 2004. Em apenas um ano, de 2002 para 2003, São Paulo 
perdeu um ponto percentual -de 10,4% para 9,4%. Cada ponto do PIB correspondia em 2003 a 
R$ 15,5 bilhões. Foram possivelmente, segundo o IBGE, mais afetadas pela conjuntura 
desfavorável. 
 
De modo geral, as capitais perdem espaço, para cidades da região metropolitana ou do interior. 
Só capitais de Estados de menor atividade econômica avançaram -Porto Velho (RO), Palmas (TO), 
Teresina (PI), João Pessoa (PB), Maceió (AL) e Vitória (ES). 
 
Em apenas dois Estados -Bahia e Santa Catarina- as capitais têm menos peso no PIB local. 
Salvador perdeu em 2003 o status de maior contribuinte para o PIB baiano para Camaçari, sob 
efeito da instalação da Ford na cidade. Desde 1999, Joinville lidera em Santa Catarina. O 
presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski, diz que há uma 
"pequena descentralização" da produção de riquezas. "Entretanto, os municípios com menores 
PIBs não conseguiram aumentar sua participação no bolo nacional", afirma. 
 
Indústria 
 
De 1999 a 2003, capitais perderam participação no PIB da indústria, enquanto o interior avança. 
As capitais caíram de 27,1% no valor da produção da indústria para 22,9%. Já no interior, o peso 
subiu de 45,5% para 49,3%. Nas regiões metropolitanas, foi de 27,3% para 27,8%. "Grande 



parte do movimento de ganho das cidades fora de capitais e regiões metropolitanas se explica 
pelo crescimento da indústria fora dos grandes centros", disse Sheila Zani, coordenadora do PIB 
dos municípios do IBGE. 
 
Setorialmente, a indústria é também a que mais concentra: oito cidades tinham 25% da produção 
industrial em 2003, e 42 municípios representavam 50% do produto industrial. Já a agricultura é 
a que mais desagrega sua produção: 164 cidades concentram 25% da produção. 
 
No caso dos serviços, três cidades concentram 25% -São Paulo, Rio e Brasília, que não estava na 
lista em 2002 e passou a integrá-la em 2003. Os maiores PIBs agropecuários são de cidades 
ligadas à produção de laranja: Itápolis (SP) e Mogi Guaçu (SP), seguidas por Toledo (PR), 
Petrolina (PE) e Sorriso (MT) -esta última por causa da soja. Apesar do maior volume de produção 
da soja, a laranja tem mais peso por causa do preço mais elevado do produto no mercado 
externo. 
 

 
 

 
Leia Mais 
 
9% das cidades vivem de recursos do Estado 
Pedro Soares 
 
Em 99, metade do PIB de 350 municípios dependia da administração pública; em 2003, já são 
508. 
 
A economia de muitas cidades só existe por causa da injeção de recursos do Estado, que emprega 
a maioria dos trabalhadores locais e gera a maior parcela do PIB municipal. 
 
Em 2003, mais de 50% do PIB de 508 cidades brasileiras era produzido pela administração 
pública. O número representa 9,1% dos municípios instalados no país. Em 1999, menos cidades 
(350) dependiam da administração pública nessa proporção. 
 
De 1999 a 2003, o crescimento do número de municípios com mais de 50% do PIB atrelado ao 
Estado foi de 45,1%. 
 
Em geral, essas cidades estão no Norte, onde a produção agropecuária, tradicional atividade em 
economias de pequeno porte, é muito pequena em razão das própria cobertura vegetal (floresta 
amazônica). Também há uma grande concentração de cidades dependentes no Nordeste. 
Na Paraíba, está o maior número absoluto de municípios nos quais o peso da administração 
pública supera os 50%. São 95 cidades. Em seguida, aparecem Piauí (93) e Rio Grande do Norte 
(91). 
 
Minas destoa 



 
Com o maior número de cidades entre todos os Estados do país, Minas Gerais destoa do Estados 
do Sul e do Sudeste e possui 28 municípios nessa situação. 
 
Proporcionalmente ao número de municípios, porém, a maior concentração está em Roraima, 
onde em 93,3% das cidades a participação da administração pública supera 50% do PIB. 
Esse percentual também é bastante elevado no Acre (63,3%), Alagoas (61,9%), Piauí (41,9%), 
Paraíba (43,1%) e Rio Grande do Norte (54,5%). 
 
Em todo o país, existem 21 municípios nos quais mais de 70% do PIB vem do Estado. O mais 
dependente de todos é Uiramutã, em Roraima. Lá, 90% do PIB é gerado pela administração 
pública -esse percentual era menor em 1999 (81%). A cidade tem 5.802 habitantes, mas só 525 
vivem em área urbana, de acordo com dados do Censo 2000. O analfabetismo chega a 32% da 
população, contra uma média de 12% em Roraima. 
Também estão entre as mais dependentes Jardim de Angicos (RN), Sossego (PB) e Senador Rui 
Palmeira (AL). 
 
Segundo o IBGE, as transferências de União e Estados, apesar de não integrarem o PIB (já que 
não são recursos produzidos no município, mas sim impostos alocados para as cidades), seguem a 
mesma tendência do peso da administração pública no PIB, concentrando-se nos mesmos 
Estados. 
 
Mesmo fugindo do perfil de cidades dependentes, Brasília tem mais de 50% do PIB também é 
proveniente da administração pública. 
 
Menores PIBs do país 
 
Dos 1.289 municípios que correspondiam por apenas 1% do PIB, 291 estavam em Minas Gerais, 
180 no Piauí, 137 na Paraíba e 109 em Tocantins. São os Estados que concentram os menores 
PIB's do país. 
 
O mais baixo PIB municipal é de São Felix do Tocantins -R$ 2,355 milhões em 2003, para uma 
população de 1.445 habitantes. 
Para o presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski, a ligeira 
desconcentração do PIB foi sem planejamento nem políticas públicas de desenvolvimento 
regional. 
 
"A descentralização que houve ainda é muito pequena e sem planejamento. É possível notar que o 
aumento significativo no PIB de alguns municípios é fruto de grandes investimento, como 
refinarias de petróleo, usinas, pólos petroquímicos, mas em pontos isolados. São necessárias 
políticas de investimentos que contemplem todos os municípios", avalia Ziulkoski. 
 



 
 
Fonte: Folha de São Paulo, São Paulo, 19 nov. 2005, Dinheiro, p. B13. 
 


