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Economista. Mestre em Administração de Empresas
Técnico do ETENE. 

Graduanda em Economia. Bolsista de Nível Superior

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 abor-

-

É importante assinalar que, embora o quadro so-
cioeconômico dos estados do Nordeste tenha apresen-

-

território, mais precisamente do semiárido, costumam 
-

disso, o recorte aqui proposto em termos de dados que 
estavam dispersos nos estados do Nordeste. Aqui, a Re-

e suas interconexões.

-

-
tes estaduais, mas o valor da produção menos o consumo 

-

intermediários dos estados do Nordeste, inclusive para as 

-

1 Elaborado pela FIPE-USP por solicitação do ETENE, para apoio aos 
estudos desenvolvidos por ele. O ETENE já realizou trabalho sobre o 

dos estados do Nordeste.

única zona.
-

busca da relação entre as exportações e importações do-

-

(SIIPNE, 2014)

-

-
plados na TRU estão no quadro 1.
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Setores Setores

1 Milho Fabricação de vidro e de produtos do vidro

Cana-de-açúcar Outros produtos de minerais não-metálicos

Soja Fabricação de aço e derivados

Produtos de metal - exclusive máq. e equipamentos

6 Silvicultura

Bovinos Outras máquinas e equipamentos

Outros pecuária

Suínos

Aves Máquinas, aparelhos e materiais elétricos

11 Material eletrônico e equip. de comunicações

Petróleo e Gás Natural

Minério de ferro

Caminhões e ônibus

Abate Peças e acessórios para veículos automotores

16 Outros equipamentos de transporte

Indústria do mobiliário

Fabricação de Açúcar

Indústria do Café 61

Outros produtos alimentares Gás encanado

Bebidas

Produtos do fumo Construção

Comércio Atacadista

66

Artefatos de couro e calçados

Produtos de madeira - exclusive móveis

Celulose e produtos de papel Serviços de Informação

Jornais, revistas, discos

Álcool Serviços de manutenção e reparação 

Alojamento

Fabricação de outros prod. químicos Serviços de alimentação

Fabricação de resina e elastômeros Serviços prestados às empresas

Outros serviços

Tintas, vernizes, esmaltes e lacas

Produtos e prep. químicos diversos Educação pública

Saúde pública

Cimento

-
to dos diversos setores de produção, cada elo de uma 

fornecimento de insumos de outros setores, bem como 

da demanda por seus próprios produtos por parte dos de-

torna-se importante conhecer o impacto do aumento da 
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demais setores da economia, tanto a montante quanto a 
jusante, isto é, como estão dimensionadas e relacionadas 
as suas e .

O SIIPNE permite construir indicadores que captam 
os encadeamentos intersetoriais dentro da economia. Ele 

-

-

valores. Por exemplo, se em uma economia a indústria for 

os outros setores. É exatamente isto que se quer e, por isto, 

-
suem fortes 
para frente. Os setores que se destacam em ambos os ín-

-
, são aqueles com índices 

-

seja, O Quociente Locacional (QL) deve ser menor que um. 

, onde:

são os setores com o maior poder de encadeamento dentro da econo-
mia. 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.

 é a produção nacional total.
 

-
-

-

-
mular a implantação de empresas que produzem bens do 
setor i. Caso contrário, QL

i
 > 1, os setores que demandam 

os produtos correspondentes ao setor i, não terão neces-
sidade de importá-los.

A Tabela 1 abaixo expõe as relações de exporta-

(Nordeste fora do semiárido e resto do Brasil). Observa-
-se que as exportações do semiárido para as outras duas 

-

-

A dependência do semiárido em termos da 

-

da no seu volume de importações (R$ 71,1 bi-

lhões), que representam 68,9% de sua produ-

Exportações 

(1)

Importações 

(2)

Saldo

 (3)

Consumo

 (4)  (5) 

(1)/(5) 

%

(2)/(5) 

%

(3)/(5) 

%

(4)/(5) 

%

Nordeste fora do 

Semiárido

Semiárido do 

Nordeste
71.146,5 -48.151,3 80.315,5 103.310,7 22,3 -46,6 77,7

Resto do Brasil

Total -
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-

-

Com isso, teríamos um espelho dos setores em que as 

seriam o berço natural das análises setoriais.

na Tabela 2

Setor Total (%)

Abate

Construção

Serviços de Informação

Outros Serviços

Serviços de alimentação

Outras Máquinas e Equipamentos

Outros produtos Alimentares

Fabricação de Açucar

Serviços de manutenção e reparação 1,6

Outros equipamentos de transporte

Indústria do mobiliário

Mat. elet. e equip. de comunicações

1,1

Serviços prestados às empresas 1,1

1,1

Jornais, revistas, discos

Bebidas

Máquinas para escritório e equipa-

Caminhões e ônibus

Total

-

-
-

tra os setores com IL > 1 e QL < 1.

3

Jornais, revistas, discos

Produtos de madeira - exclusive móveis

Serviços de Informação

Fabricação de vidro e de produtos do vidro

Produtos de metal - exclusive máquinas e equipamentos

Tintas, vernizes, esmaltes e lacas

Peças e acessórios para veículos automotores

Produtos e preparados químicos diversos

Celulose e produtos de papel

Outros equipamentos de transporte

Material eletrônico e equipamentos de comunicações

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos

Caminhões e ônibus

Fabricação de outros produtos químicos

Fabricação de resina e elastômeros

 

 Cabe observar que os setores “máquinas, aparelhos e materiais elé-

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 

mercado consumidor, em função de que o frete é um de seus princi-

um setor tradicional e muito associado aos pequenos produtores, no 
semiárido.
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A intercessão entre os setores chaves e os setores 
-

Tabela 3. Es-

com maior profundidade, não deixando de lado os outros 

Setores

Jornais, revistas, 

discos

Edição de livros, jornais, revistas e outras 

-

nais, revistas e outras publicações

de música

Impressão de jornais, livros, revistas e outras 

publicações periódicas

Reprodução de som em qualquer suporte

Serviços de Infor-

mação

som e edição de música

Telecomunicações

informação

informação

e correios

do Correio Nacional

Serviços de malote não realizados pelo Cor-

reio Nacional

coque

Coquerias

Fabricação de produtos derivados do petróleo

Setores

Outros Equipamen-

tos de Transporte

Fabricação de cabines, carrocerias e reboques 

para caminhões

Fabricação de peças e acessórios para veícu-

los automotores

Recondicionamento e recuperação de moto-

res para veículos automotores

Construção de embarcações

Fabricação de veículos ferroviários

Fabricação de aeronaves

Fabricação de veículos militares de combate

Fabricação de equipamentos de transporte 

Material Eletrônico 

e Equipamentos de 

Comunicações

Fabricação de componentes eletrônicos

e periféricos

Fabricação de equipamentos de comunicação

Fabricação de aparelhos de recepção, repro-

vídeo

Fabric. de aparelhos e  instrumentos de medi-

Fabricação de aparelhos eletromédicos e ele-

Fabricação de equipamentos e instrumentos 

Caminhões e Ônibus
Fabricação de caminhões e ônibus

Fabric. de motores para caminhões e ônibus

Fabricação de Óleos óleo de milho

óleo de milho

éficit acima de 1% do déficit total


