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RESUMO 

O objetivo desta pesquisa é analisar a competitividade dos setores 

exportadores da economia do Estado do Maranhão, de 1991 a 1999. A motivação do 

trabalho está no avanço da produção de bens e serviços na economia maranhense, 

iniciado nos anos 80, e que levou o referido Estado a melhorar sua parcela de 

contribuição no PIB da região Nordeste e no PIB da economia brasileira. Esta boa 

performance foi alavancada, principalmente, pelo setor industrial e, ainda mais 

importante, com grande parcela dessa produção sendo para o mercado externo, isto 

é, para exportação. A metodologia utilizada é a aplicação de indicadores da 

chamada competitividade revelada, largamente utilizada em estudos como este, 

portanto, já sendo uma metodologia consagrada. Os resultados indicam que o 

Maranhão realmente conseguiu obter uma boa performance em suas exportações, 

durante o período em estudo, obtendo excelentes resultados em matéria de 

capacidade de exportar. Os indicadores selecionados mostram que o setor de bens 

semimanufaturados se sobressaiu perante os demais setores, destacando-se como 

o que apresenta vantagem comparativa em relação à região Nordeste e à economia 

brasileira. 



  

ABSTRACT 

This research aims to analyse the competitivity of the exporting sectors of the 

Maranhão state economy, from 1991 up to 1999. This work motivation rests on the 

improvement of the production of goods and services in the economy of Maranhão 

state, which had its beginning in the 80’s and made the state improve its contribution 

not only to the GNP(Gross National Product) of the North-east region, but also to the 

GNP of the Brazilian economy as whole. That great performance was mainly 

impelled by the industrial sector, being a relevant share of that production 

channelized to the foreign market, what is the most important detail. The 

methodology utilized was the application of the revealed competitivity indicators, a 

considerable methodology largely applied on this kind of work. The results reveal that 

the Maranhão state actually has reached a high performance in its exportations 

during the period under research, achieving excellent results which show a large 

exportation capacity. The selected indicators also prove that the semimanufactured 

goods sectors shew up among the other ones, demonstrating its comparative 

advantage related to the North-east region and to the Brazilian economy. 
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CAPÍTULO 1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O Maranhão é conhecido como um dos Estados mais pobres do Brasil, 

com indicadores de desenvolvimento que deixam a desejar quando se faz uma 

comparação com qualquer outra unidade da federação brasileira. 

Até os anos 70, do século XX, a economia maranhense tinha como 

característica principal o fato de estar apoiada nas atividades agropecuárias, 

predominando a economia de subsistência. Fora as atividades de subsistência, 

apenas alguns produtos agrícolas passaram por um período de auge, com produção 

voltada para atender algum mercado, seja no âmbito interno, seja no âmbito externo. 

No caso de atividades locais que se destacaram como culturas voltadas 

para o mercado interno, citam-se os casos do arroz e da mandioca. Pelo menos 

parte destas culturas, já que ambas fazem parte também da economia de 

subsistência local. É óbvio que para um Estado que se caracteriza pelas condições 

climáticas mais favoráveis da região Nordeste, e a grande abundância de terras 

agriculturáveis, isto é muito pouco. 

No caso de atividades locais que se destacaram como culturas voltadas 

para o mercado externo, citam-se os ciclos do algodão e do babaçu. Cada um em 

seu tempo e lugar, ambos foram responsáveis pela dinâmica da economia local, em 

momentos distintos da história. Mas essas sempre foram atividades que, sozinhas, 

nem mesmo em seus melhores momentos, provocaram grandes impactos nos 

demais setores produtivos da economia, a ponto de provocar um surto de 

desenvolvimento sustentado. 

Como foi dito inicialmente, até os anos 70, do século XX, a economia 

maranhense se comportava dessa maneira. Tudo isso agravado pelo fato de não 

dispor de uma infra-estrutura adequada ao desenvolvimento de atividades mais 

modernas e uma mão-de-obra de qualificação extremamente baixa, com índices de 

analfabetismo superando quase a totalidade dos demais Estados brasileiros. 

 



  

Esta situação só começa a mudar a partir do final dos anos 70 e início dos 

anos 80, quando o Estado começa a se beneficiar de alguns programas de 

desenvolvimento patrocinados pelo governo federal, através de programas como 

FINOR e FINAM. Além disso, foram feitas algumas obras de infra-estrutura, 

centradas principalmente no ramo dos transportes. Nesse período, a estrutura da 

economia local sofre algumas transformações, com o setor industrial começando a 

ganhar uma importância maior dentro da formação do produto da economia 

maranhense. 

A indústria que se instalou no Estado do Maranhão por volta do fim dos 

anos 70 e início dos anos 80 tem como característica principal o fato de ser uma 

indústria de grande porte, voltada principalmente para o atendimento da demanda 

do mercado externo. A partir daí, o Maranhão passa a ter não somente um setor 

industrial significativo, mas também uma participação importante nas exportações da 

região Nordeste.  

Além de passar a ter uma importância crescente nas exportações 

regionais e nacionais, o Estado do Maranhão tem suas vendas para o mercado 

externo caracterizadas, contrariando toda a sua história, pela predominância de 

produtos industrializados, embora a maioria deles se enquadrando no ramo dos 

semimanufaturados. 

Posteriormente, já durante os anos 90, as atividades agrícolas retomam 

alguma parte do espaço perdido com a introdução da cultura da soja, um produto 

tipicamente voltado para o mercado externo. Entretanto, como isto acontece com um 

produto específico, mesmo tendo sua importância, não é suficiente para alterar os 

acontecimentos consolidados principalmente durante os anos 80.  

Retornando então ao foco principal, os anos 80 são os anos em que o 

Maranhão muda a estrutura de sua economia, com os produtos industrializados 

atingindo um peso nunca antes alcançado. Também, muda o foco para onde a sua 

produção se destina, passando a ter grande importância as vendas para o mercado 

externo desses produtos. Isto é, há um crescimento do setor exportador local, 

baseado na produção de produtos industrializados, destacando-se os 



  

semimanufaturados. 

A década seguinte é o período da consolidação dessa evolução. Nesse 

período, o produto da economia maranhense cresce bastante, provocando 

importantes mudanças, também, na importância da economia estadual nas 

economias regional e nacional. Ou seja, a década de 80 é o período do surgimento e 

a década de 90 é o período da consolidação.  

Portanto, para começar a avaliar a competência dessa “nova economia” é 

preciso considerar os anos 90 e não os anos 80. É neste segundo momento, que se 

pode questionar se o que aconteceu foi apenas o resultado de algumas benesses 

oferecidas às indústrias que decidiram se implantar no Maranhão, ou se esses novos 

empreendimentos tiraram mesmo proveito dos benefícios e aproveitaram a ocasião 

para se consolidarem, isto é, serem competitivos. 

Como a economia do Estado do Maranhão passou por um surto de 

crescimento, alavancado principalmente, pela chegada da produção industrial, 

voltada para o atendimento de uma demanda proveniente do exterior, então é 

importante avaliarmos as condições de competitividade do setor exportador local. 

Com isto, pelo menos de alguma forma, tem-se noção do cenário das exportações 

do referido Estado. Portanto, o objetivo deste trabalho é avaliar a competitividade 

dos setores exportadores da economia do Estado do Maranhão, durante o período 

de 1991 a 1999. 

Para chegar a esse objetivo, propomos um trabalho que achamos por 

bem dividir em capítulos. Além das considerações iniciais, o segundo procura 

retratar as mudanças ocorridas durante os anos 80 e 90, apresentando indicadores 

de crescimento econômico e desempenho do setor externo. O terceiro destaca a 

metodologia do trabalho, que é a aplicação e análise de indicadores da chamada 

competitividade revelada. O quarto apresenta o resultado dos indicadores e analisa 

esses resultados. No quinto capítulo, faz-se as considerações finais acerca do 

presente estudo. 

 



  

CAPÍTULO 2 – A ECONOMIA MARANHENSE 

Para dar início a este trabalho, é importante analisar a evolução de alguns 

indicadores da economia do Estado do Maranhão, durante os anos 80 e 90, na 

expectativa de compreender melhor a sua dinâmica, no decorrer deste período. 

Enfatiza-se o setor externo, tendo em vista que o principal objetivo do trabalho é 

estudar a competitividade das exportações maranhenses, na última década do 

século XX, necessitando, então, de uma compreensão mais abrangente da questão. 

2.1 Preliminares 

A economia do Estado do Maranhão tem apresentado como um de seus 

principais atributos, nos últimos anos, taxas de crescimento do seu Produto Interno 

Bruto (PIB), acima das taxas alcançadas pela economia nordestina, onde está 

inserida. Estas taxas foram ainda mais expressivas quando comparadas com 

aquelas alcançadas pela economia brasileira. O resultado deste comportamento, 

como não poderia deixar de ser, foi uma elevação da importância econômica do 

Estado nas esferas regional e federal. 

Um dos fatores que contribuíram de maneira decisiva para este 

desempenho foi a mudança estrutural ocorrida a partir do início dos anos 80, com a 

implantação de grandes projetos industriais, voltados, predominantemente, para a 

produção de bens destinados ao mercado externo, dando grande impulso às 

exportações locais (TSUJI, 1993). 

Mas, não é de hoje que as exportações assumiram grande 

responsabilidade pela dinâmica da economia do Estado do Maranhão. Já no século 

XVIII, mais precisamente, a partir de sua segunda metade, a cultura do algodão 

passou a ser preponderante para a evolução dessa economia. Dependendo das 

condições da mencionada cultura, melhoravam ou pioravam as condições de vida da 

população local. Isto é, as condições de prosperidade e estagnação da economia 

maranhense passaram a ser determinadas pelo comportamento do mercado do 

algodão, principalmente, do seu preço no mercado externo. 



  

Tomando como ponto culminante a segunda metade do século XVIII, o 

significativo processo de expansão da economia maranhense, então ocorrido, 

deveu-se fundamentalmente ao dinamismo do seu setor externo, representado 

quase que exclusivamente pelo comércio do algodão (FURTADO, 1998).  

A cultura do algodão, produto mais representativo do setor externo local, 

continuou como principal determinante da dinâmica da economia durante o século 

XIX, só perdendo esta função na sua segunda metade, coincidindo mais ou menos 

com o período da abolição da escravatura, desaparecendo quase que totalmente 

dos indicadores da produção local, quando o Maranhão passa a enfrentar uma fase 

de intensa pobreza (MESQUITA, 1987) 

Durante o século seguinte, isto é, o século XX, a produção local passou a 

ser caracterizada pela predominância de produtos primários como o arroz e o coco 

babaçu. A maior parte do produto global da economia do Estado era destinada à 

própria subsistência dos produtores, podendo ainda serem destacados produtos 

como a mandioca , o milho e o feijão. Tudo isto às custas das mais rudimentares 

técnicas de produção, ocasionando uma baixa produtividade, deixando o setor 

produtor maranhense à mercê de um longo período de estagnação que praticamente 

se estende até os anos 70 (TSUJI, 1993).  

Então, o setor externo da economia maranhense, por todo o século XX, 

passou a ser caracterizado pela predominância de produtos primários, de baixo valor 

agregado e com pouca diversificação, consolidando, assim, sua condição de 

economia atrasada e de pouca representatividade para o conjunto da economia 

brasileira.  

Essa situação viria mudar apenas no final daquele século, quando o 

desenvolvimento assumiu uma nova característica, baseando-se na implantação de 

grandes projetos industriais, voltados fundamentalmente para o mercado externo. 

Até então, a indústria, quase que inexistente, se limitava a algumas 

instalações destinadas ao beneficiamento do babaçu e, ainda, com menor 

expressividade, uma incipiente indústria de produtos de limpeza.  



  

Nem mesmo a política de incentivos patrocinada pela SUDENE e pela 

SUDAM, conseguiram trazer resultados importantes até o início dos anos 80. Tais 

políticas vieram apenas surtir efeito quando aliadas ao chamado Projeto Grande 

Carajás, viabilizando a implantação dos chamados grandes projetos. 

Com o Projeto Grande Carajás, pelos menos dois grandes 

empreendimentos vieram se instalar no solo maranhense. Um deles, a ALUMAR, se 

destinava à produção de alumínio e alumina. O outro, a Companhia Vale do Rio 

Doce (CVRD), se destinava à extração de minério de ferro. Como característica 

comum, ambos se destinavam a produzir para atender o mercado externo, ou seja, 

ampliar a capacidade do setor externo da economia local. 

Os projetos, anteriormente mencionados, que começaram a ser 

implantados a partir de 1980, provocaram profundas transformações na estrutura de 

produção da economia do Estado, uma vez que, além de contribuírem para o 

incremento da produção industrial a nível local, se caracterizavam pela produção em 

grande escala, utilizando modernas tecnologias e com o interesse maior voltado 

para o mercado externo. 

Também, a partir dos anos 80, outras atividades, como a própria pecuária, 

tradicional na região, começam a adotar uma estrutura mais capitalista, através da 

formação de grandes pastagens e ampliação da escala de produção, intensificando-

se o caráter comercial desta atividade, preocupando-se mais com o mercado.  

No caso de outros produtos, como a soja, sua expansão já é um 

fenômeno mais recente, ocupando as regiões de cerrado, a partir do início dos anos 

90, já se caracterizando pela produção em grande escala, com o uso de modernas 

tecnologias, voltada para atender a demanda externa, dando grande impulso às 

exportações. 

Neste sentido, partindo deste complexo de mudanças, pode-se esperar 

grandes transformações na economia do Estado, principalmente, em relação ao 

comportamento do PIB e da própria importância do setor externo da economia 

maranhense.  



  

Para que possamos ter uma noção mais exata das prováveis 

repercussões desses acontecimentos, no âmbito da economia local, nas próximas 

seções serão apresentados alguns indicadores que poderão, por si mesmos, 

fornecer um conjunto de informações mais concisas e precisas a este respeito. 

2.2 Indicadores macroeconômicos 

O Maranhão foi um dos estados brasileiros, cuja economia mais cresceu 

durante as últimas décadas. No ano de 1980, a produção total de bens e serviços 

ficava na ordem de US$ 2,6 bilhões. No final da década de 90, mais precisamente, 

em 1999, este valor estava atingindo o patamar de US$ 8,8 bilhões. Portanto, pode-

se dizer que o Produto Interno Bruto estadual era praticamente quatro vezes maior 

no final dos anos 90, quando comparado ao início da década de 80. 

Deve-se lembrar que este crescimento, bastante expressivo, aconteceu 

em meio a um período não muito favorável, tendo em vista as baixas taxas de 

crescimento alcançadas pela economia brasileira, no mesmo período. Deve haver 

influência dos acontecimentos da economia nacional como um todo sobre a 

economia local.  

Isto é, quando a economia do País como um todo está crescendo 

rapidamente, a tendência é que as economias estaduais sejam afetadas de maneira 

positiva. Também, quando o quadro da economia do País não é muito promissor, 

isto tende a se refletir negativamente a nível das unidades da federação. 

Sendo assim, com este vertiginoso crescimento do PIB local, aumentando 

quase quatro vezes num período de vinte anos, pode-se dizer, portanto, que o 

mesmo teve um bom desempenho. Pode-se até mesmo especular que houve uma 

melhoria na participação da economia do Estado e do País como um todo. Isto quer 

dizer que o crescimento em nível regional deve ter sido superior ao crescimento em 

nível nacional.  

 



  

Para tirar esta dúvida, no mesmo período, o PIB brasileiro passou a ser 

apenas uma vez e meia o que era no início. No caso particular da região Nordeste, o 

PIB cresceu um pouco mais rapidamente que na economia brasileira, mas não 

chegou nem mesmo ao dobro do que era no início do período. 

Para ilustrar melhor o que acabamos de dizer, o Gráfico 1 mostra a 

evolução dos índices do produto da economia do Estado do Maranhão e do 

Nordeste brasileiro, tomando como referência o ano de 1999, isto é, considerando 

esta data como ano base. 
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Fonte: SUDENE (2000). 

GRÁFICO 1 – Índice do PIB (Maranhão e Nordeste, 1980-1999) 

Pode-se dizer que a economia do Estado do Maranhão cresceu de forma 

mais acelerada em relação à economia da região nordeste em seu conjunto. 

Tomando por base o ano de 1999, isto é, considerando o PIB de ambas as regiões 

igual a 100 naquele ano, conforme o Gráfico 1, pode-se notar claramente que o 

produto estadual evoluiu a uma velocidade maior que o produto regional. Olhando 

diretamente para o mencionado gráfico, nota-se que se o PIB do Estado do 

Maranhão fosse 100 em 1999, isto significaria que o produto de 1980 seria de 

apenas 30. Para o Nordeste, adotando o mesmo procedimento, fica esclarecido que, 

para o ano de 1980, aquele valor já seria de 55,3.  

As informações transmitidas acima servem para demonstrar o que já 

vinha sendo dito anteriormente, isto é, que a economia do Estado do Maranhão teve 



  

um crescimento mais expressivo do que a própria economia regional, aumentando, 

então, o seu papel para a soma de bens e serviços produzidos na mencionada 

região. Isto fica bem nítido quando se observa que, no caso do Maranhão, o índice 

parte de um valor mais baixo em 1980, indicando que houve uma expansão mais 

acelerada em nível local. 

Comparando com a economia brasileira, o Gráfico 2 ilustra o 

comportamento da economia estadual comparado ao comportamento daquela, 

tomando por base o mesmo procedimento anterior. 
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Fonte: SUDENE (2000). 
GRÁFICO 2 – Índice do PIB (Maranhão e Brasil, 1980-1999) 

Os resultados confirmam o que foi especulado anteriormente. O 

crescimento da economia do Estado do Maranhão, em relação à economia 

brasileira, foi significativo, ainda mais expressivo que em relação ao nordeste. 

Fazendo o índice do produto das duas unidades igual a 100, em 1999, vê-se que o 

índice da produção local é de 30, em 1980, sendo de 68,6 para o caso brasileiro. 

Isto é, como a economia local parte de uma base menor, significa que cresceu muito 

mais, no período que abrange os anos entre 1980 e 1999. É o que está 

demonstrado no Gráfico 2. 

Com as informações apresentadas nos dois gráficos anteriores, fica então 

evidente que o Maranhão deve ter ganho importância em termos de sua contribuição 

para a formação do Produto Interno Bruto, tanto em nível da região nordeste como 



  

em nível da própria economia brasileira. A dimensão deste ganho é que não fica 

inteiramente clara naquelas duas figuras, uma vez que as mesmas procuram 

mostrar apenas a evolução dos índices da produção nas diferentes unidades 

mencionadas.  

Para tornar mais clara a verdadeira dimensão do mencionado ganho, o 

Gráfico 3 mostra a participação do Produto Interno Bruto da economia maranhense 

no Produto Interno Bruto da economia nordestina, levando em conta a mesma 

abrangência de tempo, isto é, de 1980 a 1999. 
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Fonte: SUDENE (2000). 

GRÁFICO 3 – Participação do Maranhão na economia nordestina (1980-1999) 

A participação da economia maranhense na formação do PIB da região 

nordeste aumenta consideravelmente, considerando os vinte anos retratados pelos 

dados. Inicialmente, no ano de 1980, o Maranhão participava com 5% do produto da 

região. Com o passar do tempo, no final da série, pouco mais de 9% da produção 

global de bens e serviços da região eram gerados dentro das fronteiras da economia 

do Estado do Maranhão. Isto quer dizer que o referido Estado praticamente dobrou 

sua importância econômica dentro da região nordeste.  

Pode-se ver que este crescimento foi mais expressivo durante a década 

de 80, pois já durante o ano de 1989, a participação da economia do Estado 

superava a marca de 8%, ficando claro que havia uma grande diferença entre o que 

estava acontecendo no Estado do Maranhão, em matéria de crescimento 



  

econômico, e o que estava acontecendo nos demais estados da região. Durante os 

anos 90, embora tenha permanecido a tendência de alta, esta foi muito mais 

modesta que na década anterior, permanecendo aproximadamente no mesmo 

patamar do ano de 1996, voltando a crescer em seguida, a partir do ano de 1997. 

Ficou também sugerido acima, que deveria ter acontecido um avanço da 

economia do Estado do Maranhão em relação à economia do País como um todo. 

Isto é, que a economia estadual passou a participar com uma maior parcela da 

formação do PIB nacional. Para podermos comprovar esta especulação, 

comparamos a performance da economia do Estado do Maranhão, com a 

performance da economia brasileira. O Gráfico 4 mostra a participação do PIB 

maranhense no PIB brasileiro, durante o período estudado, que vai de 1980 a 1999. 
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Fonte: SUDENE (2000). 

GRÁFICO 4 – Participação do Maranhão na economia brasileira (1980-1999) 

Comparando o desempenho da economia maranhense com o 

desempenho da economia brasileira, notamos que a economia do Estado do 

Maranhão dobrou sua importância em termos de contribuição para o PIB do País. No 

ano de 1980, observamos que o Maranhão contribuía apenas com uma parcela por 

volta de 0,7% do PIB nacional. No ano de 1999, este valor mais que havia dobrado, 

atingindo a marca de 1,6%. Sem dúvida, foi um salto bastante significativo da 

economia maranhense, demonstrando que, no decorrer desta fase, houve realmente 

uma diferença de performance em relação ao restante do País. 



  

Esses resultados servem para mostrar claramente a dimensão na qual a 

economia maranhense evoluiu em relação à economia do nordeste e em relação à 

economia brasileira. Isto é, de quanto era e de quanto passou a ser a contribuição 

da economia local para a formação do PIB regional e nacional. Fica ainda uma 

pergunta a ser esclarecida que é a seguinte: quão diferentes foram as taxas de 

crescimento dessas regiões, a ponto de fazer com que a economia local dobrasse a 

sua participação nos produtos da região Nordeste e do Brasil de modo geral?   

Tentando dar uma resposta a esta pergunta, a Tabela 1 apresenta um 

resumo das taxas de crescimento econômico das três regiões analisadas, entre 

1980 e 1990. 

TABELA 1 – Taxas de Crescimento do PIB (1980-1999) 

Unidade Maranhão Nordeste Brasil 
Taxa média     7,06   3,27  2,42 

Taxa máxima  24,00 14,50  9,20 

Taxa mínima -11,40 -5,90 -4,20 

Desvio padrão     9,35   5,15  3,83 

Fonte: SUDENE (2000). 

A taxa média de crescimento da economia do Estado do Maranhão foi 

muito superior às taxas de crescimento das economias nordestina e brasileira. 

Enquanto no mencionado Estado a mesma supera a faixa dos 7%, no Nordeste fica 

nos 3,2%, que é menos da metade da expansão verificada naquela unidade da 

federação. No caso da economia brasileira, a diferença se torna ainda mais 

expressiva. Conforme os dados na Tabela 1, o PIB nacional se expandiu no período 

a uma taxa média que ficou beirando os modestos 2,4%, quase que apenas um 

terço do que foi alcançado pela economia maranhense. 

É claro que somente a análise das médias não dá uma boa noção de 

como a taxa de crescimento se comportou em cada uma das regiões consideradas. 

Outro dado importante e que deve ser levado em conta, é a dispersão desses 

resultados. Quanto a isto, pode-se ver que embora o Estado do Maranhão tenha 



  

conseguido taxas de crescimento com média superior às taxas alcançadas pelas 

demais unidades, ao mesmo tempo apresenta taxas muito mais dispersas. Na 

Tabela 1, a economia maranhense teve um crescimento que oscilou entre taxas que 

variam de um crescimento negativo de 11%, a um crescimento positivo que chega a 

24%. 

Para o caso da economia do Nordeste, foi observada uma taxa mínima 

com crescimento negativo próximo de 6%, e um crescimento máximo da ordem de 

14,5%, que é uma faixa de oscilação muito mais estreita. No caso da economia 

brasileira, a mesma faixa tem como limites uma taxa negativa em torno de 4% e uma 

taxa positiva em torno de 9%. Ou seja, no caso do Brasil como um todo, houve ainda 

menos dispersão.  

Portanto, a região que mais cresceu foi também aquela que produziu 

taxas mais oscilantes, ou dispersas. Isto significa que mesmo que a economia do 

Estado do Maranhão tenha crescido a taxas que, em média, são mais elevadas do 

que aquelas obtidas para o Nordeste e para o Brasil, no caso dessa unidade da 

Federação, suas taxas foram muito mais imprevisíveis. Dito de outra forma, embora 

o Maranhão tenha ganho terreno em relação ao Nordeste e ao País em geral, sua 

trajetória de crescimento, no decorrer dos anos 80 e 90, foi menos estável. 

Outro dado que confirma a maior variabilidade das taxas de crescimento 

da economia do Estado do Maranhão, comparado ao Nordeste e ao Brasil, é o 

desvio padrão dessas taxas, apresentado na Tabela 1. Para o Maranhão, o valor 

calculado é de 9,35. Enquanto isso, a economia nordestina fica com um desvio de 

5,15, superando também o da economia brasileira, de 3,83. Isto indica um contraste 

entre um crescimento acentuado, com taxas menos estáveis (Maranhão), com um 

crescimento medíocre, com taxas menos oscilantes (Brasil). 

Como este é um período muito longo, com uma extensão de vinte anos, é 

interessante aprofundarmos esta discussão, procurando analisar o que houve em 

um espaço de cada dez anos. Esta divisão por etapas serve para verificar se os 

dados analisados acima não foram o resultado de uma forte tendência que se 

verificou apenas num pequeno número de anos, mas que seria suficientemente forte 



  

para influenciar as estatísticas obtidas para o período como um todo. Isto é, dividir o 

período por décadas é uma forma de constatarmos se as estatísticas anteriormente 

apresentadas e discutidas retratam um comportamento de longo prazo, ou apenas 

uma forte tendência de um curto período. 

A Tabela 2 mostra as mesmas variáveis apresentadas na Tabela 1, só 

que agora os dados abrangem apenas a década de 80, isto é, para o período de 

1980 a 1989. 

TABELA 2 – Taxas de Crescimento do PIB (1980-1989) 

Unidade Maranhão Nordeste Brasil 
Taxa média  11,03    4,33  3,02 

Taxa máxima  24,00 14,50  9,20 

Taxa mínima -10,50  -3,80 -4,20 

Desvio padrão  10,23    5,84  4,58 

Fonte: SUDENE (2000). 

Pode-se verificar que os dados apresentados na Tabela 2 retratam a 

mesma situação apresentada antes na Tabela 1. Isto é, para os anos 80, os mesmos 

resultados para o período como um todo. As taxas de crescimento da economia do 

Estado do Maranhão são mais elevadas que aquelas obtidas para as economias 

nordestina e brasileira, indicando, assim, uma melhor performance da primeira. Da 

mesma forma que no caso anterior, também as taxas são muito mais dispersas para 

o plano estadual, do que para o plano regional ou nacional. Diz-se então, que os 

anos 80, especificamente, estão em perfeita sintonia com o que foi apresentado 

acima para o período completo. 

Para a análise do período entre 1990 e 1999, os dados são apresentados 

na Tabela 3, a seguir.  

 

 



  

TABELA 3 – Taxas de Crescimento do PIB (1990-1999) 

Unidade Maranhão Nordeste Brasil 
Taxa média     3,08  2,20  1,83 

Taxa máxima  13,00  9,70  5,80 

Taxa mínima -11,40 -5,90 -4,30 

Desvio padrão     6,71  4,41  3,03 

Fonte: SUDENE (2000). 

Com os novos dados, as afirmações anteriores se mantêm. O Maranhão 

cresce mais que a região Nordeste e que o próprio País. Também, suas taxas de 

crescimento são muito mais dispersas, indicando, assim, menos previsibilidade. Mas 

o fato mais importante, merecedor de destaque, considerando os dados 

apresentados para a década de 90, é que em todas as unidades a expansão ocorre 

de maneira mais modesta, com taxas inferiores às que foram obtidas para os anos 

anteriores e para o período como um todo, mostrando uma desaceleração. 

Merece ainda ser destacado, numa visão mais generalizada dos 

indicadores apresentados, que o Estado do Maranhão aumentou sua importância 

econômica, tanto em nível regional quanto em nível nacional. No entanto, esta 

performance que foi alcançada poderia ter sido mais expressiva, não fosse a grande 

dispersão das taxas de expansão apresentadas. Houve anos de crescimento 

positivo extraordinário, seguidos de anos de crescimento negativo substancial. Isto 

indica que não houve suficiente estabilidade das taxas, de modo que resultados 

muito mais significativos pudessem ter sido atingidos. 

2.3 O setor externo 

Durante o período em análise, ou seja, de 1980 a 1999, o setor externo 

da economia maranhense deu um salto importante. Neste período, o valor total 

exportado passou a ser sessenta vezes maior no final, em comparação ao início do 

mesmo. De uma economia exportadora de produtos básicos, passou a ser uma 

economia exportadora de produtos industrializados. De um saldo negativo na sua 

balança comercial, passou a gerar saldos extraordinariamente positivos. 



  

Portanto, pode-se dizer que o setor externo da economia do Estado do 

Maranhão passou por transformações profundas, durante os anos 80 e 90. De 

economia incipiente, com exportações e importações cujos valores poderiam ser 

considerados como inexpressivos, passou a ser pujante, apresentando resultados 

significativos para a própria economia brasileira em seu conjunto. Para se ter uma 

noção mais exata deste desempenho, serão apresentados, a seguir, alguns 

indicadores. 

O primeiro indicador que pode dar uma noção mais precisa da dinâmica 

do setor externo da economia maranhense é o valor anual das exportações. O 

Gráfico 5 ilustra os resultados do mencionado indicador, para o período de 1980 a 

1999. 
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Fonte: SUDENE (2000). 

GRÁFICO 5 – Exportações do estado do Maranhão (1980-1999) 

No Gráfico 5, pode-se ver que os dados confirmam o que já havia sido 

cogitado. Isto é, houve um crescimento expressivo das exportações do Estado do 

Maranhão, no período estudado, sobretudo nos anos 80. Primeiramente, as vendas 

externas se situavam na faixa dos US$ 10 milhões, só ultrapassando os US$ 20 

milhões, a partir de 1984. Daí em diante, aconteceu um crescimento mais acelerado, 

atingindo a cifra de US$ 450 milhões em 1988.  

Em seguida, este valor permanece mais ou menos estagnado, voltando a 

crescer em 1995 e nos anos seguintes. Em 1997, em particular, o valor dos bens 



  

vendidos ao exterior atingiu a marca aproximada de US$ 750 milhões, que é muito 

expressiva, considerando que em 1980 este valor não passaria dos US$ 11 milhões. 

Portanto, constatamos que o Maranhão pôde se beneficiar de um grande 

avanço no seu setor exportador, passando de uma quantia praticamente 

insignificante para uma quantia considerável. No entanto, para que possamos ter 

uma boa noção do que passaram a ser as vendas externas no contexto da 

economia, é preciso estabelecer algum padrão de comparação, para que não fique 

em resultados absolutos, que muito pouco podem contribuir para expressar alguma 

coisa. 

Uma primeira referência para a economia do Estado do Maranhão poderia 

ser a economia nordestina. O Gráfico 6 apresenta a evolução da participação das 

exportações do Estado nas exportações da região nordeste em seu conjunto. 
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Fonte: SUDENE (2000). 

GRÁFICO 6 – Participação nas exportações nordestinas(1980-1999) 

Antes de 1984, as exportações da economia do Estado do Maranhão 

eram insignificantes em relação às exportações da região nordeste. Sua participação 

ficava abaixo de 1% nesta época. Somente no ano de 1984, o Maranhão consegue 

atingir esta marca. Daí em diante, houve um crescimento acentuado na importância 

das exportações locais para as exportações da região. Em 1987, o Estado passa a 

contribuir com aproximadamente 10% das exportações nordestinas. Esta cifra 

continua crescendo nos anos seguintes, atingindo mais ou menos 20% em 1999.  



  

Portanto, o Gráfico 6 demonstra que o setor exportador da economia do 

Estado do Maranhão deu um grande salto neste período, passando a dar uma 

majestosa contribuição às exportações da região Nordeste do  Brasil. Pode-se ver 

que o crescimento se deu mais rapidamente nos anos 80, mas continuou no 

decorrer dos anos 90, embora com algumas irregularidades, conforme se pode ver 

no mencionado Gráfico. Outro dado importante é a contribuição das exportações do 

Estado do Maranhão para as exportações brasileiras. Estas informações estão 

contidas no Gráfico 7. 
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Fonte: SUDENE (2000). 

GRÁFICO 7 – Participação nas exportações brasileiras(1980-1999) 

Assim como foi comparado às exportações nordestinas, em relação às 

exportações brasileiras, também, houve uma grande expansão do setor externo 

maranhense. É o que mostra o Gráfico 7. Até 1985, a contribuição das exportações 

do Estado para as exportações brasileiras não consegue chegar a 0,5%. Aproxima-

se de 1% em 1987 e, a partir daí, fica na faixa entre 1,2 e 1,5% até 1999.  

Estes números indicam que a contribuição das exportações estaduais 

para as exportações do País ficou sempre num patamar semelhante à participação 

do PIB local no PIB nacional, com ambos avançando ao longo do período. Isto 

mostra que o produto da economia maranhense cresceu, em relação ao produto do 

País, em sintonia com a expansão do seu setor externo, em relação ao setor externo 

da economia brasileira. 



  

O setor exportador do Estado do Maranhão poderá se tornar cada vez 

mais responsável pela formação do PIB local, durante as duas décadas a que os 

números aqui discutidos se referem. Para testar se isto está de acordo com o que 

aconteceu na prática, o Gráfico 8 ilustra a participação das exportações locais no 

PIB estadual.  
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Fonte: SUDENE (2000). 
GRÁFICO 8 – Participação das exportações no PIB do Maranhão (1980-1999) 

Partindo de um número inferior a 1% em 1980, há um crescimento muito 

acentuado na participação das exportações no PIB ao longo da década, superando 

7% em 1988, valor este que se mantém até 1999. Entretanto, pode-se ver que 

durante o período de 1994 a 1997, a contribuição das exportações para o PIB 

supera os 8%. Portanto, estes números ilustram o quanto representa as vendas 

externas para a formação do PIB do Estado do Maranhão e, principalmente, o 

quanto estas se expandiram e se tornaram importantes para a economia local.  

Nestas condições, também é esperado que o Maranhão tenha passado a 

contribuir de forma mais positiva para a geração de divisas para o País. Neste 

sentido, um dado que merece ser examinado diz respeito ao saldo do comércio 

estadual com o resto do mundo, ou seja, o saldo de sua balança comercial. Esta 

variável é apresentada no Gráfico 9.  
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Fonte: SUDENE (2000). 

GRÁFICO 9 – Balança comercial do Maranhão (1980-1999) 

O saldo da balança comercial do Estado do Maranhão foi sempre 

negativo até o ano de 1984. A partir de 1985, se torna positivo e cresce rapidamente 

até 1988, quando atinge um valor de aproximadamente US$ 400 milhões. Daí para 

frente, entre subidas e descidas, oscila quase sempre na faixa dos US$ 300 milhões. 

Isto é, de um saldo negativo e pouco significante, a balança comercial do Maranhão 

passa a ser positiva e bastante significativa, graças ao crescimento de suas 

exportações, como ficou demonstrado. 



  

CAPITULO 3 – DEFINIÇÕES METODOLÓGICAS 

Para levar adiante um estudo sobre competitividade do setor externo, 

como é o objetivo deste trabalho, é necessário, como primeira medida, procurar 

compreender o seu significado.  

Entretanto, este não é um problema fácil de ser abordado, face à grande 

diversidade de conceitos e modos de abordagem existentes. Em outras palavras, 

isto quer dizer que nem todos os autores têm o mesmo entendimento do que o termo 

competitividade representa. Pode ser que isto seja o resultado de uma variedade 

muito grande de trabalhos que tratam deste assunto. Mas é importante que sigamos 

adiante, já que o mesmo é de grande importância para a formulação das políticas 

econômicas (KUPFER, 1991).  

3.1 O estudo da competitividade 

Deve-se de imediato tentar esclarecer que, face a diversidade na 

compreensão do termo competitividade, partindo-se de conceitos distintos, os 

resultados desses estudos podem levar a um conjunto de resultados diferentes. Isto 

quer dizer que, no momento em que dois trabalhos estudam as condições 

competitivas de uma mesma unidade, tendo uma visão diferente do que poderia 

representar a competitividade, os dois estudos podem chegar a conclusões 

diametralmente opostas.  

Um dos trabalhos poderia dizer que aquela unidade estudada tem boas 

condições competitivas e o outro trabalho poderia dizer que tem condições 

competitivas ruins. Quando esta situação acontece, o problema maior não está 

exatamente nas conclusões em si, mas nas recomendações de políticas resultantes 

desses dois estudos. Com resultados diferentes, as sugestões poderiam apontar 

soluções que se dirigem a direções diferentes. 

Mesmo levando em conta esses problemas, alguns pontos em comum 

podem ser identificados nos estudos de competitividade. No passado, ao se iniciar 



  

um estudo dessa natureza, algumas variáveis comuns eram geralmente 

compartilhadas pelos autores, como por exemplo, preços de bens e serviços, custos 

de produção e preço da divisa estrangeira, isto é, taxa de câmbio (HAGUENAUER, 

1989). 

No caso anterior, iniciando pelo preço, ter competitividade significava 

poder cobrar preços mais reduzidos, uma vez que, desta situação dependia não 

apenas a manutenção da firma no mercado, como também a própria expansão da 

fatia do mercado que a unidade detinha. Vista por este ângulo, a competitividade é 

analisada entre firmas que vendem algo idêntico, ou que seja perfeitamente 

substituível na visão dos consumidores, já que o preço é a variável de destaque. 

Os custos de produção, também, ocuparam lugar de destaque nos 

estudos de competitividade, uma vez que estes poderiam representar as condições 

de eficiência de uma unidade produtora. Quanto menores os custos de produção, 

mais eficiente seria a utilização dos recursos disponíveis. Deste modo, considerando 

por este ângulo, firmas com menores custos seriam as mais competitivas, uma vez 

que utilizam mais eficientemente os recursos da sociedade, tendo então maiores 

possibilidades de se manter e se expandir no mercado em que atuam. 

Outra variável importante é a taxa de câmbio. Esta determina a 

competitividade na medida em que traduz o poder das firmas locais concorrerem 

com as estrangeiras. Em outras palavras, esta variável tem o papel de mostrar o 

quanto o produto estrangeiro chega barato, ou, caro no País e o quanto os 

produtores locais têm capacidade de cobrar no mercado externo, já que a taxa de 

câmbio tem o poder de aumentar ou diminuir a receita das firmas em nível interno.  

Uma taxa de câmbio valorizada significa baixa competitividade, pois os 

produtos externos chegam a preços reduzidos e as receitas obtidas com as vendas 

dos produtos internos se tornam menores. Quando a taxa de câmbio está 

desvalorizada, indica que os produtos das firmas internas estão com boa 

competitividade, pois os produtos estrangeiros ficam mais caros e os produtos 

internos vendidos no exterior geram receitas maiores. 



  

Só pelo fato de se haver citado estas três variáveis, já se pode perceber 

que há diferentes ângulos de observar o problema da competitividade. As duas 

primeiras, preço e custo, dão uma conotação mais microeconômica ao problema, 

analisando características particulares e individuais das unidades envolvidas. A 

terceira variável, a taxa de câmbio, dá uma conotação totalmente macroeconômica à 

questão, abandonando o caráter individual e julgando mais amplamente as 

condições competitivas, se referindo muito mais ao desempenho de um País como 

um todo (MOURA, 1999). 

Portanto, a competitividade é um conceito que pode ser definido tanto 

pelo ângulo da microeconomia como da macroeconomia. Isto é, as condições 

competitivas podem ser analisadas levando-se em conta apenas as condições 

internas das firmas envolvidas, ressaltando os aspectos individuais de cada uma. 

Também podem ser estudadas abordando as condições da economia como um 

todo, comparando suas condições com as de outros países, em determinados 

setores, ou de um modo mais geral (LEITE, 1998). 

Definindo melhor o termo competitividade, do ponto de vista 

microeconômico, deve-se esclarecer que esta representa a capacidade interna da 

firma no que se refere ao projeto, produção e vendas de um produto ou serviço. 

Neste campo, a competitividade revela o grau em que cada unidade produtiva está 

preparada para concorrer com as demais. 

No campo macroeconômico, a competitividade sugere as condições em 

que uma nação tem capacidade de oferecer bens e serviços no mercado externo e 

se defender internamente da concorrência de produtos vindos de fora. Isto é, a 

competitividade apura o grau em que um país está pronto para se destacar em nível 

global, comprando e vendendo produtos e serviços, de forma que o bem-estar social 

possa ser aumentado. 

Outra distinção que se pode observar é que a análise da competitividade 

pode ser destinada tanto ao campo da produção como ao campo das vendas 

(mercado). A primeira ótica se refere à capacidade das unidades produtivas no 

processo de gerar produtos e serviços. A segunda está voltada para a análise das 



  

condições em que as unidades estão preparadas, para colocar produtos e serviços 

no mercado. 

Desta nova forma de distinguir os estudos de competitividade é que 

surgem as duas versões mais citadas da competitividade. Isto é, por conta da 

separação entre os campos da produção e das vendas, a competitividade pode ser 

apresentada em duas formas de abordagem, que são: competitividade como 

desempenho e competitividade como eficiência (FERRAZ et al., 1997). 

3.1.1 A competitividade como desempenho 

A competitividade como desempenho é analisada no enfoque da 

participação da unidade no mercado em que atua, seja esta unidade uma empresa, 

região, ou até mesmo um país. Por esta versão, é levada em conta a condição da 

unidade que se está estudando em um determinado instante no tempo. Por estas 

características, a análise das condições competitivas, por este ângulo, também é 

conhecida como estudo da competitividade revelada. 

Nesta versão da competitividade, um dos problemas encontrados é a 

dificuldade de separação entre causa e efeito das condições competitivas vigentes 

em determinado momento. As estratégias competitivas podem resultar em uma 

determinada participação no mercado por parte de uma unidade.  

Contudo, pode ser que as estratégias competitivas não tenham como 

objetivo atingir uma determinada fatia de mercado. Também, existe o problema de 

que uma grande participação no mercado em um dado instante pode representar 

apenas o sucesso de estratégias passadas e não o resultado da estratégia atual, 

como gostaríamos que fosse. 

Na análise da competitividade, a demanda passa a ter um papel de 

destaque, já que esta define a situação de cada unidade envolvida. A demanda, ao 

determinar quais produtos e de quais unidades os mesmos serão adquiridos, 

determina, em última instância, as condições competitivas de cada firma ou região. 



  

Se uma determinada unidade é considerada competitiva, isto significa apenas que o 

mercado sancionou as estratégias competitivas adotadas por aquela firma, região ou 

país (KUPFER, 1991). 

Trata-se, portanto, de uma análise que leva em conta os acontecimentos 

numa visão ex-post, isto é, toma como referência uma série de elementos 

decorrentes de acontecimentos que já se verificaram. A participação no mercado já é 

o reflexo do que foi feito em algum momento passado e não o retrato do que está 

sendo posto em prática dentro do cenário que se apresenta no momento atual 

(presente). 

Mas o que pode determinar o desempenho competitivo de uma unidade 

produtiva? A resposta para esta questão envolve uma série de fatores, alguns 

destes sendo endógenos, isto é, resultantes das próprias atitudes das firmas; e 

outros de natureza exógena, desencadeados por fenômenos alheios ao ambiente 

interno das unidades produtivas (COUTINHO; FERRAZ, 1994). 

Um bom exemplo de fatores endógenos que afetam o desempenho 

competitivo das firmas são as estratégias administrativas adotadas, envolvendo as 

suas mais diferentes áreas, tais como, gestão, inovação, produção, etc. No tocante a 

fatores exógenos que podem afetar o desempenho competitivo, pode-se citar o 

padrão de concorrência vigente no setor, as oportunidades tecnológicas, a política 

macroeconômica, os instrumentos regulatórios, a infra-estrutura disponível, as 

tendências do mercado mundial e outros. 

3.1.2 A competitividade como eficiência 

No segundo caso, quando a competitividade é vista pelo prisma da 

eficiência, as condições competitivas resultam das iniciativas desenvolvidas para 

minimizar os seus custos de produção, reduzindo de maneira sistemática as perdas 

que porventura possam surgir.  

 



  

Esta segunda vertente da competitividade, assim como a primeira, 

também apresenta seus problemas. Um deles é que as condições competitivas de 

uma firma ficam determinadas, antes e acima de tudo, pela tecnologia. Negligencia, 

então, importantes fatores como marketing, qualidade, etc., não levando em conta 

uma série de outros elementos decorrentes das estratégias adotadas pelas firmas 

para melhorarem seu desempenho (KUPFER, 1991). 

De um lado tem-se os insumos, isto é, tudo aquilo que entra no processo 

de fabricação. Do outro, tem-se o produto, ou seja, o resultado da combinação 

daqueles insumos. Passa, então, a ser analisada a capacidade que a firma tem de 

transformar estes insumos em produtos. Em outras palavras, o que conta é o poder 

que a firma dispõe para, a partir de determinada quantidade de insumos, gerar 

certos níveis de produto.  

Partindo deste ponto, quanto maior o nível de produto gerado por 

determinada quantidade de insumos, maior a competitividade da firma. Ao contrário, 

quanto menor a quantidade de produto produzida decorrente da utilização de certos 

insumos, menor a competitividade.  

Na posição inversa da visão de competitividade como desempenho, que é 

uma análise ex-post, a visão de competitividade pelo prisma da eficiência é uma 

análise ex-ante. Isto pode ser explicado pelo fato de se levar em conta, na visão de 

desempenho, o nível de habilidade já alcançado pelas firmas para transformar os 

insumos em produtos, refletido em suas atitudes e nos resultados que já é capaz de 

alcançar (LEITE, 1998). 

Portanto, a análise da competitividade como eficiência nos diz que quanto 

melhores forem as técnicas de produção adotadas, melhores serão as condições 

competitivas de uma determinada unidade produtiva, quer seja esta unidade uma 

firma individual, um setor de produção, uma região, ou um país. Como qualquer 

abordagem que possamos imaginar, também esta tem seus defeitos. Um deles, por 

exemplo, pode ser o fato de que a competitividade atual resulta de estratégias 

adotadas em tempos mais remotos e, portanto, a competitividade ficaria, assim, 

determinada pelas estratégias competitivas adotadas em determinados momentos 



  

no passado, sendo as condições atuais apenas o reflexo das mesmas. A título de 

inferência, pode-se dizer que, nas condições em que foram expostos os conceitos 

anteriores, este elemento não foi exaltado, isto é, não foi levado em consideração. 

3.1.3 O conceito adotado 

As críticas podem ser aplicadas não somente para a competitividade 

como eficiência, mas também para a competitividade como desempenho. Os 

resultados para uma firma, um setor, uma região ou um país, em última instância, 

dependem das estratégias competitivas adotadas em algum momento no passado 

(PORTER, 1986). As abordagens mostradas nas seções anteriores não levam em 

conta, pelo menos de maneira clara, esta possibilidade. 

Por conta desta questão, Ferraz et al. (1997) definem a competitividade 

como sendo a capacidade da unidade produtiva definir e implantar estratégias que 

possibilitem se manter e ampliar sua posição no mercado, por um período de tempo 

considerável. Deste modo, tanto a noção de eficiência como a noção de 

desempenho passam a ser analisados em segundo plano, como resultantes destas 

estratégias que foram postas em práticas em momentos passados, tendo-se, no 

momento presente, apenas o resultados das mesmas. 

De qualquer maneira, mesmo se levando em conta todas estas 

dificuldades, o uso da análise da competitividade como desempenho, ou como 

eficiência, não ficam inviabilizados, já que, na maioria das vezes, o que se deseja é 

apenas analisar a evolução das condições competitivas em determinados 

momentos, para fazer-se então, conjecturas e sugestões.  

Então, dentro dessas diversas formas de abordagem, a competitividade 

pode também, ser avaliada como um fenômeno ex-post, elucidado a partir do 

desempenho no mercado, embora seja conveniente manter sempre na lembrança a 

possibilidade do mesmo poder resultar de estratégias definidas e implantadas em 

momentos anteriores.  



  

Se assim não pudesse ser feito, para analisar a questão da 

competitividade, seria sempre necessário avaliar as diferentes estratégias adotadas 

no passado, pelas diferentes unidades produtivas envolvidas, demandando tempo e 

recursos que fogem ao padrão de um trabalho de pesquisa. Chamando ainda 

atenção para outra questão, como se trata de analisar o desempenho do setor 

exportador de uma determinada região, no caso em tela, do Estado do Maranhão, o 

trabalho se tornaria ainda mais complicado se fossem levadas em conta as 

estratégias passadas, já que se deveria conhecer as estratégias de diferentes firmas 

e diferentes setores em diferentes momentos, o quê, para os objetivos de um 

trabalho dessa natureza, torna-se inviável. 

Considerando, ainda, o grande número de trabalhos que analisam a 

competitividade das exportações levando em conta o desempenho no mercado 

(competitividade revelada), entende-se que, apesar das deficiências apontadas, esta 

abordagem, além de conveniente para o momento, atende perfeitamente aos 

anseios deste trabalho.  

3.2 Indicadores de competitividade 

Desde o trabalho pioneiro de Balassa (1965), tem sido muito grande o 

número de estudos que procuram retratar as condições da chamada competitividade 

revelada de setores, regiões e países. Para se dar início a este tipo de estudo, é 

preciso, no primeiro momento, identificar um conjunto de indicadores que possam 

retratar, da melhor maneira possível, as condições da competitividade existente. 

Dependendo dos indicadores escolhidos, pode-se revelar um conjunto de situações 

distintas, por conta da diversidade de resultados que podem ser obtidos. Daí a 

importância de se ter cuidado, não somente na escolha da abordagem, mas também 

dos próprios indicadores que proporcionarão os resultados finais. 

Pela diversidade do conjunto de indicadores à disposição, é preciso 

definir um critério de escolha daqueles que serão utilizados. Este critério, levando 

em conta os objetivos deste trabalho, tomará por base o que vem sendo feito em 

trabalhos de objetivo semelhante, isto é, adotará aqueles que são de uso mais ou 

menos comum pelos pesquisadores. Para o desenvolvimento deste trabalho, uma 



  

boa referência para escolha de indicadores é o trabalho de Fontenele et al. (1998), 

que estudaram as condições competitivas de setores da economia nordestina nos 

últimos anos. A importância de levar em conta estudos como este para a escolha de 

indicadores é que facilita até mesmo a possibilidade de comparações posteriores 

dos resultados encontrados e sua interpretação. 

Por essa conotação, a escolha dos indicadores deve obedecer, além de 

outras coisas, os objetivos do trabalho. Neste caso, o objetivo geral do trabalho é 

avaliar o estado de competitividade de setores exportadores do Estado do 

Maranhão. Fica assim claro o objetivo do trabalho e o que tem sido feito em 

trabalhos com objetivos semelhantes, a abordagem escolhida é de competitividade 

como desempenho (competitividade revelada). Um trabalho que tem objetivo muito 

próximo, e que adota exatamente esta metodologia, é o de Fontenele et al. (1998). 

Dentro dessa concepção, serão utilizados dados não somente referentes 

às exportações, mas também às próprias importações. Isto procura possibilitar a 

visão mais ampla do trabalho dentro das próprias condições da abertura comercial, 

além de se tornar necessário por conta de alguns indicadores que incluem as 

importações como uma das variáveis que determinam seus valores, ou resultados. A 

partir de agora, portanto, faz-se a apresentação dos indicadores que possibilitarão 

os resultados, e também, dar-se-á uma pequena informação do significado de cada 

um e como devem ser interpretados. 

3.2.1 Participação dos setores na pauta de exportações 
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- PSit significa a participação relativa do setor i na pauta de exportações 

da economia maranhense, no período t. 

- Xit significa as exportações do setor i no período t. 

- Xt significa as exportações totais da economia maranhense no período 

t. 



  

A importância de considerar este indicador é que o mesmo representa 

uma medida da importância das exportações do setor de produção levado em conta, 

para as exportações gerais da economia do Estado. Pode-se dizer que este 

indicador tem uma dupla importância. Em primeiro lugar, possibilita, quando 

calculado para diversos setores, identificar quais são os verdadeiros setores que são 

realmente importantes para as exportações estaduais. Em segundo lugar, quando 

calculado em momentos distintos, permite identificar possíveis mudanças na pauta 

de exportações, que também é um dado importante a ser esclarecido num trabalho 

de pesquisa. 

3.2.2 Variação no índice de valor das exportações e das importações 

Estes indicadores mostram a evolução, ao longo do tempo, das 

exportações e das importações, mostrando claramente se estas variáveis se 

comportaram dentro de uma trajetória mais ou menos estável, ou se houve 

oscilações muito grandes com o passar do tempo, predominando os chamados 

comportamentos erráticos, com valores totalmente imprevisíveis. 

3.2.3 Coeficiente de especialização relativa do setor 
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- Xit significa as exportações estaduais do setor de produção i, no 

decorrer do período t. 

- Xmt significa o total das exportações da economia estadual, no decorrer 

do período t. 

- Xibt significa as exportações brasileiras do setor de produção i, no 

decorrer do período t. 

- Xbt significa o total das exportações da economia brasileira, no decorrer 

do período t. 



  

Esse indicador é um dos mais importantes para analisar a competitividade 

revelada das exportações de uma região. Pode ser interpretado como a importância 

das exportações do setor de produção nas exportações totais do Estado, relativa à 

importância do mesmo setor no total das exportações regionais, ou brasileiras. Caso 

o número encontrado supere a unidade, significa que a economia estadual é mais 

especializada nas exportações do setor do que a economia brasileira, tendo então 

uma vantagem comparativa neste setor. Caso contrário, isto é, se o valor encontrado 

for inferior à unidade, então a economia estadual é menos especializada que a 

economia brasileira, tendo uma desvantagem comparativa neste segmento. 

Outra forma de interpretar esse indicador é dizer que, quando o seu valor 

supera a unidade o setor i contribui mais para as exportações brasileiras daquele 

setor do que o Estado contribui para o total das exportações do País. Nessa 

condição, do mesmo modo que antes, teria uma vantagem comparativa nas 

exportações daquele setor. 

3.2.4 Taxa de cobertura das importações 
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- Xit significa as exportações estaduais do setor de produção i, no 

decorrer do período t. 

- Mit significa as importações estaduais do setor de produção i, no 

decorrer do período t. 

- Xibt significa as exportações brasileiras do setor de produção i, no 

decorrer do período t. 

- Mibt significa as importações brasileira do setor de produção i, no 

decorrer do período t. 

Este também é um indicador dos mais importantes para a análise da 

competitividade revelada da economia de uma região.  A sua interpretação é muito 



  

parecida com a interpretação do indicador anterior. Quando o seu valor é maior que 

a unidade, significa que a região estudada tem vantagem comparativa. Caso 

contrário, quando seu valor é menor do que 1 (um), interpreta-se como sendo a 

revelação de uma desvantagem comparativa. 

A vantagem comparativa é identificada em termos da cobertura das 

importações. As exportações estaduais contribuem mais para as importações do 

setor, relativo ao que as exportações brasileiras contribuem para suas importações, 

no mesmo setor.  

Portanto, feita esta apresentação, acredita-se que, a partir destes 

indicadores, é possível chegar a algumas conclusões importantes sobre as 

condições competitivas das exportações da economia do Estado do Maranhão, na 

última década do século XX. 

Os indicadores que foram apresentados não são os únicos disponíveis na 

literatura que trata da questão da competitividade. Existem muitos outros indicadores 

que poderiam até fazer parte deste trabalho. No entanto, pelas razões anteriormente 

expostas, é com base nos mesmos que serão baseadas nossas conclusões a 

respeito da competitividade do setor externo maranhense, no período definido. 



  

CAPÍTULO 4 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Analisa-se, a partir deste capítulo, um conjunto de indicadores para a 

economia do Estado do Maranhão, no período de 1991 a 1999. Com este 

procedimento, tentar-se-á identificar as condições de competitividade dos grandes 

setores da economia local, em termos de comércio exterior. 

Para enriquecer o trabalho, a referência não será apenas uma, mas duas 

regiões. A análise da competitividade revelada no comércio exterior, da economia 

maranhense, será feita em comparação com a economia brasileira e com a 

economia nordestina. Isto é, procurar-se-á mostrar a evolução dos indicadores de 

competitividade tomando como fonte de comparação as condições do País como um 

todo e a própria região deste, na qual o Maranhão está inserido, que é a região 

Nordeste. 

Com base na metodologia empregada, verifica-se se os setores 

competitivos do Estado são os mesmos, quando se situa o Brasil e quando se fala 

de Nordeste. Por exemplo, pode ser que um indicador mostre que um setor é 

competitivo no contexto regional, mas seja não-competitivo no contexto nacional. Daí 

a importância de que sejam utilizadas estas duas fontes de referência para o estudo 

da competitividade revelada em nível estadual, que é o caso deste trabalho. 

Os setores foram escolhidos por grandes grupos de produtos. Serão 

observados os três grandes grupos seguintes: básicos, semimanufaturados e 

manufaturados. Não se fará uma análise setorial por produto, por exemplo, alumínio, 

soja, etc., sendo portanto, apenas na análise das grandes categorias, conforme 

destacado acima.  

Esta iniciativa, acredita-se, caso implique resultados minimamente 

compreensíveis, já poderá ser extremamente importante para fornecer subsídios 

para a elaboração de políticas setoriais. Embora não possa identificar os produtos 

que realmente são competitivos ou não, pode, pelo menos, tornar mais clara a forma 

como as diferentes categorias de produtos devem ser tratadas, quando a questão for 

desenvolver o comércio exterior da economia. 



  

Para começar a analisar os indicadores, apresenta-se, inicialmente, uma 

análise do comportamento das exportações e importações totais do Maranhão, para 

que se possa ter uma melhor compreensão do que realmente aconteceu em termos 

de comércio exterior no mencionado Estado, sem levar em conta o caso particular 

das grandes categorias selecionadas.  

4.1 Índice das exportações e importações totais 

Em primeiro lugar, apresenta-se o lado das exportações. O índice das 

exportações totais, apresentado abaixo, serve para indicar o que aconteceu do lado 

das vendas, no período de 1991 a 1999, mostrando assim, sua tendência, conforme 

se apresenta no Gráfico 10. 
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Fonte: SUDENE (2000). 
GRÁFICO 10 – Índice das exportações (1980 = 100) 

As exportações da economia do Maranhão aumentaram durante o 

período coberto pelo Gráfico 10. O valor inicial do índice fica na faixa dos 4000, 

terminando o período no patamar aproximado dos 5500, não deixando dúvida em 

relação ao que se acabou de afirmar, mesmo constatando que houve alguns altos e 

baixos em alguns anos. Por exemplo, em 1992, as exportações foram bem menores 

que em 1991. Ou, em 1997, chegaram a ser maiores do que em 1998 e 1999. Mas 

estes movimentos são normais e, no período como um todo, observando a tendência 

geral, fica bem notório que esta foi de crescimento das exportações estaduais. 



  

Em segundo lugar, o outro indicador desta seção, importante para 

expressar de forma mais clara o comportamento do comércio estadual com o 

exterior, é o índice das importações totais. O Gráfico 11, abaixo, mostra como se 

comportaram as importações entre 1991 e 1999. 
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Fonte: SUDENE (2000). 
GRÁFICO 11 – Índice das importações (1980 = 100) 

As importações também cresceram ao longo da faixa de tempo 

contemplada no Gráfico 11. O valor inicial do índice fica na faixa dos 800. No final do 

período, este valor atinge, mais ou menos, o patamar dos 1300. Deixando assim 

clara uma tendência de elevação. Os altos e baixos são bastante semelhantes ao 

caso das exportações, analisado antes. Isto é, queda em 1992 e auge em 1997, 

deixando como resultado final uma elevação no valor das importações. 

Portanto, fica bem evidente que o comércio exterior do Maranhão cresceu 

ao longo dos anos 90, aumentando ao mesmo tempo as exportações e as 

importações. Resta ver, então, em que bases se deu este aumento de comércio, 

devendo ser visto quais as categorias que se mostraram competitivas e quais 

aquelas que não se mostraram dessa forma. Um conjunto de indicadores serão 

apresentados com essa finalidade. 

 



  

4.2 Participação dos setores na pauta de exportação 

Como ficou esclarecido no capítulo anterior, este indicador serve para 

demonstrar a importância de cada setor dentro das exportações da economia 

maranhense. Ao se observar a evolução da importância de cada setor podem-se 

identificar possíveis mudanças na pauta de exportações, bem como ordenar de 

forma mais clara a ponderação de cada uma nas vendas externas do Estado, 

conforme será feito. 

4.2.1 O setor de produtos básicos 

A participação deste setor na pauta das exportações locais é apresentada 

no Gráfico 12. No início do período, pode-se ver que esta participação é quase nula, 

ficando em torno de zero naquele ano. Mas a tendência geral, apresentada no 

período foi de elevação. Houve um crescimento contínuo na participação dos 

produtos básicos nas exportações maranhenses, chegando a mesma a atingir a 

faixa dos 10% no final do período. Isto é, o setor de produtos básicos, com os 

resultados apresentados no Gráfico 12, ganhou importância nas vendas externas do 

Maranhão, o que deve ter provocado alguma mudança importante na 

responsabilidade dos setores pelo comércio externo da economia do mencionado 

Estado. 
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Fonte: SUDENE (2000). 
GRÁFICO 12 – Participação dos produtos básicos 



  

Ficou claro que os produtos básicos ganharam importância ao longo do 

período. Entretanto, mesmo no final do período analisado, a participação desses 

produtos ainda pode ser considerada como muito pequena, dada a história da 

economia maranhense. Isto é, o Maranhão sempre se caracterizou, em seu 

comércio exterior, por ser exportador de produtos primários (GOMES, 1981 e 

VIVEIROS, 1999). 

Dentro do contexto deste trabalho, o mais importante a ser considerado é 

que esta categoria ganhou importância relativa na pauta das exportações 

maranhenses, durante toda a década de 90, provocando assim, mudanças na 

configuração do comércio externo do Estado. 

4.2.2 O setor de produtos semimanufaturados 

Um dos outros setores escolhidos para esta análise, conforme explicado 

anteriormente, foi o setor de produtos semimanufaturados. Para que se possa 

compreender o que, de fato, aconteceu com este setor, em termos de exportações, 

no Estado do Maranhão, ao longo dos anos 90, vejamos os resultados expostos no 

Gráfico 13. 
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Fonte: SUDENE (2000). 
GRÁFICO 13 – Participação dos produtos semimanufaturados 



  

Houve uma diminuição da participação desse setor nas exportações 

estaduais. O peso dos produtos semimanufaturados começa na faixa dos 90% e 

termina o período na faixa dos 80%. Esta diminuição acontece simultaneamente 

mais ou menos à elevação dos produtos básicos, apresentado acima. A mencionada 

queda nos produtos semimanufaturados é gradual e contínua, ao longo do período, 

não havendo movimentos bruscos. 

Mesmo assim, o que se pode observar é que, mesmo caindo, esta 

categoria de produtos é responsável por uma parcela muito expressiva das 

exportações maranhenses. No início do período, em 1991, chegava a um pouco 

mais de 90%. Mesmo caindo até 1999, este setor mantém sua importância, ficando 

ainda com uma parcela aproximada de 80%. Mas o que é mais importante para este 

trabalho e para efeito de análise do indicador em foco, é que houve uma certa queda 

no peso dos produtos semimanufaturados, ficando mais evidente uma certa 

mudança na estrutura do comércio local nos anos 90. 

4.2.3 O setor de produtos manufaturados 

O setor de produtos manufaturados, é o terceiro e último dos setores 

escolhidos. O comportamento do peso deste setor para as exportações 

maranhenses, durante os anos 90, é apresentado no Gráfico 14, a seguir. 
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Fonte: SUDENE (2000). 
GRÁFICO 14 – Participação dos produtos manufaturados 



  

No período como um todo, a participação desta categoria não se alterou, 

começando e terminando na faixa dos 8%. No início, houve uma tendência de 

elevação, permanecendo por vários anos acima desse valor. No final, houve uma 

tendência de queda, quando foram atingidos valores inferiores. Isto é, para o período 

como um todo, a participação deste setor na pauta das exportações locais manteve-

se praticamente constante. Entretanto, quando considerado anualmente os 

resultados, nota-se que, dentro deste período, existiram movimentos para cima e 

para baixo, com esta variável oscilando sempre. 

Diante do exposto, pode-se dizer que houve uma mudança na pauta das 

exportações da economia do Estado do Maranhão. À medida em que cresce a 

participação dos produtos básicos, decresce a participação dos produtos 

semimanufaturados, com o setor de manufaturados mantendo a sua fatia original. 

Mesmo com isto acontecendo, pôde-se constatar que são os semimanufaturados os 

grandes responsáveis pelas exportações estaduais, ocupando uma parcela 

aproximada de 80%.  

4.3 Coeficiente de especialização relativa do setor 

Este coeficiente mostra que a região é competitiva quando seu valor 

supera a unidade. Quando seu valor é inferior a 1 (um), então a região apresenta 

uma desvantagem comparativa. Isto já foi explicado em maiores detalhes no capítulo 

anterior. 

4.3.1 O setor de produtos básicos 

Antes de dar continuidade aos cálculos do coeficiente de especialização 

relativa, é necessário esclarecer qual a região que servirá como elemento de 

comparação. No caso, para os três setores considerados, primeiro serão feitos os 

cálculos comparativamente ao Nordeste e, em seguida, comparativamente ao Brasil.  

Pode ser que a economia estadual apresente uma vantagem em relação 

à região onde está inserida, mas apresente uma desvantagem em relação ao País, 



  

ou vice-versa. Pode também apresentar uma desvantagem em relação às duas 

regiões, ou mesmo uma vantagem. 

• Relativo ao Nordeste 

O coeficiente de especialização relativa foi calculado para todos os anos 

que vão de 1991 a 1999 e os valores obtidos são apresentados no Gráfico 15. 
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Fonte: SUDENE (2000). 
GRÁFICO 15 – Coeficiente para produtos primários (NE) 

Pelos valores obtidos para o caso dos produtos primários, observou-se 

que o Maranhão apresenta uma desvantagem comparativa em relação à região 

Nordeste. O valor do coeficiente é sempre menor que um em todos os anos da série. 

Entretanto, tem que ser ressaltado que as condições de competitividade deixaram de 

ser tão ruins, quando comparado o início e o fim da década. Em 1991, o valor era 

praticamente nulo. Houve uma elevação ao longo dos anos, atingindo praticamente 

0,8 em 1997, tendo então uma ligeira queda. Contudo, independente do que tenha 

dentro do período, os valores calculados indicam claramente que o Maranhão tem 

uma desvantagem comparativa nas exportações de produtos básicos, em relação ao 

nordeste brasileiro. 

 



  

• Relativo ao Brasil 

Os valores comparativos ao Brasil, também, foram calculados e são 

apresentados no Gráfico 16. 
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Fonte: Elaboração própria a partir de SUDENE, 2001. 
GRÁFICO 16 – Coeficiente para produtos primários (BR) 

Os resultados apresentados no Gráfico 16 demonstram que, em relação 

ao Brasil, o Maranhão apresenta uma desvantagem comparativa no comércio de 

produtos básicos. Para todos os anos, entre 1991 e 1999, os valores do coeficiente 

de especialização relativa apresenta valores que estão bem distantes da unidade, 

mostrando, assim, que falta muito para que a economia estadual se torne 

competitiva, em matéria de produtos básicos. 

Consideradas as economias nordestina e brasileira, tomando por base o 

coeficiente de especialização relativa, pode-se dizer que o Maranhão apresenta uma 

desvantagem comparativa nas exportações de produtos básicos. Isto é, os bens 

primários são menos expressivos para as exportações estaduais do que são para as 

exportações nordestinas e brasileiras. 

 

 



  

4.3.2 O setor de produtos semimanufaturados 

Para os produtos semimanufaturados, conforme definido acima, também 

será calculado o coeficiente de especialização relativa para os dois casos, a saber, 

Nordeste e Brasil.  

• Relativo ao Nordeste 

O Gráfico 17 traz os valores do coeficiente de especialização relativa, 

calculados para todos os anos do período de 1991 a 1999, considerando o caso dos 

produtos semimanufaturados. 
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Fonte: SUDENE (2000). 
GRÁFICO 17 – Coeficiente para produtos semimanufaturados (NE) 

Para todos os anos da série, os valores do coeficiente de especialização 

relativa superam a unidade. Isto mostra que a economia maranhense tem uma 

vantagem comparativa nas exportações de produtos semimanufaturados, quando 

comparada à economia nordestina. No contexto geral da década analisada, o 

mencionado coeficiente atinge sempre um valor que se situa na faixa de dois a três, 

mostrando, assim, que esta categoria de produto contribui bem mais 

expressivamente para as exportações estaduais do que para as exportações 

nordestinas. 



  

• Relativo ao Brasil 

Calculado também para o caso em que se toma como comparação a 

economia brasileira, os resultados são apresentados no Gráfico 18. 
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Fonte: SUDENE (2000). 
GRÁFICO 18 – Coeficiente para produtos semimanufaturados (BR) 

Os valores calculados para o coeficiente de especialização relativa 

indicam que o Maranhão tem uma vantagem comparativa em relação ao Brasil, 

quando se trata do caso de produtos semimanufaturados. Com os valores se 

situando na faixa entre quatro e seis, conforme está no Gráfico 18, pode-se dizer 

que as exportações do setor são bem mais expressivas em nível local do que em 

nível nacional. 

A partir dos resultados apresentados anteriormente, chega-se então à 

conclusão que a economia maranhense tem uma vantagem comparativa nas 

exportações de produtos semimanufaturados. Esta vantagem se mantém, 

independentemente da fonte de comparação, tratando-se da economia nordestina, 

em particular, ou da economia brasileira como um todo. 

 



  

4.3.3 O setor de produtos manufaturados 

Assim como foi feito para os dois setores acima analisados, para o caso 

dos produtos manufaturados, também, far-se-á o cálculo do coeficiente tomando 

como referência tanto a região Nordeste como o Brasil. 

• Relativo ao Nordeste 
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Fonte: SUDENE (2000). 
GRÁFICO 19 – Coeficiente para produtos manufaturados (NE) 

Os valores do coeficiente, considerando a década em geral, ficam 

oscilando em torno de 0,2. Isto demonstra que, em relação ao Nordeste, o Maranhão 

apresenta uma desvantagem comparativa nas exportações de produtos 

manufaturados. Como os valores estão muito abaixo da unidade, isto indica que esta 

categoria de produtos tem uma importância menor em nível local do que em nível da 

mencionada região. Portanto, em outras palavras, a região Nordeste tem uma maior 

contribuição das exportações de manufaturados para o total das suas vendas 

externas, quando comparada à economia do Estado do Maranhão. 

• Relativo ao Brasil 

Comparando com o Brasil, os resultados encontram-se expostos no 

Gráfico 20, a seguir. 
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Fonte: SUDENE (2000). 
GRÁFICO 20 – Coeficiente para produtos manufaturados (BR) 

Também para a comparação com o Brasil os valores se situam bem 

abaixo da unidade. Isto indica que a economia maranhense possui uma 

desvantagem comparativa em relação ao Brasil, tratando-se de produtos 

manufaturados. Os resultados no Gráfico 20 indicam que os valores do coeficiente 

sempre ficam oscilando em torno da cifra de 0,15, muito abaixo, portanto, da 

unidade, deixando clara a desvantagem comparativa da economia estadual.  

Depois das duas fontes de comparação, Nordeste e Brasil, fica evidente 

que há uma desvantagem comparativa do Maranhão em relação às duas, quando se 

trata de produtos manufaturados. Tal fato mostra que as exportações desses 

produtos são menos expressivas para a economia local, do que são para as 

economias nordestina e brasileira. No caso geral, considerando todos os resultados 

para o coeficiente de especialização relativa, ficou claro que o Maranhão tem 

vantagem comparativa nas exportações de produtos semimanufaturados, tendo 

desvantagem comparativa nas vendas externas de produtos básicos e de 

manufaturados. Esta afirmação é válida, tanto para a comparação com a economia 

nordestina quanto para a comparação com a economia brasileira.  

Entretanto, tem-se que ponderar que as afirmações acima se dão a partir 

de um único indicador, que é o coeficiente de especialização relativa. Mesmo 



  

sabendo que o mencionado indicador é digno de fé, pelo menos uma alternativa 

deve ser observada.  

4.4 Taxa de cobertura das importações 

Este indicador acresce à análise anterior o fato de considerar o 

comportamento também das importações. Como já foi mostrado no capítulo anterior, 

quando apresenta um valor maior que 1 (um), indica que as exportações na unidade 

analisada têm uma maior expressividade, em relação às importações, do que na 

unidade a qual está se utilizando como fonte de comparação.  

Neste trabalho, caso se encontre algum valor maior que 1 (um), isto pode 

ser considerado como uma mostra de que as exportações maranhenses, no setor 

considerado, são mais significativas, em relação às importações, do que na 

economia nordestina, ou brasileira, conforme a que esteja sendo considerada 

naquele instante. Portanto, um resultado assim indicaria uma vantagem comparativa 

da economia maranhense. Uma desvantagem seria indicada por um valor menor 

que 1 (um). 

4.4.1 O setor de produtos básicos 

Adotando os mesmos critérios aplicados à análise do indicador anterior, 

far-se-á uma avaliação dos resultados para cada setor (básicos, semimanufaturados 

e manufaturados), comparando com as mesmas fontes anteriores (Nordeste e 

Brasil). Vamos começar então pelos produtos básicos, obedecendo a mesma 

seqüência. 

• Relativo ao Nordeste 

Em primeiro lugar, adotando a economia nordestina como referência, os 

valores calculados da taxa de cobertura das importações, de 1991 a 1999, são 

apresentados no Gráfico 21, a seguir. 
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Fonte: SUDENE (2000). 
GRÁFICO 21 – Taxa de cobertura de produtos básicos (NE) 

O Gráfico 21 mostra que houve uma mudança importante ao longo da 

década. Até 1993, o setor apresentava uma desvantagem, mas a partir de 1994 a 

situação se reverte, apresentando vantagem comparativa.  No período como um 

todo, o valor da taxa de cobertura está sempre crescendo, com exceção do ano de 

1998, quando ocorre uma queda, mas no ano seguinte volta a crescer. 

Portanto, a avaliação desse resultado é que, no Maranhão, a partir de 

1994, as exportações de produtos básicos passam a ser muito mais expressivas, em 

relação às importações, do que na economia nordestina, mostrando então, por este 

indicador, a inversão de uma situação de desvantagem para uma situação de 

vantagem comparativa. 

• Relativo ao Brasil 

Adotando a economia brasileira como referência, foi calculada a taxa de 

cobertura das importações para todos os anos do período, sendo os resultados 

apresentados no Gráfico 22, a seguir. 
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Fonte: SUDENE (2000). 
GRÁFICO 22 – Taxa de cobertura de produtos básicos (BR) 

Os resultados mostrados no Gráfico 22 seguem a mesma tendência dos 

resultados do gráfico anterior. A economia maranhense passa a apresentar uma 

vantagem comparativa em relação à economia brasileira a partir de 1994. Não 

somente o momento da reversão das condições de vantagem é o mesmo, como 

também a própria forma como o valor do indicador cresceu no período. Portanto, 

vale para a economia brasileira o mesmo que foi dito antes para a economia 

nordestina. 

4.4.2 O setor de produtos semimanufaturados 

Dando seqüência a essa análise, apresenta-se os resultados da taxa de 

cobertura das importações para o setor de produtos semimanufaturados.  

• Relativo ao Nordeste 

Conforme vem sendo feito até o presente, iniciar-se-á apresentando os 

resultados relativos à economia nordestina, conforme Gráfico 23, a seguir. 
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Fonte: SUDENE (2000). 
GRÁFICO 23 – Taxa de cobertura de produtos semimanufaturados (NE) 

Por este indicador, pode-se dizer que o Maranhão apresenta vantagem 

comparativa nas exportações de produtos semimanufaturados em relação ao 

Nordeste. Pode-se observar no Gráfico 23 que o valor desse indicador permanece 

superior à unidade por toda a extensão do período, mantendo-se mais ou menos 

estável. A exceção são os anos de 1993 e 1994, onde são obtidos valores 

extremamente elevados quando comparados com os demais.  

Mas, para os objetivos deste trabalho o que importa mesmo é que as 

exportações maranhenses de produtos semimanufaturados, comparadas às 

importações dos mesmos produtos, são mais expressivas que para a economia 

nordestina, mostrando assim, uma vantagem comparativa estadual. 

• Relativo ao Brasil 

Comparativamente ao Brasil, os resultados estão expostos no Gráfico 24, 

a seguir. 
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Fonte: SUDENE (2000). 
GRÁFICO 24 – Taxa de cobertura de produtos semimanufaturados (BR)  

Também neste caso a economia maranhense apresenta uma vantagem. 

O valor da taxa de cobertura, no Gráfico 24, é sempre superior à unidade, tendo um 

substancial crescimento dentro do período. Pode-se mesmo dizer que os valores são 

em média, bastante elevados, apesar de alguns altos e baixos. Isto nos conduz à 

inferência de que o Maranhão tem uma vantagem comparativa na produção de 

semimanufaturados em relação ao Brasil, tendo esta vantagem se intensificado ao 

longo da década de 90, pelo menos quando retratada por este indicador. 

Dessa forma, considerando os resultados do cálculo da taxa de cobertura 

das importações para produtos semimanufaturados, a economia maranhense 

apresenta vantagem comparativa, tanto em relação ao Nordeste, quanto em relação 

ao Brasil. Confirma-se então os resultados obtidos através do indicador anterior, ou 

seja, o coeficiente de especialização relativa. 

4.4.3 O setor de produtos manufaturados 

Os resultados do setor de produtos manufaturados, estão apresentados, 

utilizando-se a economia nordestina e a economia brasileira como fontes de 

referência. 

 



  

• Relativo ao Nordeste 

Com relação à comparação com o Nordeste, os resultados estão 

disponibilizados no Gráfico 25. 

Observa-se nesse Gráfico que os resultados encontrados para a taxa de 

cobertura das importações, referentes à década de 90, em relação ao Nordeste 

brasileiro, indicam que o Estado do Maranhão está longe de ter vantagem 

comparativa nas exportações de produtos manufaturados. Mesmo com algumas 

oscilações dentro do período, o Gráfico 25 mostra que os valores são sempre muito 

baixos, ficando distantes da unidade. 
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Fonte: SUDENE (2000). 
GRÁFICO 25 – Taxa de cobertura de produtos manufaturados (NE) 

Portanto, em relação ao que diz a taxa de cobertura, as exportações 

maranhenses de produtos manufaturados são bem menos expressivas, em 

comparação às suas importações, do que as exportações nordestinas dos mesmos 

produtos. Mais ainda, esses resultados demonstram que o Maranhão apresenta 

desvantagem comparativa, quando comparado ao Nordeste, pelo menos durante os 

anos 90. 

 



  

• Relativo ao Brasil 

Dando seqüência à análise, apresenta-se no Gráfico 26, o resultado da 

taxa de cobertura que toma como referência a economia brasileira como um todo.  

Os resultados deste indicador, tomando por base a economia brasileira, 

apresentados no Gráfico 26, indicam que, também neste caso, o Maranhão tem uma 

desvantagem comparativa nas exportações de produtos manufaturados. Assim 

como no caso anterior, o valor da taxa de cobertura está sempre muito abaixo da 

unidade. 
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Fonte: SUDENE (2000). 
GRÁFICO 26 – Taxa de cobertura de produtos manufaturados (BR) 

Portanto, em relação ao Brasil, não há praticamente nada que possa ser 

acrescentado em relação àquilo que foi dito para o caso anterior, quando a fonte de 

comparação era o Nordeste. Isto é, o Estado do Maranhão possui uma desvantagem 

comparativa nas exportações de produtos manufaturados, pelo menos quando a 

avaliação é feita pela taxa de cobertura das importações. 



  

CAPÍTULO 5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A economia maranhense teve como fato marcante, ao longo de sua 

história, a vocação para as atividades agroexportadoras. Foi assim com o algodão, o 

babaçu, etc. Ademais, o restante da economia estadual esteve sempre vinculado às 

atividades de subsistência, baseada no cultivo de produtos como o arroz, a 

mandioca e uma pecuária de consumo próprio. 

Após longos séculos de vinculação com esse modelo, o Maranhão passa 

a vivenciar uma nova fase a partir do final dos anos 70 e início dos anos 80 do 

século XX. Acompanhando as políticas de desenvolvimento regional, adotadas 

principalmente pelo governo federal, àquela época, começa a florescer no Estado 

um setor industrial moderno, utilizando grande quantidade de capital e tecnologias 

avançadas. 

Pelo menos do ponto de vista econômico, o Estado do Maranhão 

apresentou uma performance das melhores, durante as duas últimas décadas do 

século XX. Suas taxas de crescimento econômico, embora muito irregulares, foram, 

em média, superiores às taxas obtidas pela economia da região Nordeste. Ao lado 

desses aspectos, a expansão alcançada em nível local foi grandemente superior 

àquela alcançada pela própria economia brasileira. Com isto, a economia 

maranhense pôde aumentar sua participação na formação tanto do PIB regional 

quanto do PIB nacional.   

Porém, o fato mais importante que pôde ser observado ao longo deste 

período foi o bom desempenho do setor externo da economia maranhense, tomando 

por base os anos 80 e 90. Nesta fase, o Maranhão conseguiu, entre outras coisas, 

aumentar a sua participação nas exportações, tanto em nível de Nordeste quanto 

em nível de Brasil. Também, cresceu a participação das exportações no Produto 

Interno Bruto estadual, mostrando então, um crescimento orientado para fora.  

Como conseqüência desta expansão do setor exportador local, a balança 

comercial do referido Estado passou de uma condição de saldos negativos para uma 

condição de saldos positivos, contribuindo, assim, para a geração de divisas para o 



  

País. E deve-se chamar atenção mais uma vez para o fato de que isto aconteceu por 

conta do crescimento das exportações, e não por uma redução das importações, por 

exemplo. 

Outro ponto importante que ficou evidente neste trabalho foi que, embora 

tenha havido melhora nos indicadores no decorrer de todo o período apresentado, 

esta melhoria teve algumas diferenças nas duas décadas para as quais os dados se 

referem, e que foram estudadas.  

Nos anos 80, pode-se ver que houve um salto para melhor nos 

indicadores, principalmente, nos anos centrais da série de informações. Tanto a 

evolução do PIB local como das próprias exportações passaram por um avanço 

repentino, e de grande escala, neste período. No caso dos anos 90, embora tenha 

se mantido a tendência positiva do produto e do setor externo, foi mais regular e em 

menor escala. 

Deste bom comportamento do setor externo da economia maranhense, 

talvez seja resultante o bom desempenho do produto estadual na mesma época, 

tanto quando comparada com a economia nordestina como quando comparada à 

economia brasileira. 

O objetivo deste trabalho foi estudar especificamente o comportamento do 

setor exportador, sem preocupação com suas consequências para a dinâmica da 

economia estadual. Para chegar-se a este objetivo, constatou-se que seria 

importante dividir a economia em três grandes setores, formados pelo de produtos 

básicos, produtos semimanufaturados e produtos manufaturados. 

Já que o objetivo do trabalho está voltado para a análise da 

competitividade das exportações locais, em comparação com o Nordeste e com o 

Brasil, optou-se pela metodologia da aplicação de indicadores da chamada 

competitividade revelada. Esta técnica, por ser de manejo relativamente simples, e 

atender aos anseios dos pesquisadores, tem grande aceitação como expressão das 

condições competitivas de uma região. 



  

Em relação aos resultados, de forma geral, os produtos manufaturados 

não representam o melhor exemplo do comportamento do setor externo da 

economia maranhense. Sua participação nas exportações estaduais apenas se 

mantiveram na década de 90.  

O coeficiente de especialização relativa, com valores obtidos sempre 

abaixo da unidade, indica que a economia local tem uma desvantagem comparativa 

em relação ao Nordeste e ao Brasil. O outro indicador importante apresentado, a 

taxa de cobertura, como se pôde observar, veio demonstrar exatamente a mesma 

coisa.  

O melhor exemplo do desempenho do setor exportador estadual, 

conforme foi tornado claro, está nas exportações de produtos semimanufaturados, 

onde tanto o coeficiente de especialização relativa quanto a taxa de cobertura das 

importações apresentam resultados positivos, isto é, acima da unidade, qualquer 

que seja a referência tomada. Mesmo com sua participação caindo um pouco ao 

longo do tempo, estes produtos ainda representam, de longe, os mais importantes 

para o mencionado Estado, ficando com uma fatia aproximada de 80% do que é 

vendido para fora. 

Já os produtos básicos apresentam uma situação mais difícil de ser 

interpretada. Pelo coeficiente de especialização relativa conclui-se que este setor 

não seria competitivo, já que os valores encontrados são todos inferiores a 1 (um). 

Entretanto pela taxa de cobertura das importações, deixando de lado a fase inicial 

do período, este indicador mostra que, a partir de meados da década de 90, os 

produtos básicos passam a ser competitivos. Os seus valores passam a ser cada 

vez maiores e distantes da unidade. 

Esta tendência já era esperada, pois, como visto, os produtos básicos 

aumentaram sua participação nas exportações do Estado do Maranhão durante a 

década de 90. Entretanto, como foi visto, mesmo no final do período, sua 

participação ainda era muito modesta. Resumindo, então, essa questão dos 

produtos básicos, fica muito difícil assegurar que são competitivos na economia do 

Estado do Maranhão. Embora com alguns resultados favoráveis, dados os 



  

resultados contrários, estes terão ainda que mostrar melhor desempenho para 

garantir um conceito positivo. 

O que resta mesmo, em matéria de identificar quem é competitivo ou não, 

é assegurar que o setor de produtos manufaturados parece ter sido o carro chefe do 

setor externo local, não somente por deter a maior fatia daquilo que o Estado 

exporta, mas também por sua excelente performance através dos resultados dos 

indicadores selecionados. 



  

REFERÊNCIAS  

BALASSA, Bela. Trade liberalization and revealed and comparative advantage. 

The manchester school of Economics and Social Studies, n. 33, 1965. 

COUTINHO, Luciano; FERRAZ, João Carlos. Estudo da competitividade da 
indústria brasileira. Campinas: Papirus, 1994. 

FERRAZ, João Carlos et al. Made in Brazil. Rio de Janeiro, 1997. 

FONTENELE, Ana Maria et al. Setores exportadores da região nordeste: uma 

análise sob a ótica da competitividade revelada. Anais do XXVI Encontro Nacional 

de Economia. Vitória: ANPEC, 1998. 

FURTADO, Celso. Formação econômica do Brasil. Rio de Janeiro: LTC, 1988. 

GOMES, José Tribuzi Pinheiro. Formação econômica do Maranhão: uma proposta 

de desenvolvimento. São Luís: FIPES , 1981 . 

HAGUENAUER, Lia. Competitividade: conceitos e medidas. Texto para discussão. 

n. 211. UFRJ: Instituto de Economia, 1989. 

HIDALGO, Álvaro Barrantes; VERGOLINO, José Raimundo. Exportação do nordeste 

brasileiro para os blocos econômicos. Revista Econômica do Nordeste, v. 28, n. 

02, abr/jun, 1997. 

KUPFER, David. Padrão de concorrência e competitividade. Texto para 

discussão, n. 265. UERJ: Instituto de Economia, 1991. 

LEITE, André Lima da Silva. Concentração e desempenho competitivo no 
complexo industrial de papel e celulose. 1998, Dissertação de Mestrado. 

Florianópolis: UFSC, 1998. 

MESQUITA, Francisco de Assis Leal. Vida e morte da economia algodoeira do 
Maranhão. São Luís: EDUFMA, 1987. 



  

MOURA, Eunice Paraguasso. Um estudo sobre o desempenho da agroindústria 
canavieira no Estado de Pernambuco no período de 1987 a 1996. 1999, 

Dissertação de Mestrado. Recife: UFPE, 1999.  

PORTER, Michael E. Estratégia competitiva. Rio de Janeiro: Campus, 1986. 

SUDENE. Boletim conjuntural: nordeste do Brasil. Recife: SUDENE, ago./2000. 

TSUJI, Tetsuo. Cenários do Maranhão para o ano 2007. São Luís: EDUFMA, 

1993. 

VIVEIROS, Geronimo. História do comércio do Maranhão. Lithograf, 1999. 

 


	CAPÍTULO 1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS ...........�
	REFERÊNCIAS ....................................�
	CAPÍTULO 2 – A ECONOMIA MARANHENSE
	Unidade



