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RESUMO 

Análise do processo de evolução da pauta das exportações maranhenses na década 
de 80 e seus reflexos na economia do Estado, motivado pelas mudanças estruturais 
que ocorreram no Maranhão a partir do advento dos grandes projetos industriais 
integrantes do Projeto Grande Carajás. Partindo de um estudo da situação 
econômica do Estado na década acima com base em alguns indicadores 
econômicos, a presente análise busca conhecer o comportamento da economia 
maranhense ao longo desse período, identificando o volume das exportações e as 
contribuições que este setor trouxe para o crescimento da economia estadual. Com 
os dados estatísticas, de produção e aspectos sociais, foi possível verificar-se que 
neste período, ocorreu grande expansão nos diversos setores da economia do 
Estado particularmente no setor terciário, gerando com isso, mais emprego e renda. 
Não obstante aos indicadores sociais, o estudo mostra que este processo teve, no 
período avaliado, impacto pouco expressivo para a melhoria da qualidade de vida da 
população em relação à habitação, educação e saúde. 

Palavras-chave: Exportações maranhenses. Reflexos. Economia. Década de 80. 
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ABSTRACT 

Analysis of the process of evolution of the list of the exports from Maranhão in the 
decade of 80 and its reflexes in the economy of the State, motivated by the structural 
changes that happened in Maranhão starting from the coming of the great projects 
industrial members of the Big Project Carajás. Leaving above of a study of the 
economic situation of the State in the decade with base in some economic indicators, 
to present analysis looks for to know the behavior of the economy from Maranhão to 
the long of that period, identifying the volume of the exports and the contributions that 
this section brought for the growth of the state economy. With the data statistics, of 
production and social aspects, it was possible to verify that in this period, it happened 
great expansion particularly in the several sections of the economy of the State in the 
tertiary section, generating with that, more employment and income. Nevertheless to 
the social indicators, the study exhibition that this process had, in the appraised 
period, not very expressive impact for the improvement of the quality of life of the 
population in relation to the habitation, education and health.   

Key-word: Exports from Maranhão. Reflexes. Economy. Decade of 80. 
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1 INTRODUÇÃO 

A economia nacional durante a década de 80, passou por séria crise nas 

áreas econômico-financeira e social, tais como o agravamento do endividamento 

externo, a queda de produção em vários setores, a elevação da inflação que atingiu 

elevados índices e o aumento do desemprego em decorrência de medidas políticas 

de ajustamento que visaram a transferência de recursos financeiros para fora do 

País. 

No Estado do Maranhão, no entanto, apesar desse quadro global de 

dificuldades, a economia sai de um longo período de estagnação e alcança um 

expressivo crescimento. Esse fato, decorrente da evolução da pauta dos produtos 

de exportação, constitui-se nos dias de hoje, um tema polêmico que requer estudos 

sistemáticos com capacidade de avaliar se o questionado crescimento da economia 

contribuiu efetivamente para o desenvolvimento do Estado. Isto porque, apesar de 

relevante, poucos estudos existem sobre o tema, o que reflete a falta de participação 

da sociedade maranhense numa questão de fundamental importância para seus 

diferentes segmentos. 

Tal panorama caracterizou-se pela instalação na região de grandes 

projetos industriais voltados para a produção e beneficiamento de produtos minerais 

de grande aceitação no mercado internacional. 

Os efeitos sobre o meio ambiente e a repercussão na estrutura social 

causados pela implantação de multinacionais destacam-se como prioridade de 

análise. 

Nesse contexto, é que se concebe este estudo, de cunho basicamente 

bibliográfico, que tem por objetivo analisar a evolução da pauta de exportações e 

seus reflexos nos diversos setores da economia, avaliando as repercussões dos 

grandes projetos implantados e verificando através de alguns indicadores como o 

crescimento beneficiou a população do Estado. 
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Foi escolhida a década de 80, por ser a década que corresponde à 

implantação dos grandes projetos que causaram impactos significativos na 

economia do Estado, conforme será visto no desenvolvimento deste trabalho. 

A realização do trabalho se deu mediante o desenvolvimento de seis 

capítulos. No primeiro capítulo traça-se um breve histórico do processo de 

transformação socioeconômico do Maranhão. No segundo, elabora-se um perfil dos 

grandes projetos industriais implantados no Estado, e destaca-se a relevância do 

Programa Grande Carajás, além de analisar-se as políticas adotadas pelo governo 

federal para viabilizar o desenvolvimento do nordeste. Seguindo-se, no terceiro 

capítulo, faz-se a abordagem do desenvolvimento da economia maranhense nas 

décadas de 70 e 80, nos setores: primário, secundário e terciário. 

No elenco dos itens selecionados, cabe ao quarto capítulo discorrer sobre 

os produtos que compõem a nova pauta de exportações maranhenses evidenciando 

suas características e importância na balança comercial. Ao quinto, compete avaliar 

os reflexos das mudanças econômicas na arrecadação tributária estadual. E 

finalmente, ao sexto capítulo cumpre analisar o dinamismo econômico do Maranhão 

no contexto social na década de 80, considerando os aspectos demográficos, a 

distribuição da renda e emprego, condições habitacionais e sanitárias, sistema 

educacional, saúde, e nutrição, além de registrar as impressões do autor deste 

trabalho. 
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2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

2.1 A economia primário-exportadora 

A história da economia maranhense só teve um realce significativo a partir 

da instalação da Companhia Geral do Comércio do Grão-Pará e Maranhão, criada 

em 1755. A atividade econômica do Estado anterior a esse período, além da coleta 

de alguns produtos extrativos resumia-se à pequena produção de açúcar, 

aguardente de cana, mandioca e da pecuária bovina, a custa da mão-de-obra 

indígena em regime de escravidão. 

Assim escreve Tribuzi (1981, p.14): 

A atividade econômica maranhense no século XVII evoluiu assim de forma 
extremamente precária e em sentido quase autárquico [...] Esse débil 
desempenho se deve em grande medida a escassez de mão-de-obra 
economicamente ativa: 240 casais de brancos açorianos e alguns milhares 
de indígenas em escravidão contra o peso do contingente não produtivo de 
administradores coloniais e tropa. Assim, o Estado do Maranhão mal supria 
as necessidades básicas da população [...] Tal situação se agravara com o 
término da escravidão. 

A implantação da Companhia Geral do Comércio do Grão-Pará e 

Maranhão, desta feita introduziu um panorama significativo na estrutura econômica 

do Maranhão. Tendo a frente o Marquês de Pombal essa Companhia tinha por 

objetivo criar condições de expansão, condicionado pela mão-de-obra de escravos 

africanos, cujos interesses mercantilistas visavam o monopólio de produtos 

exportados da Europa, para consumo das classes mais favorecidas e o controle do 

comércio da produção local em especial o algodão. 

Para organizar a economia maranhense de forma produtiva a nova 

Companhia toma algumas medidas decisivas como: viabilizar a vinda de escravos 

africanos, fornecer créditos aos colonos, introduzir sementes de arroz e algodão de 

melhor qualidade, implementar uma criteriosa política de preços para a produção 

local e estabelecer um sistema de navegação para atender a exportação.  
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Conforme registra Viveiros (1954, p.74): 

Escravos africanos para o trabalho, os quais vendia a preços módicos e em 
longo prazo adiantando numerários aos colonos para a criação de campos 
de lavoura, fornecendo sementes, entregando mercadorias num ano para 
serem pagas no ano seguinte, financiando negócios, comprando os 
produtos coloniais a justo preço, estabelecendo  a navegação para o Reino. 

Essa organização se dava no momento em que a contingência favorável 

da conjuntura internacional beneficiava a economia maranhense. Os efeitos da 

revolução industrial despertavam o interesse europeu na aquisição de algodão para 

expandir o mercado da indústria têxtil. A independência dos Estados Unidos abriu o 

mercado do algodão do Brasil, e a produção agrícola maranhense entra em fase de 

franca expansão. 

Motivados pelos incentivos da Companhia Geral do Comércio do Grão-

Pará e Maranhão, pela ampliação do mercado de algodão e pelos excelentes preços 

que o produto chega a atingir nos mercados da Europa, os produtores do Maranhão 

expandem a exportação do algodão. Assim comprovam os números, segundo 

Tribuzi (1992, p.21). “Das 651 arrobas em 1761 a um máximo de 298.582 arrobas 

em 1811, ano em que a população total pouco ultrapassava os 150 mil habitantes”. 

O arroz, embora tivesse sempre contribuição muito menos valiosa que o 

algodão, teve também um crescimento espantoso após a introdução de semente da 

Carolina do Norte e a instalação de fábricas de beneficiamento, a ponto de sua 

exportação ter sido iniciada, provavelmente em 1766, com 2.847 arrobas e ascender 

para 102.994 arrobas oito anos depois, em 1774, alcançando 360.000.000 arrobas 

no último ano da atuação da Companhia, em 1777. 

De fato, foi um período majestoso, com um incremento extraordinário das 

culturas de algodão e arroz. A Companhia, com todo o aparato operacional de 

financiamento da mão-de-obra e da produção conseguiu estimular a ponto de atingir 

a cultura do arroz volumes muito próximos de uma superprodução. Com relação ao 

arroz, afirma Viveiros (1954, p.76): “O volume de exportações apresentado em 1766 

foi de 2.847 arrobas, consignadas à sede da Companhia em Lisboa”. 
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O crescimento da exportação transformou em pouco tempo a colônia, 

gerando um rápido crescimento econômico que possibilitou o enriquecimento das 

famílias dando origem a uma elite latifundiária. Com a prosperidade do comércio 

local a economia do Maranhão é interligada ao comércio do Atlântico, do Báltico, do 

Mediterrâneo e do Mar do Norte. A esse respeito escreve Costa Filho (1982, p.25): 
“Tal fora a prosperidade do Maranhão após o advento da Companhia Grão-Pará e 

Maranhão que em 19 anos (1760 – 1778), o porto de São Luís recebera 180 navios 

quando em média anual não chegava a 02 embarcações”. 

Sendo a indústria têxtil uma prioridade para Portugal que tentava se 

tornar competitiva em relação à Indústria têxtil inglesa, o Maranhão assume o status 

de centro de matéria prima (reserva de mercado). 

Segundo Arruda (1998, p.229): 

A economia do Maranhão poderia ser chamada de economia do algodão. A 
participação desse produto varia entre 74% e 82%. De fato entre 1796 e 
1807, com pequenas flutuações os produtos ocupam em média 60,6% do 
total das exportações portuguesas. 

Assim, no final do século XVIII, quem mais contribuía com a economia 

portuguesa em se tratando de indústria têxtil era o Maranhão, resultado do empenho 

da Companhia Geral do Comércio do Grão-Pará e Maranhão, responsável por 

construir os caminhos da integração. 

O século XIX iniciou-se em próspera situação econômica, que aumentou 

consideravelmente após 1808 com a abertura dos portos às nações amigas. Foi 

nessa época, que a cultura algodoeira, tomou maiores proporções e o Maranhão 

atraiu a atenção dos ingleses que para cá vieram e estabeleceram em São Luís uma 

importante colônia inglesa dedicada ao comércio do algodão. 

O comércio com a Europa e a presença dos europeus, contribuiu para 

assimilação de hábitos de conforto que exigiam extraordinário grau de consumo de 

artigos de luxo europeus provocando uma reinversão da balança a favor da Europa. 

O enriquecimento, entretanto, atingiria apenas as classes privilegiadas, os 
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comerciantes e proprietários de terra, provavelmente 10% da população, estimada 

segundo Tribuzi (1992, p.27) “em 200 a 300 mil habitantes”. A outra parte, cerca de 

90%, compreendia a população escrava e uma outra classe de pessoas livres, 

porém pobres que praticamente não participavam da distribuição das rendas da 

capitania. 

Conforme afirma Tribuzi (1992, p.33): “Cerca de 90% da população não 

usufruía as riquezas aqui geradas, salvo com ínfimo consumo atribuído para a sua 

miserável sobrevivência”. 

Os desníveis sociais eram muito acentuados. Enquanto que uma classe 

privilegiada poderia elevar o nível de vida, melhorar as condições de conforto e 

enviar os filhos para estudar na Europa, a população escrava vivia nas fazendas em 

péssimas condições, mal alimentada e sujeita a um trabalho duro e perigoso. 

Estruturada na mão-de-obra escrava, a produção maranhense continuava 

a ser definida “de fora”, como afirma Tribuzi (1981, p.40). “O crescimento da 

economia se fazia de fora para dentro”. Essa condição a tornava altamente 

vulnerável às contingências internacionais de preços. Nesse sentido, é fácil verificar-

se que quando um sistema econômico é totalmente dependente do exterior, ele se 

torna altamente vulnerável, uma vez que as decisões sobre este sistema são 

tomadas fora de sua área de influência. 

Tanto que com a retomada das negociações entre os Estados Unidos e a 

Inglaterra, amplia-se o mercado para o algodão americano produzido com tecnologia 

superior à utilizada no Brasil, resultando em uma perda progressiva de espaço do 

algodão maranhense no mercado europeu, até ficar completamente fora dele, fato 

este que se agravou com a escassez de mão-de-obra resultante da proibição do 

tráfico de escravo (1850) e por fim, com a libertação dos escravos em 1888, época 

em que a lavoura algodoeira entra em plena decadência. 

Desdobrando-se os efeitos da política mercantilista portuguesa, constata-

se um modelo econômico que obrigara a colônia a assumir a posição de economia 
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complementar de reserva de mercado da metrópole, através do cultivo da 

monocultura. Conforme explica Novaes (1997, p.92): 

A produção colonial orienta-se necessariamente para aqueles produtos que 
possam preencher a função do sistema de colonização no contexto do 
capitalismo mercantil, mercadorias comercializáveis na economia central 
com procura manifesta na sociedade européia. 

Neste sentido, Tribuzi (1981, p.47) afirma que: 

Esta estrutura econômica, baseada na monocultura por meio de mão-de-
obra escrava mantinha a tecnologia produtiva em níveis primitivos 
resultando na qualidade inferior dos produtos de exportação gerando 
dificuldades para enfrentar o mercado internacional competitivo. 

Na busca de uma saída para a crise econômica do algodão, os 

produtores maranhenses voltaram seus investimentos para o mercado açucareiro, 

contando com a disponibilidade de áreas favoráveis à cultura da cana de açúcar e a 

possibilidade de uma demanda interna. Já na segunda metade do século XIX, o 

açúcar se destaca e torna-se o produto mais importante da província. 

Entretanto, apoiada em um sistema agrícola remanescente da mão-de-

obra escrava, através de processos industriais ultrapassados, com os plantios 

extensivos e cada vez mais distantes dos engenhos, o que aumentava o custo com 

transporte e diminuía a margem de lucros, a situação se tornou impraticável e em 

pouco tempo foram encerrando suas atividades. 

A exemplo do que aconteceu com o arroz, cuja produção não oferecia 

segurança aos agricultores e tampouco favorecia o comércio externo, o mesmo 

ocorreu com a cana de açúcar. A atividade canavieira, desta forma, teve um ciclo 

curto. As constantes mudanças ocorridas no contexto histórico nacional através da 

transformação da mão-de-obra escrava para assalariada com a chegada dos 

imigrantes europeus no ciclo do café, na região centro sul, contribuíram para 

dinamizar a economia. 

Tal fato começou a mudar o sentido da economia do País de fora para 

dentro, conforme afirma Tribuzi (1992, p.101): “Essa verdadeira revolução 
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socioeconômica propiciadora do primeiro surto de desenvolvimento nacional, 

produziu, porém impactos diferenciados sobre as diferentes regiões brasileiras”. 

O Maranhão, no entanto, devido suas condições climáticas, não se 

beneficiou com essa força trabalhadora imigrante. Por outro lado, a sua crise de 

mão-de-obra agravou-se ainda mais com a migração dos colonos para a Amazônia 

no período do ciclo da borracha. Assim, com a economia em extrema decadência e 

com grave desorganização social o Maranhão chega ao final do século XIX. 

A escassez de mão-de-obra, provocada pelo êxodo rural, desloca pólos 

investidores para a capital. Alguns dos antigos senhores de escravos deixam o 

campo e buscam vencer a crise integrando-se no processo econômico de São Luís, 

através do comércio ou da indústria como afirma Viveiros (1954, p.29): “vítima da 

loucura da época – transformar o Maranhão agrícola no Maranhão Industrial”. Ainda 

conforme o mesmo autor: 

Das fazendas afastavam-se os senhores com a mesma ansiedade com que 
os ex-escravos deixavam os ranchos dos seus cativeiros. Poucos ficaram, 
uns enfrentando a crise, para sucumbirem mais adiante [...] a maioria 
desertou da luta [...] e fixou-se em São Luís, onde se deixou arrastar na 
vertigem das fábricas, empregando nelas o dinheiro apurado. 

Inicia-se a implantação de um grande parque industrial (final do século 

XIX até início do século XX), cuja atividade principal estava voltada para o ramo da 

indústria têxtil que segundo Tribuzi (1992, p.43). “Surgiu da necessidade de 

consumir o algodão produzido no Estado tendo em vista a perda do mercado 

externo alcançando num curto período uma rápida expansão”.  

Assim, distribuiu-se nos principais centros urbanos nos dois últimos 

decênios do século XIX, sendo cinco estabelecidos em São Luís, quatro em Caxias 

e um em Codó, chegando a ocupar conforme o mesmo autor mais de 5.000 

operários, o que valeu a São Luís o epíteto de Manchester Brasileira, sendo 

provavelmente, naquela época, o segundo centro têxtil do País. Entretanto, no 

confronto concorrencial, a moderna tecnologia das indústrias do Centro Sul, 

desestabiliza o mercado fabril que começa a enfraquecer na década de 50, até 

fechar suas últimas unidades no decênio seguinte. 



 19

Refletindo sobre a crise da indústria maranhense que acentuou o 

processo de decadência do Estado, Andrade (1993, p.54) afirma que: “o Estado que 

em pouco mais de um século fora um dos mais ricos do Brasil se viu reduzido a um 

dos mais pobres e subdesenvolvidos da Federação”. Na esperança de reconduzir a 

economia maranhense a um patamar favorável, dá-se início ao processo ordenado 

de implantação e consolidação da indústria do babaçu, que acontece logo após o 

fechamento da indústria têxtil, como substitutivo alternativo dessa atividade. O 

babaçu que já ocupara importante posição na balança comercial do Estado através 

da exportação da amêndoa para a Europa por ocasião da I e da II Guerra Mundial, 

período em que a economia maranhense encontrava-se declinante, reaparece agora 

com função semelhante – a alternativa disponível para reanimar o setor econômico 

estadual. 

Em ritmo crescente, Tribuzi (1992, p.103) afirma: “o babaçu ganha 

importância a cada ano, elevando-se a extração das amêndoas de 19 mil toneladas, 

em 1930 para 84 mil toneladas, em 1960 e 149 mil toneladas em 1969”. 

Entretanto, devido à implantação do parque oleaginoso espalhado pelo 

interior do Estado, sem considerar a capacidade de oferta de matéria prima derivada 

da coleta do coco, surgiram logo no início dos anos 70 os primeiros sinais da crise. 

De acordo com Tribuzi (1992, p.91): 

A capacidade para prensagem de 300 toneladas de amêndoa para uma 
oferta inelástica que não supera a marca das 70 toneladas com tão alta 
capacidade ociosa instalada a situação da maioria dessas indústrias se 
torna insustentável e esse ramo industrial entra em crise insuperável. 

Sobre o assunto comenta Costa Filho (1982, p.30): 

Não há o que negar que a indústria do óleo surgida após os anos 60, no 
momento em que representava na forma alternativa de reconduzir a 
economia às suas características anteriores – preponderância do setor 
secundário – trazia consigo os mesmos vícios da improvisação e da intuição 
administrativa com que fora conduzida a recém-falida indústria têxtil. 
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Por outro lado, nos anos 50 ativa-se no Maranhão uma produção agrícola 

mais diversificada, notadamente de cereais, decorrente de mão-de-obra nordestina 

que se avoluma em razão dos fluxos migratórios. As décadas de 1950/1960, 

especificamente, foram marcadas por grandes mudanças socioeconômicas em 

decorrência da decisão federal de interligação rodoviária das macrorregiões 

brasileiras. Em 1958, ano em que se concluía a rodovia São Luís-Terezina, coincide 

com a grande seca do Nordeste.  

Nesse período, afirma Tribuzi (1992, p.89): “a massa de imigrantes foi 

estimada em cerca de 700.000 nordestinos em busca das terras férteis e devolutas 

no Maranhão”. A ação colonizadora dos migrantes contribuiu para desarticulação do 

sistema semi-escravista de lavoura dentro dos tradicionais latifúndios e influenciou 

na mudança do eixo da economia agrícola maranhense afastando-a para áreas fora 

do sistema tradicional de transporte fluvial. Alterando, assim, o sistema de 

comercialização, cuja repercussão atinge toda a vida do Estado. 

Sensível a essas ocorrências, o Produto Estadual Bruto e a renda “per 

capita” que haviam declinado no período de 1940/1950, eleva-se a partir de 1958 até 

1964. Como se pode comprovar pelas observações de Tribuzi (1992, p.89): 

Essa massa de migrantes no período 1950/1970 foi estimada em cerca de 
700.000 trabalhadores. A produção de arroz sobe de 250.000 ton. Em 1950 
para 800.000 ton. em 1971. Incremento semelhante se dá também na 
produção de feijão, milho, mandioca, enfim, de cereais cujo cultivo era 
hábito dos trabalhadores vindos do Nordeste. 

Com a expansão da lavoura, aumenta o ritmo do avanço para as florestas 

da nova fronteira agrícola cuja ação desbravadora vai deixando para trás vastas 

áreas onde se desenvolve uma pecuária menos extensiva e de maior rendimento. 

A economia maranhense como um todo não teve acrescida sua 

capacidade de acumular capital. Permanece a historicamente baseada em uma 

agricultura tendente à subsistência. Nessa estrutura, tendo o arroz como seu produto 

principal, encontra-se generalizada relação de produção que pode ser chamada de 

não-capitalista, típicas de pequena produção mercantil, cujos produtores produzem 
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para o autoconsumo e geram um excedente comercializável no mercado da 

exportação. 

Não obstante as precariedades de suas condições – baixo nível 

tecnológico, a quase inexistente estrutura de crédito, falta de assistência técnica e 

capacitação profissional e da exploração praticada pelo capital usuário na cadeia de 

intermediação inerente ao processo de comercialização do excedente – a pequena 

produção continua sendo responsável pela geração da maior parte da renda e do 

emprego do Estado. 

O desempenho econômico maranhense, na década de 60, conforme 

explica Costa Filho (1982, p.31): 

Não apresenta alteração substancial que não seja a progressiva 
agrarização da cultura subsistente basicamente de arroz e as oscilações do 
mercado oleaginoso, este último ora sofrendo decréscimo, ora não 
acompanhando a demanda do setor industrial. 

Esses dois produtos – o arroz e o babaçu, ficam responsáveis por 

aproximadamente 80% das exportações maranhenses. 

Na década de 60, a balança comercial do Estado revela um sensível 

desequilíbrio no fluxo de importação e exportação de mercadorias. Esgotam-se as 

possibilidades de colocação dos produtos maranhenses no mercado do sudeste 

brasileiro, devido à competição de fontes supridoras.  

A falta de mercado alternativo para aqueles produtos e a tendência de 

especialização na cultura do arroz e no extrativismo vegetal do babaçu, não só 

implicaria na redução de excedentes exportáveis como também, impossibilitava o 

retorno à pauta de exportação de produtos antes comercializados, mesmo levando 

em conta as potencialidades do mercado nordestino face à reorientação da política 

de transportes do País que permitiu maior articulação do Estado com a região. 

Por outro lado, a importância do comércio interestadual para o Maranhão, 

sobretudo com a região Nordeste, intensifica-se especialmente nos anos 60 com a 
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implementação do sistema rodoviário que interliga as regiões viabilizando o 

comércio intra-regional. Esse sistema de transporte permite maior inserção dos 

produtos maranhenses no mercado regional, o que não acontecia na exportação de 

cabotagem, cujo comércio era restrito ao mercado da região sudeste. 

Na década de 70, a pauta de exportações maranhenses continua presa a 

produtos agrícolas e extrativistas destinados em sua maioria, para a região 

Nordeste. O babaçu, principal produto de exportação, perdia a importância no 

mercado internacional devido à conjuntura de preços desfavoráveis e pela 

concorrência de similares. Assim, torna-se insignificante a participação do Estado no 

comércio exterior, a despeito do passado quando este representava o principal 

núcleo de articulação do comércio maranhense, em face de favorável demanda do 

algodão. Com efeito, a exportação para o exterior representava em 1968, apenas 

3% das exportações do Estado, conforme comenta Costa Filho (1982, p.36): 

As articulações comerciais do Maranhão com o exterior têm hoje 
importância secundária na economia maranhense, de vez que não chega a 
representar sequer 10 % das nossas exportações totais. O coeficiente das 
exportações para o exterior decompõe-se no período de observação 
(1948/1968) de sorte que em 1968, situa-se em 1,0 % da renda interna. 

Por outro lado, a importância do comércio externo do Maranhão, decorre 

principalmente do papel que representa o Estado como centro importador de quase 

todos os bens demandados pela economia, em face de uma estrutura produtiva 

historicamente especializada em matérias-prima, produtos primários, não obstante 

as tentativas de industrialização surgidas no início deste século – como a indústria 

têxtil. 

Desse modo, ao longo de toda evolução do comércio do Maranhão 

observa-se que a formação de excedentes exportáveis sempre foi aliada a fatores 

externos contrariando uma política de orientação para o desenvolvimento auto-

sustentável. Fenômeno este que favorece o crescimento significativo das 

importações e aumenta a dependência econômica do Estado em relação aos 

centros fornecedores.  
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De acordo com o IBGE, na década de 70, o Estado do Maranhão possuía 

uma das menores renda per capita do Nordeste, superado apenas pelo Estado do 

Piauí, refletindo, assim, o fraco desempenho da economia do Maranhão, 

extremamente dependente das atividades agrícolas. 

Desta forma, infere-se que a economia maranhense da década de 70 

caracterizou-se pela predominância do setor primário, dependente de uma 

agricultura de baixo nível tecnológico baseada na cultura de produtos de 

subsistência e extrativista, seguido do setor terciário, e do pouco expressivo setor 

secundário. 

Observando-se o PIB de 70 e início dos anos 80, verifica-se que o perfil 

da economia no Maranhão estava condicionado ao desempenho do setor primário, 

baseado principalmente na atividade extrativista do babaçu e na produção agrícola 

do Estado. 

A Tabela 1 mostra os percentuais de participação dos setores econômicos 

no início da década de 70 (1973 a 1975), evidenciando-se o peso do setor primário 

na formação do PIB Estadual. 

TABELA 1 – Participação dos setores econômicos na formação do PIB 

estadual 1973-1975 

Períodos Primário(%) Secundário(%) Terciário(%) (%) 

1973 42,3 18,4 39,3 100 

1974 43,1 19,4 37,4 100 

1975 48,2 14,8 37,8 100 

FONTE: SUDENE (1990) 

A comparação das taxas de crescimento da economia do Maranhão em 

relação às do Nordeste e do Brasil, facilita a análise da importância relativa do 

Maranhão no contexto regional e nacional. 

Se comparado com o PIB regional e nacional, observa-se que o PIB 

maranhense não registrou evolução significativa. Na década de 70, apresenta uma 
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participação constante equivalendo em média a 7,18% em relação ao Nordeste e de 

0,86% em relação ao Brasil, conforme Tabela 2. 

TABELA 2 – PIB a custo de fatores do Brasil, NE e MA (1970 / 75 / 85) em 

US$ milhões (valores correntes) 

Período 
Regiões 

1970 1975 1980 

Brasil 149.563 802.295 11.114.842 

Nordeste  17.957  92.563   1.349.449 

Maranhão   1.290    6.458        97.130 

Relação(%) 

NE / Brasil 12,00 11,53 12,14 

MA / Nordeste   7,18   6,97   7,19 

MA / Brasil   0,86   0,80   0,87 

Fonte: IBGE (1990) 

Assim sendo, observa-se que o comércio exterior do Estado tem neste 

século dois momentos distintos para suas exportações: até os anos 70 

apresentaram-se não muito favoráveis ao comércio como já foi abordado 

anteriormente, e após esta década, uma vez que nesta década foram elaborados 

projetos que vieram fazer mudanças sensíveis nas exportações a partir da década 

de 80. 
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3 OS GRANDES PROJETOS 

O governo brasileiro visando reduzir a dependência econômica do 

Nordeste em relação à outras macrorregiões do País, realizou programas de 

investimentos públicos na região, através do II Plano Nacional de Desenvolvimento.  

Sobre esse assunto Souza (1979, p.288) faz o seguinte comentário: 

Pode-se dizer que a política de industrialização do Nordeste está 
intimamente ligada à orientação do Governo Federal onde o dispêndio 
público direto pela União ultrapassou os recursos ali arrecadados, que em 
1974 foi da ordem de CR$ 4,5 bilhões, enquanto que a ela foram destinados 
recursos federais superiores a CR$ 7,0 bilhões. 

Tais medidas econômicas, direcionadas à política do comércio, visava a 

modernização e eficácia do parque industrial nacional para dinamizar o comércio 

exterior, especificamente a política de desenvolvimento regional voltada para a 

região nordeste.  

Conforme explicam Saes e Gremaud (1997, p.194): 

Numa primeira forma de viabilização foi a ligação do Plano de 
Desenvolvimento a uma estratégia de redução de desequilíbrios regionais. 
Para tal, distribuíram-se espacialmente os principais projetos de 
investimentos, atendendo-se a uma demanda por ‘modernização’ das 
regiões atrasadas. Os exemplos destas táticas foram inúmeros: Prospecção 
de Petróleo – maior ênfase na plataforma litorânea nordestina; siderurgia – 
maior Projeto Siderúrgico em Itaqui (MA); Pólos Petroquímicos Camaçari 
(BA) e Rio Grande (RS); Minério de Ferro – Carajás (Pará); Fertilizantes de 
Potássio (Sergipe); Soda de Cloro (Alagoas – Minas); Itaipu (Paraná); 
Nuclebrás (Rio de Janeiro – Minas); Pro-Álcool – favorecendo 
principalmente o interior de São Paulo e de Alagoas. 

A política de industrialização do nordeste, criada com a finalidade de atrair 

pólos produtivos de dinâmica própria com capacidade para gerar renda, emprego e 

promover o desenvolvimento regional, atraiu interesse de capital privado de outras 

regiões, cujos programas de investimento público consistiam em incentivos fiscais, 

política de crédito e infra-estrutura, que estabeleceu as bases para os grandes 

investimentos da década de 80.  
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Conforme afirma Souza (1979, p.278): 

A política de incentivos foi a medida mais positiva e direta para o 
desenvolvimento industrial do nordeste, a começar na década de 1960. Ela 
tem constituído uma linha benéfica para outras áreas semelhantes ao 
Nordeste brasileiro. 

Desta forma, a indústria do Nordeste desempenhou um novo papel na 

economia brasileira, deixando de ser produtora de apenas bens de consumo 

duráveis, para se transformar numa região industrial especializada em bens 

intermediários. 

A economia maranhense, assim, foi influenciada diretamente por essa 

política regional, o que alterou significativamente as atividades econômicas e toda a 

estrutura produtiva do Estado através de grandes empreendimentos industriais. 

3.1 Programa Grande Carajás 

O Governo Federal montou um grande programa de desenvolvimento 

integrado para a Amazônia Oriental, cuja abrangência previa um plano para o 

minério de ferro e vários projetos específicos nos setores da mineração, metalurgia, 

agricultura, reflorestamento e pecuária. 

O Programa Grande Carajás (PGC) considerado um dos maiores 

programas de desenvolvimento do mundo foi criado pelo Governo Federal em 1980, 

como um articulador das ações múltiplas dos grandes projetos. Conforme explica 

Gistelinck (1988, p. 60): 

A criação do PGC era apenas uma conseqüência do fato de que o Governo 
Federal já estava envolvido na implantação de projetos minero-metalúrgicos 
de ferro e de alumínio na região, além de estar implantando a hidrelétrica de 
Tucuruí e a infra-estrutura de transportes (rodovias, ferrovias e porto) 
centralizava, entretanto, todo o poder em Brasília e se superpunha às três 
Superintendências Regionais de Desenvolvimento; SUDAM, SUDENE e 
SUDECO, todas operando em macrorregiões respectivamente Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste do País. 
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A implantação global desses projetos compreendeu cinco zonas 

industriais: Barcarena, Marabá, Serra dos Carajás, São Luís e Imperatriz 

(Açailândia). No Estado do Maranhão destacaram-se dois grandes projetos: O 

Consórcio de Alumínio do Maranhão (ALUMAR) e o projeto Ferro-Carajás sob a 

administração da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD). 

Inicialmente, a política do PGC priorizava a formação de divisas para o 

País através da implantação de grandes projetos de exportação. Ellsworth (1968, 

p.78) ao abordar a necessidade do comércio exterior fundamenta “a necessidade de 

intercâmbio comercial como importante fator propulsor da economia de uma nação”. 

De acordo com essa teoria as principais estratégias do Governo Federal, tinham 

como objetivo conceder incentivos fiscais e financeiros em regime especial, para 

atrair investimentos privados para a região. 

Os amplos objetivos do PGC, foram direcionados no sentido de envolver 

toda a realidade socioeconômico da região. Dentre outros aspectos citam-se: apoiar 

e incentivar a iniciativa privada; contribuir para a descentralização industrial do País; 

reduzir as disparidades regionais; coordenar e promover as ações de diversos 

órgãos e instituições comprometidos com o desenvolvimento da região; incentivar os 

investimentos que apresentam vantagens comparativas a nível custo-benefício 

social; estimular a geração de novos empregos; promover a melhoria da distribuição 

de renda; promover o melhor aproveitamento dos recursos humanos e naturais; 

induzir o desenvolvimento agrícola, favorecendo especialmente o pequeno produtor; 

estimular estudos e levantamentos de recursos naturais e de meio ambiente, 

estimulando o desenvolvimento de tecnologias apropriadas (GISTELINCK 1988, 

p.60). 

O PGC foi concebido como um projeto voltado para a exportação, com a 

finalidade de gerar novas divisas em valores compatíveis com as necessidades do 

Brasil nos anos seguintes. Todos os serviços de mineração ficariam sob controle 

estritamente nacional, reservando-se as fases de processamento e industrialização 

dos minérios à constituição de joint-ventures, grupos compostos preferencialmente 

por empresas que assegurassem a venda dos produtos. 
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Com efeito, o Projeto Grande Carajás é considerado internacionalmente 

como o melhor do mundo entre todos os possíveis empreendimentos voltados para o 

abastecimento de ferro das grandes siderurgias européias e japonesas, ficando, 

entretanto, para o Estado brasileiro a geração de divisas e o desenvolvimento 

regional. 

A respeito da história da descoberta do Carajás, Bueno (1980, p.133-

134), escreve: 

Nesse curto episódio da história da descoberta de Carajás observa-se que a 
iniciativa privada foi tomada por multinacionais, com o apoio do governo 
brasileiro, demonstrando o grande interesse internacional pela Amazônia e 
a tendência perigosa do entreguismo, que mandava a política mineral do 
Brasil, basta ver a lista de empresas estrangeiras que na década de 70, se 
instalaram na Amazônia, como a Alcoa, Alcan, Shell, Brascan, Patiño, 
Mitsui, Mitsubishi, Nippon Steel, etc. [...]. 

Tais empresas efetuaram pesquisas de mineração e procuraram garantir 

o controle da riqueza mineral do subsolo brasileiro, explorando conforme seus 

interesses. Constatou-se que, dessa forma, a viabilização técnica da exploração do 

minério de ferro é realizada em sua maior parte com recursos obtidos em fontes 

externas e que, os mais beneficiados nessa negociação seriam os compradores do 

minério. Fazendo uma análise sobre esse assunto, Sá (1982 apud Santos, 1984, 

p.87) diz: 

Quanto aos benefícios vale ressaltar que quem os usufruem, em primeiro 
lugar são os compradores de minérios, que sem investirem um centavo em 
recursos próprios, desfrutam de um abastecimento seguro de ótimo minério, 
o qual proporcionará um melhor rendimento de suas siderúrgicas. 

O caráter quase que exclusivamente exportador da maioria dos projetos 

desconsidera as perspectivas de integração regional e nacional.  

Segundo afirma Gistelinck (1988, p.132): 

O Brasil só participará com os recursos naturais, incentivos e os 
empreendimentos menos lucrativos. As multinacionais aproveitarão os 
recursos energéticos abundantes e baratos, o espaço disponível para 
suportar a poluição, mão-de-obra barata, infra-estrutura implantada pelo 
governo, energia elétrica subsidiada, incentivos fiscais, tributários e 
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financeiros e até normas de controle ambiental pouco rígidas, levando as 
matérias-primas e semi-acabados por preços baixos. Este modelo 
exportador poderá levar a péssimos resultados: o Pará ficará com o buraco; 
o Maranhão com a sujeira e os países ricos com o lucro. 

Malgrado as evidências desses projetos, há que se considerar que a 

dinamização industrial constituiu no início da década de 80 a ênfase central da 

economia maranhense, motivada, sobretudo pela implantação na ilha de São Luís 

de projetos minero-metalúrgicos - Projeto Ferro-Carajás e Projeto ALUMAR - como 

afirma Santos (1984, p.52): 

A implantação e execução dos projetos CVRD e ALUMAR integrantes do 
PGC, transformava a capital do Maranhão em grande pólo siderúrgico 
exportador, com a instalação de grandes complexos de indústria pesada 
exigindo a utilização de tecnologia avançada.  

3.2 Projeto Ferro Carajás 

Considerado como a coluna principal do Programa Grande Carajás, o 

Projeto Ferro da CVRD, compreende um sistema integrado de: Mineração em 

Carajás no Pará, Transporte – Ferrovia Carajás a São Luís, numa distância de 890 

km - e Instalações Portuárias, além das atividades administrativas, operacionais e de 

manutenção. 

A área necessária à implantação do referido projeto totaliza cerca de 

10.719 ha, distribuídos entre porto, ferrovia e mina, o que autorizou a Companhia 

Vale do Rio Doce (CVRD), a apropriar-se legalmente da faixa de terra entre os 

Estados do Pará e Maranhão. Trata-se, portanto, de um complexo integrado de 

porto-ferrovia-mina, sob a direção da CVRD, cujas obras tiveram inicio em 1978, e 

logo no ano seguinte foram integradas ao Programa Grande Carajás, quando então, 

passaram a receber do Governo Federal a prioridade de investimentos. Em 1985, 

inicia-se sua fase de operação; pouco tempo depois, em 1993, sua capacidade de 

produção de minério de ferro é de 35 milhões de t/ano. 
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Conforme afirma Tsuji (1993, p.163): 

Atualmente (1993) sua capacidade é de 35 milhões de t/ano de produção de 
minério de ferro, com capacidade equivalente no transporte mina-porto. 
Envolve nessa capacidade 5.290 empregados. Até agora já foi feito um 
investimento de U$ 4,6 bilhões no complexo mina-ferrovia-porto. 

O escoamento do minério de ferro da Serra de Carajás por São Luís 

deve-se a sua privilegiada localização geográfica de fácil acesso aos grandes 

centros consumidores: Europa, EUA e Japão. 

No processo de beneficiamento do minério de ferro surgiram na década 

de 80 algumas indústrias de transformação, cuja função é transformar o minério em 

produto semi-acabado e manufaturado. Essas empresas, por razões geográficas, 

foram implantadas na rota da ferrovia, nas áreas de Marabá, Açailândia, Buriticupu e 

Santa Inês, ligando-se à rede de transportes mina-ferrovia-porto. 

3.3 O Projeto ALUMAR 

O Consórcio de Alumínio do Maranhão (ALUMAR) se originou de uma 

associação entre a ALCOA Alumínio S/A e a Billington Metais S/A, esta pertencente 

ao Grupo Shell. São dois grupos com vasta experiência no setor que se associaram 

para produzir alumina e alumínio no Maranhão.  

As instalações da fábrica foram iniciadas em 1980, envolvendo um 

investimento de 1,5 bilhões de dólares. Em 1984, com um total de 2.900 

empregados dava início a sua produção com uma capacidade de 1 milhão de 

ton/ano de alumina e 350 mil ton/ano de alumínio. 

As dimensões físicas exigidas por esses empreendimentos associados às 

características de seus processos produtivos requerem outras condições para suas 

instalações, tais como terminais portuários adequados às operações de navios de 

grande porte e extensas áreas disponíveis.  
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Nessa perspectiva, a situação portuária de São Luis apresentou-se 

altamente vantajosa: o complexo portuário do Itaqui situa-se a 1.900 milhas do porto 

do Rio de Janeiro e 378 milhas do porto de Belém. Sua posição na costa norte 

brasileira é privilegiada por estar no seu centro, além de estar mais próximo dos 

Estados Unidos, Japão e Europa. 

De grande importância na linha de construção desse espaço industrial, foi 

a ligação da cidade com a região supridora de matéria-prima do alumínio, através da 

rede ferroviária, situando-se, assim, no circuito do seu espaço produtivo. 

De acordo com Wilhein (1981, p.90): 

Uma das principais exigências para a localização de um empreendimento 
como este da ALCOA, é a existência, nas proximidades, de um centro 
urbano que possa fornecer a mão-de-obra necessária para construir e 
operar o complexo industrial, bem como oferecer infraestrutura social e 
econômica adequada ao funcionamento do complexo e ao atendimento ao 
pessoal a ele vinculado. 

A implantação do Projeto ALUMAR em São Luís aconteceu atendendo a 

um programa do Governo Federal cujo objetivo era transformar o País em um 

grande exportador desse produto, uma vez que a indústria do alumínio apresentava 

perspectivas locacionais, para países subdesenvolvidos, bem dotadas de recursos 

naturais. 

Para tanto, a partir das descobertas de grandes reservas de bauxita na 

região Norte e conhecido o potencial hidrelétrico de Tucuruí, o governo Federal parte 

para a implantação do grande projeto.  

Desta forma, com a implantação dos grandes projetos, na década de 70, 

ocorrem no decênio seguinte, mudanças no Produto Interno Bruto Estadual em 

relação ao Nordeste e ao Brasil.  
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3.4 Impacto dos grandes projetos na economia do Maranhão na década de 80 

A exportação do Estado que no início da década limitava-se à 

comercialização de gêneros agro-extativistas, tendo o babaçu como principal 

produto comercializado, a partir de 1984 inicia uma fase de crescimento. Este 

período é marcado pelo fim da hegemonia dos subprodutos do babaçu e a afirmação 

do alumínio como principal produto de exportação, além do surgimento do ferro gusa 

e da soja na pauta de exportação do Estado.  

A estrutura econômica do Estado, sob os efeitos da ação de 

desenvolvimento industrial para a região Nordeste, teve suas atividades econômicas 

profundamente alteradas pela implementação industrial que beneficiou a região. A 

partir da implantação dos grandes projetos, começou a ocorrer mudança no Produto 

Interno Bruto (PIB) Estadual, em relação ao Nordeste do Brasil.  

Após implantação e operação dos grandes projetos na década de 80, 

observa-se pela Tabela 2, que a contribuição estadual para a formação do PIB do 

Nordeste e do Brasil, dá um salto significativo, saindo de 5,0% e de 0,5% em 1980, 

para 8,60% e 1,20% respectivamente em 1989, o que significa um aumento da sua 

participação em relação ao PIB Nordeste, na ordem de 72% e de 140% em relação 

ao PIB Brasil. 

TABELA 3 – Participação relativa do PIB estadual em relação à região 

Nordeste e ao Brasil 1980 – 1990 

Relação (%) Ano MA / NE MA / BR NE / BR 
1980 5,00 0,50 11,50 
1981 5,20 0,60 12,00 
1982 5,80 0,70 13,10 
1983 5,40 0,70 13,10 
1984 6,00 0,70 13,50 
1985 5,90 0,90 13,50 
1986 6,30 0,90 14,40 
1987 7,10 1,10 13,70 
1988 7,90 1,20 13,90 
1989 8,60 1,20 13,90 
1990 8,10 1,20 13,90 

FONTE: IBGE (1995) 
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As exportações maranhenses, no período, apresentaram crescimento 

muito significativo. Este aumento, deve-se ao surgimento do complexo alumínio 

ALUMAR aliado a outros projetos que fizeram do Estado uma base produtiva de 

alumínio. O Estado, de tradição agrícola, depara-se com um impacto ocasionado 

pela criação de indústria manufatureira voltada para as exportações. 
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4 A INDUSTRIALIZAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMO VETOR DE 
DESENVOLVIMENTO 

A industrialização e a exportação assumem grande relevância na vida 

econômica de um país, pois é o caminho mais eficaz para garantir o seu próprio 

futuro, em um ambiente cada vez mais competitivo que exige plena capacitação para 

enfrentar a concorrência estrangeira. 

Para o Brasil, a atividade exportadora tem também importância 

estratégica, pois, contribui para a geração de renda e emprego, para a entrada de 

divisas necessárias ao equilíbrio das contas externas e para a promoção do 

desenvolvimento econômico. 

Todavia, ao se analisar a influência da industrialização para o crescimento 

econômico de uma determinada região, não se pode esquecer as características 

contraditórias do processo de desenvolvimento, que ao mesmo tempo em que cria 

condições para o crescimento econômico acelerado, ignora o processo de 

pauperização crescente de uma parcela da população. 

No Maranhão, o processo de implantação industrial, iniciado com o 

Projeto grande Carajás, trouxe profundas e radicais mudanças ao meio econômico e 

social da área implantada, levando os segmentos inseridos no âmbito da pequena 

produção a ajustarem-se ao novo processo de produção, sendo absorvidos como 

força de trabalho assalariada.  

No entanto, pela própria natureza do Projeto Grande Carajás, definido 

como parte de uma política econômica voltada para a acumulação acelerada de 

capital, a expansão das multinacionais, não se constituiu, instrumento de absorção 

da força de trabalho existente no Estado, dado ao inclusive ao baixo nível de 

especializão da mão-de-obra predominante no Estado, o que propicia a formação de 

enclaves, os quais não interagem com a estrutura prévia. 
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Nesse sentido, cabe lembrar Brum (1985, p.56), quando afirma: 

O modelo de desenvolvimento vigente no país, é excludente porque ao 
orientar e estimular a economia prioritariamente para o atendimento de 
demanda da classe alta e média alta e para a exportação, e ao criar e 
acionar mecanismos de repressão, exclui do processo histórico nacional, 
milhões de brasileiros que continuam em situação de absoluta ou relativa 
marginalidade econômica, social e política cultural e educacional. 

Desse modo, os efeitos para trás, no plano das relações sociais, se fazem 

sentir quando se verifica o custo social elevado, por excluir grande parte da 

população local desse processo produtivo, enfatizado na criação de milhares de 

emprego diretos e indiretos. 

Outro efeito para trás da industrialização, refere-se à expropriação no bojo 

do Projeto Carajás, que atingiu mais de 641 famílias na capital e cerca de 1.500 na 

área rural, cuja ação relocadora, trouxe como conseqüências a desestruturação 

econômica e social desses segmentos sociais. 

Uma implantação industrial em determinada região, segundo avalia 

Hirschman (1976), proporciona efeitos para trás restritos, efeitos para a frente 

condicionados e efeitos em cadeia de consumo quase desprezíveis e fez 

caracterizar-se especialmente Carajás uma situação econômica típica de enclave 

exportador como seria previsível. 

Ao denunciar a mineração como produtora de enclave, esse autor propôs 

o instrumento fiscal como forma de atenuar a ausência de efeitos 

desenvolvimentistas, além de proteger a região da degradação ambiental oriunda da 

atividade extrativa mineral. 

No contexto da sociedade maranhense, dado aos determinantes 

históricos e condições objetivas do Estado, não se apresentou um nível de 

organização capaz de levar determinados grupos a assumirem posições em termo 

de viabilização de estratégias de ocupação demográficas de aproveitamento de 

mão-de-obra e de integração da economia da pequena produção já existente às 

novas formas impostas pela implantação do Projeto Grande Carajás, restando, 
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portanto, ao Estado apenas subsidiar os projetos, atuando como força viabilizadora 

do P.G.C., através de isenções de taxas tributárias, energia a baixo custo na 

esperança de vir a beneficiar a médio e a longo prazo, com o aumento da 

arrecadação. 
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5 DESEMPENHO DA ECONOMIA 

5.1 A Economia maranhense na década de 70 

Buscando-se ter um melhor entendimento quando da análise da 

economia nos anos 80, far-se-á um breve enfoque sobre a economia nos anos 70, 

uma vez que algumas ações e medidas tomadas pelo Governo, nesta década, 

tiveram repercussões e impactos decisivos na década seguinte. 

Com base nas informações da SUDENE, o Maranhão, nesta década 

apresentou uma taxa média de crescimento no PIB na ordem de 9,2%, entretanto, 

sua participação em relação ao Nordeste caiu de 7,63% para 6,6% nesse período1 

(SUDENE, 1990, p.3). Ao se considerar que grande parte do volume dos incentivos 

destinados ao Nordeste, foram concentrados nos Estados mais desenvolvidos como 

Ceará, Pernambuco e Bahia essa queda não chega a ser significativa. 

Vale registrar também, que no período de 1959 a 1977, portanto, durante 

18 anos, o total de investimentos realizados pela SUDENE no Maranhão 

representava 2,6% do total aplicado na macro-região, enquanto em Estados como 

Ceará, Pernambuco e Bahia, este percentual foi na ordem de 11,7%, 17,8% e 

48,5%, respectivamente conforme Tabela 4 a seguir. 

TABELA 4 – Alocação dos investimentos realizados pela SUDENE no período 

1959/1977, segundo os Estados do Nordeste em (%) 

Estados Todos os setores Agropecuária Indústria Serviços 

Maranhão   2,6 17,4   0,3 - 

Bahia 48,5 16,9 54,4   6,4 
Pernambuco 17,8 14,1 17,8 50,9 
Ceará 11,7 16,6 11,0   6,4 
Outros 19,4 35,0 16,5 36,3 
Nordeste 100 100 100 100 

FONTE: Polary (1978, p.60) 

                                                 
1 Dados do IPES. 
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Analisando-se ainda os dados da Tabela 4 acima, verifica-se que 

enquanto o Maranhão aplicava na pecuária um maior percentual de recursos 

(17,4%), em todo o período, o Ceará, Pernambuco, Bahia aplicavam nesse setor, 

respectivamente 16,6%, 14,1% e 16,9% dos recursos.  

No entanto, no setor secundário que é o setor que tem o maior efeito 

propulsor no processo de desenvolvimento econômico do Estado, o Maranhão foi 

beneficiado com apenas 0,3% dos recursos, tendo o Ceará se beneficiado com 

11,0%, Pernambuco com 17,8% e a Bahia com 54,4%. Como agravante, constata-se 

que no setor de serviços a SUDENE não aplicou nenhum recurso. 

Verificando-se a composição setorial do PIB maranhense ao longo da 

década de 70, observa-se uma queda na sua formação representada pelos setores 

primário e secundário, enquanto que o setor terciário registrou uma tendência 

crescente de aumento ao longo do período conforme Tabela 5. 

TABELA 5 – Composição setorial do PIB do Estado do Maranhão (em %) – 

1970/1979 

Setores Econômicos 

Anos Primário Secundário Terciário 

1970 40,0 19,7 40,3 

1971 41,1 17,7  41,2 

1972 41,8 14,9 43,3 

1973 40,8 19,2 40,0 

1974 42,4 18,8 38,8 

1975 45,0 14,3 40,7 

1976 42,1 14,9 43,0 

1977 37,4 15,3 47,3 

1978 35,9 15,7 48,4 

1979 37,7 13,7 48,6 

FONTE: SUDENE (1980) 

Através dos dados expressos na Tabela 5 pode-se verificar que o setor 

primário, que no início da década de 70 representava 40%, teve no período, alguma 
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ascensão vindo posteriormente a declinar, para finalmente chegar a 37,7% em 1979. 

Considerando-se que a base da economia maranhense era predominante agrícola, 

essa queda é bastante significativa. Entretanto, vale registrar que a agricultura do 

Maranhão foi bastante prejudicada durante esse período pela progressiva 

substituição de terras agriculturáveis por áreas de pastagens, o que não traria o 

correspondente fator gerador de renda e produção.  

Esse processo de substituição provocou também, um outro inconveniente 

que foi a expulsão da mão-de-obra rural para as chamadas periferias urbanas, 

acelerando o fechamento das chamadas frentes pioneiras de ocupação. A esse fato, 

soma-se a política de incentivos fiscais praticada pela SUDENE e SUDAM, que 

aprovavam a liberação de recursos para a agropecuária sem um rigoroso 

acompanhamento e fiscalização (MARANHÃO, 1987, p.17). 

Pode-se verificar que o setor secundário, depois de participar com 19,7% 

na formação do PIB em 1970, chega ao final da década com 13,7% o que significou 

uma redução na ordem de 44,0% no período. 

Desse modo, aumentou mais ainda o distanciamento do Maranhão dos 

outros Estados nordestinos nesse período, devido aos incentivos fiscais que só 

favoreceram a concentração industrial na macro-região e ainda continuava a ser 

completamente dependente de atividades primárias de produção (beneficiamento do 

arroz, beneficiamento do extrativo do babaçu e do beneficiamento da madeira) com 

reduzida incorporação de valor adicionado. Contudo, destaca-se o alto valor 

adicionado do babaçu, na indústria extrativista. 

Registre-se nesse período, que os segmentos que mais se expandiram 

foram: os da construção civil, madeira, indústria de minerais não-metálicos, produtos 

alimentícios e metalurgia, todos ligados ao processo de urbanização ocorrido no 

Estado. 

Com relação ao setor terciário, tem-se que o seu crescimento na 

construção do PIB não se fez a partir do crescimento dos outros dois setores como 
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normalmente acontece. Os fatores que contribuíram para esse crescimento foram, 

primeiramente, a atuação do Governo Federal que impulsionou as transferências e 

através dos agentes financeiros apoiados pelo processo especulativo-financeiro, 

cresceram significativamente no período, contribuindo para o dinamismo do setor 

terciário. Entretanto, esse crescimento no setor terciário na década de 70, foi ainda 

pequeno não sendo significativo, no sentido de estreitar o distanciamento do Estado 

com relação aos demais Estados da macro-região. 

Observa-se pelo exposto que, mesmo tendo havido um crescimento 

econômico no Estado na década de 70, esse crescimento pode não ter sido 

suficiente para melhorar a qualidade de vida da população estadual e fazer face ao 

ritmo de crescimento vivenciado pelo Centro-sul e alguns Estados Nordestinos. 

5.2 A Economia maranhense na década de 80 

Nos anos 80, a economia nacional foi marcada por algumas crises em 

conseqüência de políticas implementadas em períodos anteriores. 

Se na década de 70, a economia brasileira experimentou um crescimento 

econômico resultante da invasão de grande massa de capital estrangeiro no Brasil, o 

que proporcionou um aumento exorbitante na dívida externa, nos anos 80 o Governo 

brasileiro foi levado a desenvolver e executar estratégias políticas de ajustamento, 

visando favorecer a transferência financeira para o exterior. 

A implementação de tais políticas de ajustamento conseguiu gerar 

elevados saldos na balança comercial do País. Entretanto, isso não evitou que a 

economia vivesse uma época de forte recessão, especialmente nos períodos de 

1981/83 e 1987/88, passando por uma crise, com pequeno crescimento, o que 

implicou no agravamento do desempenho de funções fundamentais para a 

economia e a sociedade brasileira (COSTA FILHO, 1992). 

O que se observa pelos dados, foi que nesse período, houve um aumento 

considerável da inflação, desaceleração do Produto Interno Bruto, elevação do 
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déficit público, e áreas básicas como a educação, o transporte e a saúde foram 

grandemente deterioradas. 

A despeito de todo esse quadro de dificuldades pelo qual passou a 

economia nacional como um todo, os dados estatísticos, mostram um expressivo 

crescimento da economia do Estado do Maranhão no período 1980 a 1989. 

Ao longo do período de 1980/1987, de acordo com a Tabela 6 o 

Maranhão atingiu um crescimento médio do PIB da ordem de 11,7%, enquanto que 

o Nordeste chegou a 5,8% e o Brasil teve um crescimento na ordem de 3,7%. 

TABELA 6 – Taxa média do PIB total e PIB per capita do Nordeste – 1980/1987 

Discriminação PIB total PIB per capita 
Brasil                3,7                1,0 
Nordeste                5,8                3,6 
Maranhão              11,7                8,5 
Piauí                7,7                5,1 
Ceará                7,6                5,4 
R. G. do Norte              12,4              10,1 
Paraíba                4,8                3,2 
Pernambuco                4,2                2,4 
Alagoas                6,0                6,4 
Sergipe                7,1                4,6 
Bahia                5,7                3,3 

FONTE: Instituto Equatorial de Cultura Contemporânea do Nordeste (1990) 

Ainda com relação à Tabela 6, constata-se que dentro da região 

Nordeste, no período 1980/1987, o Maranhão se destaca com uma alta taxa média 

de crescimento, 11,7%, ficando abaixo apenas do Rio Grande do Norte que 

conseguiu superá-lo com uma taxa de 12,4%, ficando também bem acima de 

Estados mais desenvolvidos como Bahia 5,7%, Pernambuco 4,2% e Ceará 7,6%. 

O PIB per capita, por sua vez, também apresentou um comportamento 

muito bom no período considerado. A taxa de crescimento média do PIB per capita 

do Estado foi de 8,5% e dentro da macro-região foi ultrapassada apenas pelo Estado 

do Rio Grande do Norte que obteve no período 10,1%. 
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Considerando-se a crise pela qual estava passando o País, e ainda, que 

os grandes projetos instalados no Maranhão, somente gerariam resultados em 

termos de produto após 1984, pode-se inferir que a economia maranhense sem 

dúvida teve uma boa performance no período. 

Na década de 80, o Maranhão obteve uma taxa de crescimento 

econômico que possibilitou elevar sua participação no PIB do Nordeste de 6,62% em 

1980 para 6,98% em 1987 e em relação ao PIB nacional de 0,84% em 1980 para 1,0 

em 1987 Tabela 7. 

TABELA 7 – Participação relativa do PIB Estadual em relação ao Nordeste  e ao 

Brasil (em %) – 1980/87 

Anos MA/NE MA/BR 

1980 6,62 0,84 

1985 6,35 1,10 

1987 6,98 1,00 

FONTE: IPES (1989) 

Contudo, essa pequena variação ainda não conseguiu diminuir 

significativamente o distanciamento econômico do Maranhão em relação a outros 

Estados que era e ainda é, muito grande, carecendo de um crescimento mais 

acentuado em toda a sua estrutura produtiva e não apenas em alguns segmentos. 

TABELA 8 – Taxa de desemprego do Maranhão, Nordeste e Brasil 1980/89 

Anos Brasil Nordeste Maranhão 
1980 2,23 2,92 2,61 
1981 4,26 3,47 - 
1982 3,93 3,12 - 
1983 4,86 3,76  1,85 
1984 4,26 3,52  1,70 
1985 3,38 2,55  1,33 
1986 2,42 2,29  1,42 
1987 3,58 3,43  2,01 
1988 3,80 3,75  2,69 
1989 3,02 3,24  2,42 

FONTE: Instituto Equatorial de Cultura Contemporânea (1990) 
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Um outro aspecto que merece ser analisado diz respeito à variação da 

taxa de desemprego2 para o Maranhão, Nordeste e para o País. Verificando-se a 

Tabela 8, constata-se que ao longo desse período o Maranhão situou-se em 

patamares inferiores aos níveis observados no Nordeste e no Brasil. Pode-se 

observar também, que os menores índices de ociosidade da força de trabalho 

ocorreram nos anos de 1985 e 1986, possivelmente em razão da implantação de 

grandes projetos no Estado, além do reflexo do plano cruzado que aumentou o nível 

de emprego em todo o País. 

No que se refere ao desempenho da economia maranhense no contexto 

setorial, verifica-se que o seu desempenho sofre uma progressiva queda na 

participação do setor primário na formação do PIB Estadual, caindo de 36,2% em 

1980 para atingir 13,1% em 1989 (Tabela 9). Isto se deve à baixa evolução 

tecnológica e a pouca diversificação de produtos com alto poder de competição nos 

mercados internos e externos. Ao lado disso, a agricultura perde importância para a 

pecuária extensiva que ocupa muita terra, produz menos e oferece menos emprego 

à população rural. 

TABELA 9 – Composição setorial do PIB do Maranhão, Nordeste e Brasil (%) – 

1980/89 

Brasil Nordeste Maranhão 
Anos 

Prim Sec Terc Prim Sec Terc Prim Sec Terc 
1980 10,0 38,1 51,9 17,2 29,3 53,4 36,2 14,3 49,5 
1981   9,0 36,6 54,4 16,7 27,7 55,6 30,7 14,4 54,9 
1982   7,7 36,3 56,0 14,3 29,1 56,6 28,7 17,0 54,3 
1983   9,8 33,5 56,7 13,2 32,3 54,5 25,7 17,8 56,5 
1984 10,2 34,4 55,4 16,3 31,6 52,1 26,3 13,6 60,1 
1985   9,8 34,4 55,8 16,2 30,1 53,6 19,0 17,8 63,1 
1986   9,2 39,9 50,9 14,8 26,9 58,2 22,0 16,8 62,2 
1987   7,7 38,5 53,8 13,2 29,7 57,1 16,3 20,8 62,9 
1988   7,6 37,9 54,5 16,1 28,4 55,5 14,6 20,7 64,6 
1989   6,9 34,5 58,6 13,4 29,4 57,2 13,1 20,6 66,3 

FONTE: SUDENE (1994) 

                                                 
2 Taxa de desemprego – relação entre as pessoas não ocupadas (procurando emprego) sobre o total 
PEA. 
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Analisando-se a Tabela 9 acima, observa-se queda da participação do 

setor primário no PIB não só do Maranhão, mas, também, do Nordeste e do Brasil, 

como um todo. 

Quanto ao setor secundário maranhense, verifica-se que este aumentou 

sua participação no PIB, saindo dos 14,3% em 1980, para 20,6% em 1989. Essa 

evolução deve-se basicamente à implantação dos grandes projetos vinculados ao 

Projeto Grande Carajás, como é o caso da indústria de alumina/alumínio e a 

operação comercial da Companhia Vale do Rio Doce e a outros projetos de menor 

porte. Isto está claro na Tabela 8, quando se observa um maior crescimento da 

participação das atividades industriais no PIB estadual, a partir da segunda metade 

da década, quando esses projetos entraram em operação. 

Quanto ao setor terciário, este manteve uma trajetória de crescimento 

contínuo e deteve a maior participação relativa do PIB em toda a década. O setor 

terciário, em 1989, alcança 66,3% de participação do PIB, e isto foi possível graças, 

particularmente, ao crescimento da demanda por bens e serviços ocasionada pela 

implantação dos projetos de grande porte no Estado e a ampliação do comércio 

externo. 

Analisar-se-á, a seguir, com um pouco mais de detalhe, alguns aspectos 

vivenciados por cada um dos setores na referida década.  

5.2.1 Setor primário 

Fazendo-se um balanço do desempenho da agricultura maranhense no 

período em referência, observa-se pela Tabela 10 que entre os principais produtos, 

o arroz e a mandioca foram os que mais se destacaram na década, em volume 

produzido. 

No decorrer da década de 80, observa-se uma tendência declinante na 

produção do arroz. Considerando o aumento da população nesse período, em mais 
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de um milhão de habitantes, observa-se uma redução da disponibilidade de arroz 

por habitante. 

Em que pese a redução da produção do arroz em 1981, 1983, 1985 e 

1987, em face de escassez de chuva, conforme se verificou nos indicadores 

econômicos do Estado, O Maranhão, no final desse período, ainda manteve a sua 

posição de terceiro maior produtor de arroz do Brasil, perdendo apenas para o Rio 

Grande do Sul e Goiás (IPES, 1989, p.8). 

TABELA 10 – Principais produtos agrícolas do Maranhão segundo volume 

produzido, área colhida e rendimento médio – 1980-1989 

(produção em toneladas) 

Produtos  1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Produção (t) 1.281.316 690.951 1.575.030 430.939 1.145.223 622.877 1.291.982 595.829 1.294.311 1.091.568
Área colhida 
(ha) 988.849 1.028.171 1.167.204 723.053 820.211 642.068 937.419 930.237 955.578 928.470 Arroz 
RendMéd 
(kg/ha) 1.295 672 1.349 596 1.396 970 1.378 641 1.354 11.757 

 
  

          

Produção (t) 41.888 41.471 58.690 17.419 35.015 31.031 48.386 33.315 43.857 49.454 
Área colhida 
(ha) 96.678 120.865 117.380 63.581 87.805 88.643 100.952 88.206 95.442 106.144 Feijão 
Rend Méd 
(kg/ha) 433 343 500 274 399 650 479 378 457 465 

 
  

          

Produção (t) 3.279.641 3.112.240 3.493.621 2.439.249 1.647.785 1.020.687 1.808.315 1.965.868 1.619.514 1.820.793
Área colhida 
(ha) 368.322 389.490 450.128 358.255 204.353 165.320 228.352 242.460 204.715 227.630 Mandioca 
Rend Méd 
(kg/ha) 8.904 7.991 7.761 6.809 8.063 6.174 7.919 8.108 7.411 7.998 

 
  

          

Produção(t) 270.583 144.470 308.592 86.620 268.662 125.141 302.231 110.478 339.723 334.229 
Área 
colhida(ha) 495.723 496.321 553.401 363.346 463.823 359.744 525.923 504.239 537.992 572.319 Milho 
Rend 
Médio(kg/ha) 545 291 549 238 579 348 575 219 631 538 

             

Produção (t) 96 112 430 - 7.649 9.012 13.881 8.864 25.916 38.802 
Área 
colhida(ha) 80 66 215 - 4.288 8.129 8.868 8.545 14.365 22.812 Soja 
Rend 
Médio(kg/ha) 1.200 1.697 2.000 - 1.748 1.109 1.565 1.037 1.804 1.700 

FONTE: IBGE (1985) 

Pela Tabela 9, nota-se que a soja a partir de 1984, surge como uma 

cultura muito importante na produção agrícola maranhense, sendo cultivada 

principalmente, na região sul do Estado. Sua produção, em 1984, foi de 7.649 ton. e 

alcançou já em 1989, uma produção de 38.802 ton com uma produtividade média de 
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1.700 kg/ha próxima da nacional que foi de 1.971 kg/ha. Vale ressaltar, que a cultura 

da soja tem sua produção retardada pela precariedade da infra-estrutura, 

principalmente transporte, armazenamento, crédito e canais de comercialização. 

Pelo exposto sobre o comportamento agrícola do Maranhão na década de 

80, constata-se que se configurou em uma profunda crise de produção, uma vez que 

com exceção do milho e da soja, os demais produtos apresentaram queda na 

produção e produtividade. 

Vale citar, que esta crise vivida pelo setor agrícola ocorreu, dentre outros 

fatores, também pela estagnação tecnológica, pelas questões fundiárias, pelo 

desequilíbrio ecológico e pela ausência do Estado na implementação da infra-

estrutura rural necessária incentivando a produção e a comercialização (VIANA, 

1991). 

Convém mencionar-se, que a pecuária contribuiu muito para a queda da 

produção agrícola, uma vez, que, as áreas de lavoura da pequena produção, foram 

transformadas em áreas de pastagens, pois os grandes proprietários, devido à 

redução da capacidade de suporte das pastagens antigas, preferiram a expansão 

para novas áreas, em lugar de recuperarem as faixas degradadas. 

TABELA 11 – Uso da terra no Maranhão 1980/85 

Total Utilização das Terras 
Lavoura Pastagens Matas e Florestas Produtiva não utilizadas 

Anos Estabelecimentos Área(ha) 
Informantes Área (ha) Informantes Área(ha) Informantes Área (ha) Informantes Área(ha) 

1980 496.758 15.320.003 575.155 2.482.837 72.874 4.849.106 35.496 3.438.493 55.612 3.810.430 

1985 531.413 15.734.264 626.112 3.040.007 87.947 5.446.563 40.514 3.123.234 64.843 3.305.402 

FONTE: IBGE (1995) 

Pela Tabela 11, observa-se que em 1985, a área destinada à lavoura foi 

menor que a ocupada pelas pastagens, matas, florestas e terras produtivas não 

utilizadas. Em cinco anos, enquanto a área destinada a pastagem, matas e florestas 

e terras produtivas não utilizadas teve um incremento de 50%, a lavoura aumentou 

apenas 22,4%. 
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Desta forma, observa-se que na década de 80, enquanto a produção 

agrícola declinava, o efetivo rebanho bovino passava de 2,84 milhões para 3,67 

milhões, correspondendo a um crescimento de 30%.  

Vale dizer, que a substituição da atividade agrícola pela pecuária, além de 

poupadora de mão-de-obra, não garantiu o mesmo incremento de renda e 

produtividade da agricultura, o que contribuiu para agravar o êxodo rural para as 

cidades de maior porte (VIANA, 1991). 

5.2.2 Setor secundário 

O setor industrial merece especial atenção pelo seu desempenho durante 

o período em questão. 

Conforme se verifica na Tabela 9, este setor apresenta uma participação 

crescente no PIB setorial, tanto no período 1980/89 (14,3% para 20,6%), quanto nos 

subperíodos de 1980/83 14,3% para 17,8%) e 1984/87 (13,6% para 20,8%). O 

primeiro subperíodo foi influenciado pelos grandes projetos, através da construção 

civil, na fase de implantação. No segundo subperíodo, foi marcante a indústria de 

transformação, quando da entrada em operação dos grandes projetos. Buscando-se 

ter uma melhor compreensão do desempenho das atividades secundárias na 

década de 80, é feito um breve histórico desse setor tendo como base dados da 

Tabela 12. O Estado do Maranhão até 1970, possuía 316 unidades industriais, das 

quais 222 estavam instaladas em São Luís, onde eram empregados 86% da força 

de trabalho do setor industrial. 
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TABELA 12 – Indústrias implantadas no maranhão segundo os principais ramos de 

atividades em número absoluto e relativo 
Até 1970 De 1971 a 1980 De 1981 a 1990 

Nº de 
Indúst. 

Pessoal 
Ocupado 

Nº de 
Indúst. 

Pessoal 
Ocupado 

Nº de 
Indúst. 

Pessoal 
Ocupado 

Ramos de 
Atividades 

Abs   Rel Abs    Rel Abs   Rel Abs    Rel Abs Rel Abs Rel 
Const Civil 18 5,7 1.697 18,7 86 11,5 4.713 26,0 164 15,8 7.364 27,9

Óleos,GordAnim/Veg 17 5,4 870 9,6 6 0,8 222 1,2 - - - -

Prod Alimentares 51 16,0 821 9,0 141 18,4 2.473 3,6 183 17,6 1.222 4,6

Ind. de Madeira 22 7,0 437 4,8 168 21,9 4.002 22,1 254 24,5 4.804 18,2

Minerais n/ Metálicos 4 1,3 150 1,7 32 4,2 1.450 8,0 57 5,5 1.815 6,9

Ind Metalúrgica - - - - 25 3,3 424 2,3 63 6,1 4.480 16,9

Ind. de Cerveja - - - - 1 0,1 288 1,6 - - - -

Ext. de Min Metálico - - - - - - - - 3 0,3 2.434 9,2

Álcool Etílic e açúcar - - - - - - - - 5 0,5 842 3,2

Ind de Papel/Papelão - - - - - - - - 1 0,1 813 3,1

Outras 176 55,7 2.280 25.1  262 34 3.921 21.6 307 29.6 2.664 10.0

Total 316 100,0  9.097 100,0  768 100,0 18.139 100,0 1.037 100,0 26.438 100,0

FONTE: FIEMA (1982) 

Nesse período, a indústria que mais absorvia mão-de-obra, era a indústria 

da construção civil, empregando 18,7% dos trabalhadores desse setor, a indústria 

de óleos, gorduras e ceras vegetais e animais, que tinha 9,6% do total dos 

trabalhadores empregados, e a indústria de produtos alimentares que correspondia 

ao maior número de indústrias instaladas (16,0%), empregando 9,0% dos 

trabalhadores do setor. 

Nessa década, conforme pode ser observado na Tabela 12, o número de 

indústrias e o número de empregados aumentou consideravelmente, tendo passado 

para 768 unidades industriais, gerando 18.139 empregos. 

Do total, São Luís e Imperatriz representavam, juntas, 72% do total das 

indústrias instaladas e, aproximadamente 82% dos empregos gerados no setor, 

durante a década. 

Vale ressaltar que, na década de 70, a indústria da construção civil, 

experimentou uma significativa expansão, em função do acelerado processo de 



 49

urbanização. Ocorreu também, um expressivo crescimento nos ramos industriais dos 

minerais metálicos e não metálicos, madeira e metalurgia, implicando no 

crescimento e dinamização do ramo de produtos alimentares, devido ao crescimento 

da demanda por esses produtos, decorrente também do processo de urbanização 

ocorrido no período. 

É interessante o registro de que as indústrias de construção civil, madeira, 

produtos alimentares e de minerais não metálicos, respondiam por 54% das 

indústrias instaladas e empregavam 70% dos trabalhadores do setor.  

Pela Tabela 12, verifica-se também, que no decorrer do período, 

instalaram-se importantes ramos industriais como é o caso das indústrias 

metalúrgicas e de cerveja. Estas atividades, com suas 26 unidades de produção 

passaram a participar com aproximadamente 4,0% do total de empregos gerados no 

período. 

No período de 1981 a 1990, verifica-se que 1.037 indústrias estavam 

implantadas no Maranhão, o que representava 26.438 empregos (Tabela 12) sendo 

que São Luís, Imperatriz e Açailândia, respondiam por 85% dos empregos gerados 

no setor. 

Vale verificar que novos ramos de atividades surgiram, e instalaram-se 

entre 1981 e 1990, e dentre estes destaca-se a extração de minerais não-metálicos, 

de papel e papelão, álcool etílico e açúcar (Tabela). Das 1.037 unidades industriais 

implantadas, algumas foram vinculadas ao Programa Grande Carajás. 

Os setores da construção civil, minerais não metálicos, madeira e 

produtos alimentares apesar da economia nacional terem entrado em crise, 

expandiram-se mais ainda na década de 80. Esses setores responderam em 

conjunto por mais de 63,4% das indústrias implantadas e geraram 57,6% dos 

empregos incorporados pelo setor industrial no período. 
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A indústria madeireira, que se expandiu nos anos 70, impulsionada 

principalmente pela construção civil, respondeu no período de 1981/90 com um 

percentual de 24,5% das unidades produtivas instaladas, empregando 18,2% dos 

trabalhadores do setor secundário. Verifica-se, ainda, que a indústria da construção 

civil saltou de 86 indústrias instaladas no Estado até 1980, para 164 em 1990. Os 

empregos ofertados nesse setor pulam de 4.713 em 1980, para pouco mais de 

7.300 em 1990. 

Convém registrar, que a construção civil na década de 80, foi 

impulsionada por capitais nacionais de outras regiões do País, que se instalaram no 

Maranhão para implementar empreendimentos e construções e montagens de infra-

estrutura dos grandes projetos e processos de produção na área minéro-metalúrgica 

(Camargo Correa, Lourival Parente, Mendes Jr., Construtora Brasil, EBSE, A. A. 

Araújo. E outras). Portanto, grandes construtoras nacionais que dispunham de 

tecnologia e meios materiais para participarem e vencerem as grandes licitações.  

Assim, a participação das indústrias de construção do Estado processava-se 

marginalmente, quase sempre subempreitando atividades menos lucrativas 

(ALMANAQUE PERFIL DO MARANHÃO, 1990). 

Convém mencionar, que o setor secundário maranhense na década 

sofreu profundas mudanças em sua estrutura industrial, motivadas pela importação 

de tecnologia e capital de outras regiões. Entretanto, as indústrias tradicionais 

mantiveram sua performance representando mais de 70% do total de unidades 

industriais do Maranhão (ALMANAQUE PERFIL DO MARANHÃO, 1990). 

5.2.3 Setor terciário 

Este estudo mostra que com relação às atividades terciárias, este foi o 

segmento que apresentou o melhor comportamento na década passada. Em 1980, 

já contribuía com 49,5% para a formação do PIB estadual, chegando ao final da 

década com uma contribuição em torno de 66,3%, índice esse que superou o do 

Nordeste (57,2%) e o do Brasil (58,6%), conforme pode ser observado na Tabela 9. 
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Ressalta-se que o crescimento do setor de serviços na década de 80 no 

Maranhão teve, como principais causas, a influência do processo de urbanização 

ocorrido e o crescimento das atividades financeiras, bens imóveis e serviços de 

empresas, assim como o comércio de mercadorias e dos serviços pessoais, 

comunitários e sociais (MARANHÃO, 1987). 

A expansão desse setor deu-se notadamente pelos investimentos 

realizados pelos projetos do Consórcio ALUMAR e do Projeto Ferro-Carajás da 

CVRD que, devido à demanda de bens e serviços induziram um alavancamento 

nesse setor. 
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6 A NOVA PAUTA DE EXPORTAÇÕES DO MARANHÃO 

A implantação dos grandes projetos industriais no Maranhão, no início da 

década de 80, permitiu que houvesse uma expansão no setor secundário e as 

expectativas para o comércio exterior tornaram-se bastante favoráveis.  

O comércio externo maranhense, que operava praticamente apenas com 

produtos de elaboração primária, geralmente matérias-primas e alimentos, a partir 

de 1984, incorporou novos produtos em sua pauta que incluem além de algumas 

matérias-primas minerais (minério de ferro, bauxita e manganês), produtos 

industriais de alta cotação no mercado internacional, tais como: ferro gusa, alumina 

e alumínio (MARANHÃO, 1987). 

Conforme pode ser percebido no Tabela 13, começam a se destacar na 

pauta das exportações, o alumínio bruto e alumina. 

TABELA 13 – Pauta dos principais produtos exportáveis pelo Maranhão - 1980/89 

Período Produtos 

1980 a 1983 

• Matérias-primas (Madeira em toras, palhas, forragens, etc) 
• Plantas medicinais, sementes, grãos, frutos diversos; 
• Produtos agrícolas arroz, mandioca, milho, etc 
• Camarão e peixe congelado; 
• Gorduras animal e vegetal; 
• Derivados de babaçu (óleo bruto, farelo) 
• Rutina  

1984 a 1985 • Alumínio bruto, alumina e derivados 
1986 a 1990 • Minério de ferro, manganês, alumínio, alumina, derivados de 

babaçu 

FONTE: IPES (1998) 

A partir de 1984, essas perspectivas começaram a concretizar-se com o 

início da produção de alumina e alumínio pela ALUMAR. 

Nesse ano, em valor, as exportações estaduais em relação ao ano 

anterior, elevam-se em 46,6%, o que se reflete em grande expansão na sua 

participação em relação à região Nordeste, conforme verifica-se na Tabela 14. 
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TABELA 14 – Valor das exportações do MA, NE e Brasil – 1981 a 1990 em US$ mil 

(1.000) 

Regiões Participação Relativa - % 
Anos 

MA NE BR MA/NE MA/BR NE/BR 

1981 9.099 2.599.000 23.293.000 0,35 0,03 11,15 

1982 4.729 1.917.000 20.175.000 0,24 0,02 9,50 

1983 15.000 2.250.000 21.899.000 0,66 0,06 10,27 

1984 22.000 2.564.000 27.005.000 0,85 0,08 9,49 

1985 84.870 2.428.577 25.639.011 3,49 0,33 9,47 

1986 346.729 2.092.938 22.348.603 16,56 1,55 9,36 

1987 547.737 2.439.093 26.225.115 22,45 2,08 9,30 

1988 887.269 3.120.418 33.786.532 28,43 2,62 9,23 

1989 459.591 2.896.255 34.382.620 15,86 1,33 8,42 

1990 442.620 3.004.394 31.390.429 14,73 1,41 9,57 

FONTE: IBGE (1994) 

Os valores expresso na Tabela 14 indicam a evolução do comércio 

externo na década de 80, mostrando ainda que no início da década as exportações 

maranhenses representavam menos que 1% das exportações do nordeste, ou seja, 

apenas 0,35% das exportações nordestinas e apenas 0,03% das exportações 

brasileiras. 

Já em 1985, a participação do Estado no cômputo geral das exportações 

apresentou significativa evolução, já representando 3,49% e 0,33% das exportações 

nordestinas e brasileiras, respectivamente. O que representa uma sensível evolução, 

quando observados os números do início da década. 

No ano de 1990, as taxas de crescimento anual das exportações 

maranhenses superam as taxas de crescimento nordestina e brasileira, chegando ao 

final da década, com uma participação relativa na ordem de 14,73% das 

exportações nordestinas e 1,41% das exportações brasileiras, como se observa 

ainda na Tabela 14. 
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Em quantidades exportadas, o Maranhão tem ao longo da década dois 

momentos claramente distintos: o primeiro momento que vai de 1980 a 1984 e o 

segundo que vai de 1985 até o final da década, quando se observa o salto dado pelo 

Estado do Maranhão na sua participação relativa no volume total das exportações 

do Nordeste e do Brasil, conforme pode ser visto na Tabela 15. 

TABELA 15 – Volume das exportações do MA, NE e Brasil 1980 a 1990 – em mil 

toneladas 

Regiões Participação Relativa -% Anos MA NE BR MA/NE MA/BR 
1980 56 4.217 109.100 1,33 0,05 

1981 41 5.412 123.994 0,75 0,03 

1982 25 4.865 119.990 0,51 0,02 

1983 47 6.893 118.790 0,68 0,04 

1984 72 6.954 141.737 1,05 0,05 

1985 764 6.967 146.351 10,97 0,52 

1986 11.566 16.981 133.382 68,11 8,64 

1987 21.553 26.931 142.378 80,03 15,14 

1988 29.818 35.141 169.666 84,85 17,57 

1999 30.618 35.780 177..033 85,57 17,30 

1990 32.116 37.373 167.863 85,93 19,11 

FONTE: IBGE (1994) 

O volume físico das exportações maranhenses passa, ao longo da 

década, de uma participação relativa no início de 1,33% e 0,05% respectivamente, 

em relação ao Nordeste e ao Brasil, e chega no meio da década já atingindo uma 

participação relativa de 10,97% e 0,52% em relação respectivamente à Região e ao 

País, para atingir no final da década, superando todos os Estados do Nordeste, uma 

participação na ordem de 85,93%, e de 19,11% respectivamente, em relação ao 

Nordeste e ao Brasil. 

Assim, o crescimento econômico das exportações nordestinas no período 

estudado, considera-se como sendo conseqüências do aumento das exportações 

maranhenses. 
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Conforme afirmam Ren (apud HIDALGO; VERGOLINO, 1996, p.150) 

Quando se compara a performance do Estado do  Maranhão com a dos 
outros Estados do Nordeste, constata-se um fenômeno interessante. 
Estados como Ceará, Alagoas e Pernambuco, tradicionais exportadores 
para os países do NAFTA, especialmente de produtos primários e semi-
elaborados de origem agrícola foram em curto período de cinco anos 
suplantados pelo Estado do Maranhão. Este fenômeno foi resultado da 
simples, porém significativa implantação de uma grande empresa 
multinacional no Estado, voltada para a produção de alumínio e da criação 
de pequenas unidades de Ferro Gusa ao longo da Estrada de Ferro 
Carajás. 

Conforme já verificado, as exportações internacionais cresceram no 

período, de modo expressivo de acordo com a Tabela 16, motivado principalmente, 

pela presença de minério de ferro, manganês, ferro gusa, alumina e alumínio, que 

em 1985, juntos responderam por 89,6% e, em 1990, chegaram praticamente a 

100,0 % do total exportado no Maranhão. Como se observa, houve uma modificação 

considerável na pauta de exportações do Estado. 

TABELA 16 – Volume físico das exportações do Maranhão para o exterior 

1985/1990 – principais produtos (em 1000t) 

Produtos 1985 1987 1990 

Minério de ferro 583.132 48.612.253 31.410.139 

Manganês    36.269         53.700      169.385 

Ferro gusa - -       139.082 

Alumínio   50.844       168.500       234.274 

Alumina     8.812         36.600       163.239 

Outros   10.500          4.100              101 

Total 689.557 48.875.153 32.116.220 

FONTE: CODOMAR (1004) 

Sobre o volume físico das exportações, a Tabela 16 mostra um 

crescimento muito acentuado no período de 1985/90, em conseqüência da produção 

industrial dos projetos implantados. 

Para a economia brasileira, o comércio externo nos anos 80 representou 

a mudança nas articulações comerciais como ressalta Barcelar (1995, p.144): 
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O Brasil, quase quadruplicou o valor anual de suas exportações, passando 
de US$ 7,6 bilhões, para US$ 31,1 bilhões entre 1975 e 1990. O nordeste 
duplicou seu valor exportado. O Maranhão intensificou fortemente os laços 
econômicos com o mercado externo, passando de um modesto valor 
exportado de US$ 5,7 milhões em 1975 para US$ 433 milhões em 1990. 

Na década de 80, paralelamente ao aumento das exportações do 

Maranhão, observa-se uma crescente evolução do PIB estadual, fato este que 

remete a Feeder (1983, p.59), quando em seus estudos empíricos, analisando as 

variáveis – aumento das exportações e crescimento econômico – afirma que “existe 

uma tendência de crescimento econômico nos países em desenvolvimento com 

aumento favorável de suas exportações”. 

Em 1981, o PIB do Estado, apresentou um incremento de 2,71% em 

relação a 1980. Nesse mesmo período as exportações apresentaram uma queda de 

16,73%, representando 0,003% do PIB estadual. Em 1990, o PIB maranhense 

apresentou uma queda de 11,64% e as exportações diminuíram 3,69% em relação 

ao ano anterior, representando 0,082% do PIB maranhense, conforme se verifica na 

Tabela 17. 

TABELA 17 – Valor do PIB e das exportações do Maranhão (1980/1990) valores em 

U$ 1.000 

Anos PIB (A) Exportações (B) Export / PIB 

1980 2.430.000 - 10.928 - 0,004 
1981 2.486.000 2,71 9.099 -16,73 0,003 
1982 3.083.000 24,05 4.729 -489,02 0,001 
1983 2.762.000 -10,41 15.000 317,19 0,005 
1984 3.303.000 19,58 22.000 46,66 0,006 
1985 3.540.000 7,17 84.870 385,77 0,023 
1986 4.346.000 22,76 346.729 408,81 0,079 
1987 4.808.000 10,63 547.737 157,97 0,113 
1988 5.451.000 13,37 887.269 161,98 0,162 
1989 6.099.000 11,88 459.591 -48,20 0,075 
1990 5.389.000 -11,64 442.620 -3,69 0,082 

OBS: PIB a preços constantes de 1993 
(A): Variação percentual PIB MA 
(B): Variação percentual das exportações MA 

FONTE: IBGE (1994) 

As variações do PIB e das exportações do Estado, na década de 80, 

apresentam comportamentos diferentes. Naquela década, o PIB estadual teve um 
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incremento médio anual de 9,0% e as exportações cresceram a uma média anual de 

136,0%. 

Apesar das diferentes variações entre o PIB e as exportações estaduais, 

é inegável que o crescimento da economia maranhense está atrelado à evolução do 

comércio exterior. 

Na Tabela 18, verifica-se um déficit na balança comercial, no início da 

década de 80, decorrente do reduzido volume das exportações. Entretanto, com o 

advento dos grandes projetos, as exportações registram números crescentes que 

favorecem o saldo positivo na balança comercial do Estado a partir de 1985.  

TABELA 18 – Balança comercial do Maranhão – 1980/1990 (em US$ mil – 1.000) 

Anos Exportações Importações Saldos 

1980 10.928 54.152 -43.224 

1981 9.099 43.110 -34.011 

1982 4.729 36.928 -32.199 

1983 15.000 67.000 -52.000 

1984 22.00 50.000 -28.000 

1985 84.870 67.283 17.587 

1986 346.729 64.118 282.611 

1987 547.737 92.805 454.932 

1988 8887.269 60.184 827.085 

1989 459.591 109.421 350.170 

1990 442.620 114.315 328.305 

FONTE: IBGE (1994) 

Na Tabela 18, observa-se que no início da década de 80 o saldo da 

balança era negativo uma vez que as importações superavam e muito as 

exportações. A partir da metade da década, esse quadro muda completamente com 

o incremento das exportações do alumínio bruto e da alumina em 1985, quando 

nesse ano o saldo chega a um superávit de US$ 17.587.000,00 e a partir daí 

continua crescendo para atingir em 1990, um superávit na ordem de US$ 

328.305.000,00. 
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A Tabela 19, mostra os principais produtos e volumes em toneladas no 

período 1983 a 1990.  

TABELA 19 – Exportações do Estado do Maranhão – 1983/1990 (principais produtos 

em toneladas) 

Período 
Produto 

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
Torta de 

Babaçu 
13.216 3.814 - - - - - - 

Farelo de 

Babaçu 
11.780 4.965 4.900 464 - - - - 

Óleo de 

Babaçu 
13.341 10.092 5.150 200 - - - - 

Alumina - 35.411 88.812 30.192 36.672 24.639 116.070 163.239 

Alumínio - - 50.844 120.396 168.5546 175.908 182.559 234.274 

Ferro-gusa - 6 - - - 53.459 115.681 139.082 

Sebo Bovino 6.564 - - - - - - - 

Carvão 

Vegetal 
- 6.527 - - - - - - 

Rutina 199 93 - 22 - 176 101 - 

Outros 1.602 5.701 2.002 - 1.961 - 1.846 - 

Fonte: CODOMAR (1992). 

Na Tabela 19 vivencia que com os grandes empreendimentos, o efeito 

mais direto e significativo na economia maranhense, foi no comportamento das 

exportações, pois no ano de 1984, somente a ALUMAR foi responsável por 

aproximadamente 55% do total das exportações do Estado, sendo que a sua 

participação, já atingia em 1988, 75% do total exportado pelo Estado. Na metade 

dessa década, o Estado do Maranhão já se tornara o segundo maior exportador da 

região Nordeste, estando abaixo apenas do Estado da Bahia. 
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7 REFLEXOS NA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA 

Com o início da produção de alumínio e das exportações do minério de 

Carajás, respectivamente em 1984 e 1986, nota-se um incremento na arrecadação 

estadual paralelo às políticas de incentivos que reduziam a base de cálculo sobre o 

ICMS para produtos de origem extrativo mineral direcionados às exportações, 

podendo, assim, o Estado incentivar o escoamento do minério de ferro através do 

porto maranhense. A arrecadação de ICMS recebeu um incremento através da boa 

participação do setor terciário, conforme indicado nos dados contidos na Tabela 20. 

Analisando-se os números, verifica-se que no ano de 1985, a 

arrecadação do ICMS, foi a maior registrada na década, com uma participação na 

ordem de 26.33% do setor secundário, ao tempo em que observa-se um maior 

desempenho das exportações do alumínio bruto e da alumina, levando a um dos 

maiores superávits na balança comercial nessa década.  

A partir de 1985 até 1988, ocorre um aumento bastante considerável na 

arrecadação do setor industrial, em média de 23,54%. 

TABELA 20 – Arrecadação do ICMS por setores econômicos no Maranhão – 

1981/1990 

Primário Secundário Terciário Participação no total % 
Anos Índice Real 

1981=100 
Índice Real 
1981=100 

Índice Real
1981=100 Primário Secundário Terciário 

1981 100 100 100 27,08 13,37 59,55 
1982 97 118 115 23,86 14,29 61,85 
1983 80 97 97 23,74 13,97 62,29 
1984 85 83 86 26,95 13,06 59,99 
1985 81 250 120 17,38 26,33 59,29 
1986 89 307 182 13,89 23,61 62,50 
1987 62 208 143 13,04 21,42 65,54 
1988 25 78 48 15,13 22,81 62,06 

1989 17 54 57 10,15 15,85 74,00 

1990 22 72 142 6,05 9,66 84,29 

FONTE: IPES (1995) 
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Convém ressaltar que, nesse período, as exportações maranhenses 

aumentaram consideravelmente. Outro fato que se observa é que o setor terciário foi 

o setor que gerou a maior arrecadação de ICMS para o Estado durante a década, 

atingindo em média, na ordem de 65,13%, enquanto que o setor primário entrou em 

declínio em seu nível de arrecadação que no período de 1981-1984 já era em média 

de 25,40%, e chega na segunda metade da década registrando em média 15,12%.  

A participação dos setores econômicos na arrecadação de ICMS no final 

da década foi de 84,29% no setor de serviços, ratificando o crescimento desse setor, 

9,66% na indústria, face a uma recente conjuntura desfavorável aos seus produtos e 

uma participação de 6,05% no setor primário, a menor registrada no período, 

realçando a sua decadência. Enquanto no setor de serviços a arrecadação de ICMS 

era oriunda de diversas empresas, no setor industrial a arrecadação concentrava 

sua maior fatia de contribuição entre o projeto ALUMAR e o projeto Ferro-Carajás. 

Ressalte-se que esses projetos foram beneficiados pelo governo 

através de incentivos fiscais, energia subsidiada, incentivos fiscais e isenção 

de impostos. Entretanto, a pesquisa nos mostrou por exemplo, que os 

recursos oriundos da isenção de imposto de renda na obra da hidrelétrica de 

Tucuruí, não foi investido na infra-estrutura social da região, mas sim na 

própria ampliação dos projetos. 
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8 ANÁLISE DO DINAMISMO ECONÔMICO DO MARANHÃO NO CONTEXTO 
SOCIAL NA DÉCADA DE 80 

Para se concluir o fundamental do quadro econômico do Estado no 

período em questão, é interessante se verificar se o desempenho econômico 

beneficiou a população e de que forma. 

8.1 Aspectos demográficos 

A população maranhense, na década de 80 passou de 4.073.100 

habitantes para 5.076.300, representando um acréscimo de 1.003.200 habitantes, 

sendo superada apenas pela Bahia que contou na mesma época com 1.876.000 

novos habitantes. 

O Estado do Maranhão, assim como os demais Estados brasileiros, na 

sua evolução demográfica, caracterizou-se nas últimas décadas pelas altas taxas de 

crescimento populacional nas áreas urbanas em detrimento das áreas rurais. Em 

1960, o Estado contava com 17,7% da sua população residindo nas áreas urbanas, 

sendo que esse percentual atingiu 25,1% ao final da década.  

Já na década de 80, observa-se segundo as informações da Tabela 21, 

que este percentual vai para 27,6%. A população urbana do Maranhão se elevou 

para 37,3% em 1989, apresentando nesse período um crescimento de 4,17% a.a., 

contra 3,62% a.a do Nordeste e 3,25% a.a do Brasil. Contudo, o Maranhão foi em 

1989, o Estado do Nordeste onde ainda predominou a população rural. Esta é uma 

característica do Estado que se diferencia da maioria dos Estados do Nordeste, 

devido às melhores condições de sobrevivência no campo decorrente do 

extrativismo (pesca, babaçu e pecuária) que fixa o homem à terra. 
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TABELA 21 – Participação e taxa de crescimento médio anual da população rural e 

urbana – 1980-1989 

Participação (%) 

1980 1989 
Variação (%) 

Discriminação 

Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Total 

Brasil 30,0 70,0 25,0 75,0 -0,44 3,25 2,16 

Nordeste 50,1 49,9 41,8 56,2 0,51 3,62 2,17 

Maranhão 72,4 27,6 62,7 37,3 1,95 4,34 2,75 

FONTE: IBGE (1993) 

Cabe registrar, que uma das causas principais atribuídas ao processo de 

desruralização/urbanização do Maranhão, pode ser atribuída à penetração e 

expansão do capital no campo e na implantação dos grandes projetos industriais. 

Tais ocorrências, por um lado desarticulam o sistema de produção de base familiar 

no meio rural, liberando acentuado volume de mão-de-obra agrícola e, por outro 

lado, criam expectativas de ampliação do mercado de trabalho urbano a partir da 

implantação dos grandes projetos industriais (SUDAM/UFMA, 1990, p.49-50). 

Desses centros urbanos, os mais expressivos do Estado, ou seja, São 

Luis e Imperatriz, passaram por profundas mudanças em suas estruturas urbanas 

em face do aumento da população. São Luís que em 1980, contava com 449.000 

habitantes, chegou em 1990, com cerca de 804.000 habitantes. Quanto à Imperatriz, 

o contingente populacional passou de 220.000 habitantes em 1980 para 268.800 

habitantes em 1990. Estes resultados apresentaram taxas de crescimento anuais no 

período 1980/90 de 5,82% para São Luís e de 6,14% para Imperatriz 

(INDICADORES SOCIAIS, 1981/1987, p.15). 

O crescente processo de urbanização ocorrido no Estado, provocou a 

procura de serviços públicos e privados, setores estes que normalmente já não 
dispunham de atendimento satisfatório, uma vez que tem sido baixa a prioridade dos 

gastos governamentais em investimentos sociais ligados ao atendimento das 

necessidades da população em geral. Desse modo, os problemas sociais se 

agravaram, desencadeando a expansão da favelização, desemprego e subemprego, 
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ausência de saneamento básico, enfim, a crescente pauperização da população 

urbana. 

Conforme confirma Gistelinck (1988, p.32): “[...] o fluxo migratório do 

campo em direção às cidades é irreversível e quase incontrolável. Vários fatores 

contribuíram para isso: a problemática fundiária, a reforma agrária pouco efetiva e a 

industrialização”. 

Nessa mesma direção Santos (1984, p.17) argumenta: 

O estilo de desenvolvimento que se impôs, a partir da industrialização, só 
veio aumentar as desigualdades sociais e não só concentrou a renda, mas 
distribuiu a miséria, facilitou a acumulação monopolista com a política de 
incentivos e privilégios principalmente aos grupos multinacionais. 
E a teoria desenvolvimento X segurança foi cunhada propalando a idéia de 
que os pobres poderiam esperar pelos frutos do crescimento econômico. 

Furtado (1981, p.59) ainda assevera: “[...] há que se reconhecer que este 

estilo de desenvolvimento tem sido criticado tanto pelo seu caráter anti-social como, 

no plano econômico, pela sua tendência de engendrar desequilíbrios externos e 

internos”.  

Cabe mencionar que todo esse processo ocorreu nos principais centros 

urbanos da região Nordeste e nas demais regiões do País 

Com relação à População Economicamente Ativa (PEA), pela Tabela 22, 

constata-se que o Maranhão, no período em análise, foi o Estado do Nordeste que 

apresentou a mais alta taxa de crescimento da PEA urbana 7,82% a.a., enquanto o 

Nordeste e Brasil aumentaram em 6,00% a.a. e 4,88% a.a., respectivamente. 
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TABELA 22 – Participação e taxa de crescimento médio anual da população 

economicamente ativa rural e urbana – 1980-1989 
Participação (%) 

1980 1989 Variação (%) 
Discriminação 

Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Total 

Brasil 32,4 67,6 25,7 74,3 2,40 4,88 4,18 

Nordeste 49,5 50,5 43,6 56,4 2,96 6,00 4,56 

Maranhão 68,6 31,4 65,0 65,0 3,75 7,82 5,00 

FONTE: IBGE (1993) 

8.2 Distribuição da renda e emprego 

Observando a evolução da estrutura da renda do Maranhão no período 

em análise, constata-se que o Estado apresentou um perfil de distribuição altamente 

concentrador, apesar do crescimento ocorrido no produto interno. 

A Tabela 23, que versa sobre a distribuição percentual das pessoas 

ocupadas no Brasil, Nordeste e Maranhão segundo rendimento mensal, mostra uma 

pequena mudança ocorrida na distribuição da renda durante a década de 80, isto 

porque, apesar da maioria absoluta das pessoas ocupadas no País, na Região e no 

Estado se situarem na faixa de até dois salários mínimos, constata-se uma redução 

percentual das pessoas que participam dessa faixa e um pequeno crescimento do 

grupo que se situa acima dos 10 salários mínimos. 

Em 1980, o percentual de pessoas ocupadas percebendo até 2 salários 

mínimos (inclusive sem rendimento) era de 90,7% no Estado do Maranhão. Já no 

ano de 1989, após o quadro de crise na economia do País e de crescimento no 

contexto estadual, esse percentual foi de 80,6%; apesar de ter havido uma queda, 

este nível continuou mais alto que o verificado para a Região (77,8%) e para o País 

(57%). O intervalo de mais elevada remuneração (acima de 10 salários mínimos) 

revela que 0,8% dos maranhenses se situava nessa faixa em 1980 e no final da 

década esse percentual chegou a apenas 1,8%, enquanto que a nível de Brasil e 

Nordeste atingiu 8,3% e 3,4%, respectivamente. 
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TABELA 23 – Distribuição percentual das pessoas desocupadas segundo rendimento 

mensal (%) – anos selecionados 
Brasil  Nordeste  Maranhão 

Anos S/Ren 
a 2 SM 

2 SM a 
5 SM 

5 SM a 
10 SM 

Ren > 
10 SM 

S/Ren 
a 2 SM

2 SM a 
5 SM 

5 SM a 
10 SM 

Ren > 
10 SM 

S/ Ren 
a 2 RM 

2 SM a 
5 SM 

5 SM a 
10 SM 

Ren > 
10 SM 

1980 68,4 21,6 6,2 3,8 85,4 10,3 2,6 1,7 90,7 7,1 1,4 0,8 

1983 66,7 21,3 7,6 4,4 83,7 11,1 3,4 1,8 87,9 9,3 2,1 0,7 

1986 58,4 26,2 9,2 6,2 78,1 15,1 4,2 2,6 83,5 12,3 2,8 1,4 

1989 57,0 25,4 9,3 8,3 77,8 14,5 4,2 3,4 80,6 14,1 3,5 1,8 

FONTE: IBGE (1993) 

Ainda na Tabela 23, verifica-se que no ano de 1983, ano de crise 

econômica, ocorreu uma queda no percentual de pessoas que ganhavam até 2 

salários mínimos (SM)3. Já em 1986, ano de crescimento econômico, esse 

percentual fora de 83,5%, acompanhando o quadro de melhoria da distribuição de 

renda em decorrência do Plano Cruzado. Nesse mesmo ano, nas demais faixas 

verificou-se um aumento considerável da participação das pessoas ocupadas, 

quando se compara os resultados obtidos em relação a 1980. 

Analisando os dados relativos aos residentes na zona rural, o que se 

observa é a predominância plena do estado de pobreza. Em 1989, 85,2% das 

pessoas economicamente ativas se situavam na faixa de até 2 salários mínimos. 

Quanto à zona urbana as informações relativas indicam que nesta faixa de renda se 

encontravam 72,3% em 1989. No intervalo de renda mais alto encontrava-se 1,3% 

da PEA rural e 2,6% da PEA urbana, em 1989 (Tabelas 24 e 25). Pode-se observar 

que os dados sobre a distribuição de renda da PEA rural, evidenciam um quadro 

relativamente melhor para o Maranhão em relação ao Nordeste. O inverso pode ser 

observado na área urbana. Isto reforça as características rurais da economia 

maranhense. 

 

 

                                                 
3 SM – Salário Mínimo. 
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TABELA 24 – Distribuição percentual do rendimento mensal da PEA rural (%) – 

(1980 – 1986 – 1989) 
1980  1986  1989 

Regiões 
S/Ren 

a 2 SM 
2 SM 

a 5 SM 
5 SM a 
10 SM 

Ren > 
10 SM 

S/Ren 
a 2 SM

2 SM a 
5 SM 

5 SM a 
10 SM 

Ren > 
10 SM 

S/ Ren 
a 2 RM 

2 SM a 
5 SM 

5 SM a 
10 SM 

Ren > 
10 SM

Brasil 93,9 4,8 0,9 0,4 79,8 14,9 3,8 1,5 79,4 14,8 3,7 2,0 

Nordeste 97,5 2,8 0,2 0,1 88,5 9,2 1,6 0,7 87,2 9,8 2,0 0,9 

Maranhão 96,9 2,5 0,4 0,2 87,1 9,8 2,1 1,0 85,2 10,7 2,7 1,3 

FONTE: IBGE (1993) 

TABELA 25 – Distribuição percentual do rendimento mensal da PEA urbana (%) – 

(1980 – 1986 – 1989) 
1980 1986 1989 

Regiões 
S/Ren 
a 2 SM 

2 SM a 
5 SM 

5 SM a 
10 SM 

Ren > 
10 SM

S/Ren 
a 2 SM

2 SM a 
5 SM 

5 SM a 
10 SM 

Ren > 
10 SM 

S/ Ren 
a 2 RM 

2 SM a 
5 SM 

5 SM a 
10 SM 

Ren > 
10 SM

Brasil 77,4 14,7 4,7 3,2 49,6 30,0 11,9 8,5 49,3 28,7 11,4 10,7 

Nordeste 88,0 8,0 2,4 1,6 67,8 20,7 6,9 4,6 70,0 18,4 6,2 5,4 

Maranhão 91,8 5,9 1,4 0,9 73,8 18,2 5,4 2,6 72,3 20,0 5,1 2,6 

FONTE: IBGE (1993) 

Com relação à distribuição das pessoas ocupadas por setores 

econômicos, os dados da Tabela 26 mostram que em 1989, existia ainda mais da 

metade da população maranhense ocupada trabalhando no setor primário (58,8%), 

vindo muito a frente do secundário (12%) e do terciário (34,2%), revelando, assim, 

um quadro muito grave em virtude do setor, evidenciando as limitações da absorção 

da força de trabalho no setor mais dinâmico da economia, apesar das indústrias 

implantadas no Estado. 

TABELA 26 – Estrutura setorial da força de trabalho ocupado (%) – anos 

selecionados 
Brasil Nordeste Maranhão 

Anos 
Prim Sec Ter Prim Sec Ter Prim Sec Ter 

1983 27,0 25,4 47,6 36,3 27,5 36,2 61,3 13,5 25,2 

1986 25,8 24,2 50,0 43,6 16,4 40,0 60,0 11,2 28,8 

1989 23,2 23,7 53,1 39,5 16,1 44,4 58,8 12,0 34,2 

FONTE: IBGE (1993) 
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Em termos de emprego, observa-se no período em análise, que embora a 

taxa de desemprego no Maranhão, conforme analisada no segundo capítulo, tenha 

sido menor que a apresentada pela economia brasileira e pela Região Nordeste, o 

mesmo não pode ser dito da taxa de subemprego invisível. O quadro do Estado 

apresentou números muito mais elevados que os encontrados no País, e na Região 

Nordeste. Vale dizer que o Maranhão, com uma taxa de subemprego de 62,9% em 

1989, foi o terceiro Estado do Nordeste com a mais elevada taxa, ficando a frente 

apenas do Piauí e Ceará (Tabela 27). 

TABELA 27 – Taxa de subemprego invisível (%) – anos selecionados 
Anos Brasil Nordeste Maranhão 

1980 39,3 67,6 72,3 

1986 34,9 54,0 61,7 

1988 35,1 56,8 62,9 

Nota: Subemprego Invisível = pessoas sem remuneração ou que ganham até um salário mínimo 
sobre a PEA. 

FONTE: IBGE (1993) 

8.3 As condições habitacionais e sanitárias 

O quadro das condições habitacionais e sanitárias da população 

maranhense revela-se ser bastante precário, mesmo apresentando relativa melhoria 

durante a década de 80. Está ainda aquém dos padrões médios do Nordeste e do 

País. 

Convém acrescentar, que os problemas habitacionais no Maranhão 

demonstram ser mais graves quando se observa a situação na zona rural, devido à 

maior escassez de serviços de saneamento. 

No que diz respeito à participação dos domicílios, que passaram a contar 

com abastecimento d’água pela rede geral, o Maranhão foi o Estado do Nordeste 

que mais cresceu no período de 1980/89, apresentando uma variação de 155,7%. 

De acordo com a Tabela 28, apesar de superior ao Nordeste (115,8%) e Brasil 
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(80,3%), apenas 34,5% dos domicílios estavam ligados à rede geral em 1989, nível 

registrado bem abaixo do Nordeste e Brasil. 

TABELA 28 – Participação dos domicílios em termos de abastecimento d’água e a 

taxa de variação no período 1980/89 
1980 1989 Variação (%) 

Discriminação Rede 
geral 

Poço ou 
nascente 

Rede 
geral 

Poço ou 
nascente 

Rede 
geral 

Poço ou 
nascente 

Brasil 54,9 99,8 72,9 19,2 80,3 -12,3 

Nordeste 31,6 26,8 51,3 22,1 115,8 9,4 

Maranhão 17,9 38,8 34,5 30,6 155,7 5,4 

FONTE: IBGE (1993) 

TABELA 29 – Participação dos domicílios em termos de abastecimento d’água e a 

taxa de variação no período 1980/89 (rural) 
1980 1989 VARIAÇÃO (%) 

Discriminação Rede 
geral 

Poço ou 
nascente

Rede 
geral 

Poço ou 
nascente 

Rede 
geral 

Poço ou 
nascente 

Brasil 4,3 64,0 15,5 60,7 288,2 2,1 

Nordeste 3,3 39,2 10,8 42,1 266,0 2,1 

Maranhão 4,5 44,8 14,7 40,3 283,4 5,9 

FONTE: IBGE (1993) 

TABELA 30 – Participação dos domicílios em termos de abastecimento d’água e a 

taxa de variação no período 1980/89 (urbana) 
1980 1989 VARIAÇÃO (%) 

Discriminação Rede 
geral 

Poço ou 
nascente 

Rede 
geral 

Poço ou 
nascente 

Rede 
geral 

Poço ou 
nascente 

Brasil 76,1 15,5 90,1 6,5 75,4 -37,4 

Nordeste 57,9 15,2 79,3 8,2 107,8 -18,1 

Maranhão 48,9 23,4 67,2 14,6 128,3 3,4 

FONTE: IBGE (1993) 

Quanto à situação dos domicílios que dispõem de energia elétrica, o 

Maranhão foi também o Estado que apresentou o maior incremento registrado no 
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período (204,8%), porém os níveis obtidos não superam a média regional e nacional, 

conforme dados da Tabela 31. 

TABELA 31 – Situação dos domicílios em termos de energia elétrica - 1980/89 
Participação dos domicílios com energia 

elétrica Discriminação 
1980 1989 

Variação (%) 

Brasil 68,5 86,9 72,9 

Nordeste 43,6 68,7 109,3 

Maranhão 23,3 53,7 204,8 

FONTE: IBGE (1993) 

TABELA 32 – Situação dos domicílios em termos de energia elétrica (rural) - 1980/89 
Participação dos domicílios com energia 

elétrica Discriminação 
1980 1989 

Variação (%) 

Brasil 21,4 53,2 167,1 

Nordeste 9,1 32,3 305,8 

Maranhão 7,8 32,3 389,0 

FONTE: IBGE (1993) 

TABELA 33 – Situação dos domicílios em termos de energia elétrica (urbana) - 

1980/89 
Participação dos domicílios com energia 

elétrica Discriminação 
1980 1989 

Variação (%) 

Brasil 88,2 97,2 63,3 

Nordeste 75,6 93,4 87,2 

Maranhão 59,4 89,1 148,8 

FONTE: IBGE (1993) 

Considerando a situação das condições habitacionais e sanitárias da 

zona rural, verifica-se que apenas 14,7% dos domicílios maranhenses dispõem de 

abastecimento d’água ligados à rede geral em 1989; mesmo assim, esse percentual 

superou o da região Nordeste que era de 10,8% Tabela 29, reforçando mais uma 

vez a peculiaridade rural maranhense. 
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Com relação aos domicílios que dispõem de energia elétrica Tabela 32, 

observa-se um sensível avanço na década de 80, contudo, o Maranhão deteve um 

dos menores percentuais, superando apenas o Piauí, Ceará e Paraíba. 

No que se refere ao destino dado ao lixo domiciliar, percebe-se que a 

realidade habitacional e sanitária do Estado é bem precária. Em 1989, enquanto no 

Brasil 22,7% do lixo foi depositado em terreno baldio, no Nordeste foi 51,7% e no 

Maranhão foi 58,8%. Somente 13,1% do lixo foi coletado no Estado, contra 62,9% 

no País e 38,8% na Região Tabela 34. 

TABELA 34 – Destino dado ao lixo - 1981/1989 
1981 1989 

Discriminação 
Coletado 

Queimado 
ou 

enterrado
Terreno 
baldio Coletado 

Queimado 
ou 

enterrado 
Terreno 
baldio 

Brasil 49,2 15,4 35,3 62,9 14,3 22,7 

Nordeste 26,6 7,5 66,0 38,8 9,5 51,7 

Maranhão - - - 13,1 27,9 58,8 

FONTE: IBGE (1993) 

8.4 O sistema educacional 

Os indicadores educacionais do Maranhão apresentam um quadro muito 

crítico, e com números que revelam uma deficiência bem mais elevada que a média 

regional e nacional. É conveniente acrescentar que o Maranhão é um dos Estados 

do Nordeste que apresentou maior participação relativa de analfabetos no total da 

população. Em 1989, o Estado contava com 5.102.754 habitantes, sendo que destes 

com idade acima de cinco anos, 57,4% eram analfabetos, enquanto que no 

Nordeste a porcentagem de analfabetos, já bastante elevada, era de 50,5% e no 

Brasil 32,5% conforme mostrado na Tabela 35. 
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TABELA 35 – Taxa de alfabetização da população por faixa de idade 1980/89 (%) 
1980 1989 

Discriminação 5 a 9 10 a 14 15 a mais total 5 a 9 10 a 14 15 a Mais Total

Brasil 29,3 74,1 74,6 58,6 40,5 85,2 81,2 67,5 

Nordeste 13,8 50,1 54,6 39,5 21,4 66,5 63,6 49,5 

Maranhão 12,0 47,6 50,3 35,5 13,3 59,7 59,8 42,6 

Nota: Taxa de Alfabetização – população alfabetizada em cada grupo de idade em relação 
à população residente em cada grupo de idade vezes cem. 

FONTE: IBGE (1993) 

Entretanto, o percentual da população maranhense alfabetizada cresceu 

para todas as faixas etárias apresentadas na referida tabela. Processo semelhante 

aconteceu no Brasil e Nordeste, embora, no total, a taxa de alfabetização do 

Maranhão apresente números inferiores aos da Região e do País. 

Na análise por faixa de idade, de acordo com a Tabela 35, a maior 

concentração de analfabetos situa-se na faixa de 5 a 9 anos de idade, 

correspondendo em 1989 a 86,7% de pessoas analfabetas. Enquanto que no 

período, a concentração de analfabetos da população urbana nessa faixa ainda 

estava acima da média da região e do País e esta situação se agrava quando se 

constata que apenas 7,8% da população rural, nesta faixa, é alfabetizada (Tabela 

37). 

TABELA 36 – Taxa de alfabetização da população por faixa de idade 1980/89 (%) – 

(urbana) 
1980 1989 

Discriminação 
5 a 9 10 a 14 15 a mais Total 5 a 9 10 a 14 15 a mais Total

Brasil 37,6 85,6 83,2 67,7 47,4 91,6 86,6 73,5 

Nordeste 22,5 68,4 69,7 56,6 31,1 79,5 74,6 60,5 

Maranhão 23,3 72,9 71,3 53,9 24,0 77,0 72,8 56,3 

FONTE: IBGE (1993) 
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TABELA 37 – Taxa de alfabetização da população por faixa de idade 1980/89 (%) – 

(rural) 
1980 1989 

Discriminação 
5 a 9 10 a 14 15 a mais Total 5 a 9 10 a 14 15 a mais Total

Brasil 16,0 54,1 53,8 39,6 24,0 69,9 63,6 50,3 

Nordeste 6,3 32,5 37,5 25,5 10,2 51,3 47,0 34,7 

Maranhão 7,2 34,9 40,1 27,1 7,8 51,2 51,3 34,9 

FONTE: IBGE (1993) 

Considerando-se a participação dos estabelecimentos públicos e 

particulares, observa-se na Tabela 38, que o sistema educacional maranhense, 

assim como o brasileiro e o nordestino, tem predomínio absoluto no número de 

estabelecimentos de ensino público. Porém, verifica-se que enquanto no país e na 

Região ocorreu queda no número de estabelecimentos públicos e particulares ao 

longo dos anos 80, a nível de Estado houve um incremento de 9,9% no número de 

estabelecimentos públicos e 16,1% nos particulares. 

TABELA 38 – Participação e taxa de crescimento dos estabelecimentos públicos e 

particulares 
Participação (%) 

1980 1988 
Variação (%) 

Discriminação 

Público Particular Público Particular Público Particular

Brasil 92,7 7,3 92,6 7,4 -0,2 1,4 

Nordeste 92,3 6,7 93,0 7,0 1,0 4,4 

Maranhão 94,1 5,9 93,8 6,2 -0,8 8,0 

FONTE: IBGE (1993) 

Para que se tenha uma melhor idéia da precariedade da educação no 

Maranhão é interessante assinalar que dos 332.265 alunos matriculados em 1980, 

na primeira série do 1º grau, menos de 10% matricularam-se na oitava série em 

1987, retratando, assim, a alta evasão escolar. Ademais, de um total de 45.265 

professores de ensino de 1º grau em 1989, 41,2% não possuíam o 2º grau com 

formação para o magistério ou nível superior, e destes 88% estavam localizados no 

interior. 
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Deste modo, os resultados insatisfatórios do sistema educacional do 

Maranhão inviabilizam o ensino à maioria de seus habitantes, como meio para se 

atingir níveis mais elevados de desenvolvimento social e econômico. Estes 

resultados são atribuídos, sobretudo à desorganização e à falta de prioridade com 

que estava sendo tratada a questão da educação, não só a nível de Estado, mas 

também regional e nacional, no momento em que a preocupação a nível de nações 

desenvolvidas, era exatamente vinculada à educação de seus habitantes. 

Não obstante essa ser uma questão mais geral, a expectativa seria de 

que a evolução ocorrida no Estado advinda com a expansão das exportações, 

poderia ter sido melhor absorvida/beneficiada a população, se o Estado tivesse 

dedicado maior atenção a este crucial aspecto da formação educacional da 

população. 

8.5 Saúde e nutrição 

O sistema de saúde no Maranhão, influenciado pelo baixo padrão 

socioeconômico da população e pela incapacidade do Estado na prestação de 

serviços de saúde, é um dos mais precários do Brasil. Esta realidade se expressa na 

esperança de vida ao nascer, no coeficiente de mortalidade geral e no índice de 

mortalidade infantil. 

Esta situação está em linha com o que afirma Gistelinck (1988, p.45): 

Sem emprego ou com salário baixo, mais da metade da população de São 
Luís vive em condições precárias, em casebres insalubres, com rede de 
água e esgoto deficiente ou inexistente, sem coleta de lixo, comendo mal e 
sem condições de proporcionar uma boa educação para seus filhos. A 
conseqüência imediata é que essa população vive doente. Como a 
população urbana cresce sobretudo, nas áreas pobres, podemos admitir 
que a taxa de mortalidade infantil tende a subir nos próximos anos”. 

A esperança de vida ao nascer do maranhense é de 60 anos, devido à 

associação que se faz pela taxa de mortalidade e pessoas na faixa de 60 a 69 anos 

na década de 80. 
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Os dados da Tabela 39 mostram que o número de óbitos por mil 

habitantes para o Maranhão em 1985 é relativamente alto se comparado com outros 

Estados da Região Nordeste. Isso ocorre, mesmo considerando que mais da metade 

dos municípios maranhenses deixam de informar com regularidade os óbitos 

ocorridos. Vale acrescentar que, em 1985, as doenças infecciosas e parasitárias, 

bem como, as do aparelho respiratório e circulatório foram as causas principais dos 

óbitos em todas as faixas de idade da população. 

TABELA 39 – Número de óbitos por 1000 habitantes no Maranhão e Nordeste - 

1985 
Estados Óbitos / 1000 hab. 

Maranhão 8,1 

Piauí 5,2 

Ceará 5,2 

Rio Grande do Norte 5,2 

Paraíba 6,8 

Pernambuco 7,3 

Nordeste 6,3 

FONTE: BRASIL (1995) 

O índice de mortalidade infantil no Maranhão, apesar de ter assinalado 

uma redução progressiva a partir de 1982, é ainda bastante significativo se 

comparado com o Brasil. Porém, o seu comportamento ao longo dos anos 80 

demonstrou ser um pouco melhor que o do Nordeste (Tabela 40). Em 1986, a taxa 

de mortalidade infantil no Maranhão foi estimada em 73,5 por mil nascidos vivos, 

tendo como causa principal de óbitos as doenças infecciosas e parasitárias, 

associadas à desnutrição e à baixa cobertura vacinal. 

TABELA 40 – Taxa de mortalidade infantil por mil (1980 / 86) 
Discriminação 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

Brasil 76,2 69,7 62,7 63,8 68,2 55,0 53,0 

Nordeste 120,1 109,3 91,1 101,1 113,7 81,6 74,7 

Maranhão 104,5 105,8 107,9 100,6 90,6 82,2 73,5 

FONTE: Polary (1978, p.52) 
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As doenças relacionadas diretamente com o estado de desnutrição infantil 

foram responsáveis, no período de 1981/85, por aproximadamente 560 óbitos de 

crianças antes que essas completassem cinco anos de idade, número este bem 

maior do que a média do Nordeste (350) e do País (336), calculados para o mesmo 

período (INDICADORES SOCIAIS, 1981/87, p.48). 

Com relação à assistência médica hospitalar prestada à população, 

verifica-se a situação de emergência em que se encontrava esse setor. 

Considerando a disponibilidade de leitos por habitante, conforme dados fornecidos 

pela Secretaria de Saúde do Estado, havia no Maranhão, em 1990, em torno de 2,3 

leitos para cada mil habitantes, sendo que 72,6% dos leitos hospitalares do Estado 

pertenciam à rede privada e só 27,4% à rede pública. É importante acrescentar que 

30% dos leitos concentravam-se em São Luís, Imperatriz e Caxias, dentre 80 

municípios que possuíam leitos hospitalares (SILVA, 1991, p.3). 

Segundo os dados da Secretaria de Saúde do Estado, o número de 

médicos por mil habitantes, no período de 1985/90, manteve-se em torno de 0,12 

para o Maranhão. Contudo, havia uma grande concentração de médicos nas áreas 

urbanas, onde há maiores opções de emprego oferecendo melhores condições de 

salários. 

Enfim, esta era realidade econômico-financeira e social que revestia a 

história do Maranhão, uma década após a implantação dos grandes projetos 

industriais, responsáveis pelo crescimento da economia e suas conseqüências para 

o Estado. 
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9 CONCLUSÕES E LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

Este trabalho buscou analisar a evolução da pauta das exportações 

maranhenses, na década de 80 e suas conseqüências na economia do Estado num 

contexto avaliativo sob o ponto de vista do desenvolvimento da região. 

Ao se tentar apresentar uma síntese da abordagem do tema, salienta-se 

os eixos básicos em torno dos quais se centraram a análise deste estudo: nas 

exportações da década de 80 e no crescimento econômico decorrente desse 

período. 

Observou-se que as exportações maranhenses apresentaram no período, 

um crescimento significativo que levou à participação do Maranhão, no total das 

exportações nordestinas, da sétima para a segunda posição de maior exportador da 

região. Esse aumento deve-se ao surgimento do complexo ALUMAR e outros 

projetos que fizeram do Estado uma base produtiva de alumínio. 

O Estado, de tradição extremamente agrícola, depara-se com o impacto 

ocasionado pela implantação de indústrias manufatureiras voltadas para a 

exportação. A inclusão do mercado de capital multinacional investido na região pode 

proporcionar concentração de renda, e causa grande elevação na produção e 

comercialização dos produtos na região, caracterizados neste estudo, como sendo 

um mal necessário para o funcionamento e desenvolvimento da economia brasileira. 

Entretanto, o significativo crescimento da economia maranhense, poderia 

ter trazido uma melhoria de vida no Estado. Considerando-se os objetivos e 

benefícios de um projeto desse porte, o estudo mostrou que poucos foram 

alcançados com o benefício do Programa. 

O padrão de vida da maioria das pessoas continuou inalterado, no que diz 

respeito à má distribuição de renda, alto nível de desemprego, deficiência do sistema 

educacional, condições precárias dos sistemas habitacionais, sanitários e, ainda, de 

saúde e nutrição. Estas constatações coincidem com as afirmações de Singer (1991, 
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p.137) que diz: “para países em desenvolvimento, houve pouca influência dos 

setores voltados para o comércio exterior no âmbito do crescimento da economia 

interna, além de não contribuir para a melhoria dos padrões de vida da população”. 

Assim, a animação da economia maranhense nos anos 80, ainda não 

significou desenvolvimento para o Estado, como também não foi suficiente para 

diminuir o distanciamento do Maranhão em relação aos outros Estados da região.  

Dentre outras ações, observa-se que faltou ao governo o exercício de 

gestões, no sentido de, não só na criação de um programa de capacitação da mão-

de-obra, para que a população local pudesse ser beneficiada com a implantação dos 

projetos, com também propciar condiçõe para a formação de complexos industriais 

de transformação para geração de emprego e renda. Essas ações dinamizariam a 

economia e agregariam um maior valor à produção local, fortalecendo, assim, a 

pauta dos exportáveis na medida que reorientaria parte significativa dos recursos 

oriundos do setor secundário para a própria economia estatal. Desta forma, 

possibilitaria um crescimento e desenvolvimento mais significativo e consistente para 

o Estado. Contudo, havendo vontade política, essas medidas poderiam ainda vir a 

ser uma realidade no panorama da economia maranhense. 

Um dos fatores limitadores deste estudo foi a falta de dados, uma vez que 

a base é bastante limitada e dificultou um aprofundamento maior nas relações causa 

e efeito do tema abordado. 

Como sugestões para novos estudos acerca do tema, sugere-se um 

estudo mais abrangente dos impactos causados com a implantação dos projetos, 

incluindo-se aí uma detalhamento dos subsídios e incentivos concedidos às 

indústrias implantadas no Estado. 
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