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RESUMO 
 
 
 
 
 
 
Este trabalho trata do tema política industrial e desenvolvimento regional e tem como 
objetivo analisar a eficácia do Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial – 
PSDI – como estratégia de desenvolvimento regional e local duradouros. Para a 
consecução do estudo foram utilizadas pesquisas bibliográficas, documentais e de 
campo. Esta última foi realizada a partir da aplicação de questionários a 50% das 
empresas apoiadas pelo PSDI e que se localizam nos municípios sergipanos que 
compreendem a área de maior atuação do Programa, considerando-se a 
concentração dos recursos, do número de empreendimentos apoiados e de 
empregos, segundo os dados fornecidos pela Companhia de Desenvolvimento 
Industrial e de Recursos Minerais de Sergipe – CODISE. Esses municípios são 
Aracaju, Estância e Nossa Senhora do Socorro. Apesar da concentração espacial, o 
PSDI atingiu uma área do Estado maior que a resultante da política implementada 
nos anos setenta e oitenta, embora o ritmo de crescimento econômico tenha sido 
muito modesto em relação ao daquele período. No tocante ao nível de aderência ao 
território sergipano dos empreendimentos apoiados, constatou-se que apenas uma 
das empresas pesquisadas obteve um índice alto. Ela produz sucos concentrados 
de frutas e tem forte relação com a economia e sociedade da Região Sul de Sergipe 
– área produtora de frutas, principalmente de laranjas. A mesma tem contribuído 
para o desenvolvimento regional ao fortalecer as redes de produção da Região, 
tendo como foco de destino do produto o mercado externo. No entanto, a média dos 
níveis de aderência do grupo estudado, corresponde a 51% da nota máxima que 
poderia ser obtida. Isso demonstra séria fragilidade da industrialização promovida 
pelo PSDI. As promessas acordadas entre os empresários e o Governo do Estado, 
através dos projetos de implantação ou ampliação da estrutura produtiva, muitas 
vezes, não são cumpridas, principalmente no tocante ao número de empregos e a 
preservação do meio ambiente. Outro problema detectado foi o tipo de enredamento 
formado. Para a maioria das atividades apoiadas, ele se dá somente no sentido 
vertical sem criar nenhum laço com o espaço local ou regional do Estado. Além 
disso, não há indícios de organização dos atores locais no sentido de fortalecer os 
setores produtivos do território. Nesse sentido, a estratégia implementada pelo 
Governo sergipano no período estudado apresenta sérias fragilidades. Esses 
problemas inviabilizam um processo de desenvolvimento duradouro, mesmo que, 
inicialmente, seus resultados sejam positivos.  

 
 
 
 
PALAVRAS CHAVES: Políticas Públicas, Industrialização, Desenvolvimento 
Regional, Enraizamento.  
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ABSTRACT 
 
 
 
 
 
This study is about the industrial politics and regional development and its aim is 
analyse the efficacy of  the Sergipano Industrial Development Program - PSDI – as a 
strategy of lasting regional and local development. Bibliographic, document and 
camp research were done in order to carry out this study. The camp research was 
done from an application of a questionnaire the 50% of the firms that are supported 
by the PSDI and are located in cities at Sergipe State that represent the biggest area 
of action of the Program, taking into consideration the resources concentration, the 
number of supported enterprises, jobs, according to information given by Sergipe 
Industrial Development and Mineral resources - CODISE. Those cities are Aracaju, 
Estância and Nossa Senhora do Socorro. In spite of the space concentration, the 
PSDI reached an area bigger than one resaulting from the politics implemented at the 
70s and 80s, even though the economic rising rithm it is much more modest than at 
the period before. Concerned to the level of the supported enterprises to the 
sergipano territory, it was observed that just one of the firms got a high rate. This firm 
produces concentrated fruit juice and has a strong relationship with the South Region 
of Sergipe with the economy and society - fruit producer area, mainly orange. That 
firm has contributed to the regional development when wakes stronger the production 
network of the Region focusing the product destination the abroad market. However, 
the average level of adherence at the studied group, it is 51% of the maximum mark 
that could be done. It shows the serious fragility of the industrialization promoted by 
the PSDI. The agreement among businessmen and the State government about the 
productive structure implantation or enlargement projects, sometimes are not Kept, 
mainly when it refers to the number of the jobs and the enviroment preservation. 
Another detected problem was the type of plot made. For the majority of the 
supported activities it is done just at a vertical way without link with the local actors 
directed to make the productive sectors of the territory stronger. So, the implemented 
strategy for the Sergipano government at the studied period shows serious fragility. 
Those problems make infeasible a lasting process of development, even thought, at 
first, their results are positive.  
 
 
 
 
KEY WORDS: Politics Publics, Industrialization, Regional Development, take root.  
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INTRODUÇÃO 

 

No período de industrialização pesada (1950/80), o forte crescimento da 

economia brasileira teve como fonte de dinamismo a combinação indústria e Estado. 

Isso se manifestou através de ações públicas no sentido de estabelecer um vigoroso 

crescimento da indústria nacional. Entretanto, a crise econômica mundial dos anos 

setenta colocou em cheque o modelo de intervenção estatal, fazendo com que os 

mecanismos de mercado voltassem a ser cada vez mais valorizados.  Acreditava-se 

que eles tornariam a economia mais eficiente e competitiva, favorecendo um 

crescimento duradouro. Com esse intuito, países tradicionalmente intervencionistas 

passaram a adotar medidas para diminuir a ação estatal na atividade econômica. 

(SANTANA, 2001).  

Como conseqüência disso, as ações relacionadas ao processo de 

desconcentração da indústria nacional e de promoção do desenvolvimento regional, 

iniciado a partir dos anos sessenta, foram enfraquecidas sensivelmente. 

Segundo Meyer-stamer (2000), a crítica contra o modelo de intervenção 

estatal alimentou-se de três fontes. A primeira foi a tendência geral de valorização do 

paradigma neo-liberal – mais mercado e menos Estado – resultante de uma crítica 

contra a crescente quota estatal e falhas governamentais que em países em 

desenvolvimento se manifestaram de forma enérgica, sendo ainda acompanhado de 

clientelismo e corrupção. A segunda advém da crítica contra a política industrial, cujo 

balanço de sucessos, desde os anos oitenta, não vinha obtendo resultados 

positivos; enquanto a terceira tem a ver com a política regional centralista, em que 

 



 16 

os governos centrais direcionavam consideráveis montantes de recursos financeiros 

a regiões de estrutura fraca, contudo, com resultados modestos. 

Segundo Chesnais (1996, p. 25), a valorização e adoção dos mecanismos de 

mercado pelos dirigentes nacionais, como política econômica foram fortemente 

incentivadas por relatórios oficiais, especialmente da OCDE. Estes afirmavam que seria 

essencial a adaptação aos modos de produção e intercâmbio que estavam surgindo. 

Isso porque num mundo que se caracterizava pela multiplicação de novas tecnologias, 

os efeitos benéficos potenciais da globalização e da intensa concorrência que se 

exercia, em níveis nacional e internacional, seriam, talvez, até maiores do que aqueles 

resultantes da abertura das economias depois da Segunda Guerra Mundial.   

Nas palavras do mesmo autor (1996, p. 25),  

 
[...] é preciso que a sociedade se adapte (esta é a palavra-chave, que 
hoje vale como palavra-de-ordem) às novas exigências e obrigações, e 
sobretudo que descarte qualquer idéia de procurar orientar, dominar, 
controlar, canalizar esse novo processo. Com efeito, a globalização é a 
expressão das “forças de mercado”, por fim liberadas (pelo menos 
parcialmente, pois a grande tarefa da liberalização está longe de ser 
concluída) dos entraves nefastos erguidos durante meio século. De 
resto, [...] a necessária adaptação pressupõe que a liberalização e a 
desregulamentação sejam levadas a cabo, que as empresas tenham 
absoluta liberdade de movimentos e que todos os campos da vida 
social, sem exceção, sejam submetidos à valorização do capital privado.   

 

Ao buscar essa adaptação, o Brasil abandonou de vez as ações voltadas 

para a descentralização da produção nacional e, por conseguinte, o desenvolvimento 

das áreas menos dinâmicas do País. Segundo Araújo (2000), a valorização das forças 

do (livre) mercado, associada a uma ação política passiva e comprometida com a busca 

de uma inserção externa competitiva, priorizaram os “focos” mais dinâmicos 

(competitivos) do Brasil e deixou para segundo plano a integração intra-regional. Em 

outras palavras, não houve uma maior preocupação com a integração das outras áreas 

do país (não competitivas) no processo de desenvolvimento. No entanto, vale ressaltar 
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que estas últimas abrigam grande parcela da população brasileira. 

Essa estratégia é conflitante com a Constituição Federal do Brasil, 

promulgada em 1988, em particular no que tange aos seus objetivos. Ela estabelece 

que: 

 
Art. 3º - Constitui objetivos fundamentais da República Federativa do 
Brasil: 
I. Construir uma sociedade livre, justa e solidária; 
II. Garantir o desenvolvimento nacional;  
III. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 

sociais e regionais;  
IV. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, 

cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 
 

Araújo (2000) afirma ainda que as desigualdades regionais no Brasil foram 

intensificadas nos anos noventa como resultado das ações públicas do Estado Nacional 

pró-livre iniciativa do mercado. Isso se processou a partir dos esforços no sentido de 

aumentar a competitividade das localidades mais dinâmicas do País. Dessa forma, 

houve uma concentração dos recursos públicos e privados nelas.  

Nesse sentido, a experiência tem demonstrado não só no caso brasileiro, 

mas em todos os países do mundo, que no contexto da crescente e competitiva 

integração global de lugares e regiões, o mercado pelo mercado simplesmente não tem 

sido suficiente para garantir o desenvolvimento regional ou local.  

Para Giddens (2004) a idéia de que o mercado deve gerir o próprio mercado 

está sendo repensada. Assim, 

 
A maioria das pessoas está mudando de opinião de que a simples 
introdução do mercado é o suficiente para uma sociedade ser mais 
bem-sucedida economicamente. Há poucos economistas que 
defendem o mercado pelo mercado. O que domina o pensamento 
econômico hoje é a tese de que é preciso visão institucional aliada ao 
mercado. [...] Sem as instituições você vê os aspectos negativos nos 
países pobres, quando eles se esforçam para entrar no mercado global. 
[...]  [Aliás, o conceito de neoliberalismo está fragilizado]. O que se 
defende hoje é bons governos, uma sociedade civil, democracia. Enfim, 
é preciso uma economia e uma sociedade que funcionem de forma 
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equilibrada. Ainda há ecos do Consenso de Washington, mas são 
apenas ecos, não mais um consenso (GIDDENS, 2004, p. A14). 

 

Assim, ações estatais pró-ativas têm feito a diferença quanto ao 

desenvolvimento em muitos locais e regiões. Para Meyer-stamer (2000, p. 1),  

 
[...] atores políticos há tempo reconheceram que há muita necessidade 
de ação estatal. As razões deste reconhecimento foram as mais 
diversas. Em [...][alguns lugares] foram as crises de indústrias antigas e 
a perda de postos de trabalho que geraram a necessidade de agir. Em 
outros [...], foi a esperança de poder desviar do fluxo dos investimentos 
diretos estrangeiros alguma coisa para si. Às vezes, foram os Governos 
Centrais que decididamente se limitaram às funções estatais mínimas, 
criando, assim, ao mesmo tempo, um incentivo e a necessidade de uma 
política meso, no nível descentralizado. 
 

 

As formas de ação/reação de territórios que obtiveram resultados positivos no 

sentido de se desenvolverem econômica e socialmente, no contexto atual, vêm 

definindo modelos de ação do estado no período recente. Vale destacar que a nova 

divisão territorial do trabalho desenvolvida a partir do avanço e incorporação das novas 

técnicas de informação, comunicação e microeletrônica ao processo produtivo 

modificou as relações nas redes de produção mundial, intensificando as ligações 

verticais entre territórios em nível global. A rede se caracteriza por uma maior facilidade 

na ligação produtiva direta entre o espaço local e o global. Vale salientar que a 

existência do link entre o nó (localização da produção) e o centro da rede mundial 

(localização da administração da rede) tem como fundamento a minimização dos custos 

de produção e dos riscos à efetivação dos lucros. Segundo Galvão (1998), estes 

aspectos são proporcionados por fatores desenvolvidos historicamente que se 

constituem vantagens comparativas dinâmicas.  

Assim, na busca de condições competitivas ideais para a obtenção de 

resultados positivos no que toca ao desenvolvimento regional ou local, as políticas 

públicas têm se processado no sentido de dotar o território de equipamentos e 
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instituições sócio-econômicos e políticos capazes de torná-lo competitivo na atração de 

investimentos. 

Para o mesmo autor, essas condições poderão ser alcançadas através do 

desenvolvimento e fortalecimento de instituições que levem a um aumento da 

capacidade de transformação e de aceitação de inovações na sua base econômica, e 

que propiciem um maior nível de coesão interna e de integração espacial dentro do 

mesmo. Desse modo, a ação do Estado é necessária em um novo papel que é o de 

liderar e facilitar processos de mudanças. Nesse sentido, deve criar, apoiar e fortalecer 

organizações engajadas na promoção do crescimento econômico e social; e liderar, 

coordenar, facilitar e implementar programas de desenvolvimento regionais que tenham 

impactos positivos em todas as escalas do território nacional.  

Nesse sentido, a ação estatal é cada vez mais valorizada sendo 

extremamente necessária na indução das mudanças sócio-econômicas. As ações de 

nível local, em particular, são ainda mais importantes devido à proximidade com a 

sociedade e economia do lugar e, nesse sentido, tendem a ter maior eficácia no 

processo de mudança.  

Como instrumento de política pública, Amaral Filho (2003) salienta a 

importância dos subsídios à iniciativa privada que, muitas vezes, são necessários para 

estimular o desenvolvimento regional ou local. Isso vale, principalmente, para territórios 

que têm dificuldade na atração de investimentos, dada a inexistência de vantagens 

comparativas. Entretanto, para atingir resultados positivos, a utilização deste 

instrumento não deve ser indiscriminada, mas sim precedida de uma análise detalhada 

dos custos e benefícios que os empreendimentos produtivos produzirão efetivamente. 

Nesse sentido, o autor afirma que se faz necessário um planejamento criterioso do 

processo de desenvolvimento, levando-se em conta a vocação e a estrutura sócio-
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econômica local, de modo que, os empreendimentos apoiados pelas políticas públicas 

tenham aderência ao espaço regional ou local e contribuam efetivamente para o 

processo de mudança (Amaral Filho, 2003).  

Cabe destacar que a aderência ao espaço local e regional não é definida 

pela vantagem locacional proporcionada pelos incentivos governamentais, mas, pela 

forma com que a atividade do empreendimento interage com a economia e sociedade 

do lugar. Isso envolve, por exemplo, a infra-estrutura sócio-econômica e seu constante 

desenvolvimento, o ambiente institucional em que a atividade produtiva está inserida, a 

vocação do local ou região, o nível de empreendedorismo dos atores locais, inclusive do 

Estado, e a interação entre os mesmos no sentido de fortalecer a sua principal atividade 

econômica. 

Na ausência de políticas de desenvolvimento regional por parte do governo 

Central, especialmente no tocante à integração inter-regional, estados e municípios 

brasileiros desenvolveram, nos anos noventa, suas políticas de industrialização, 

principalmente, através da concessão de incentivos fiscais e de outros benefícios para 

atrair novos investimentos. Essas iniciativas evoluíram de tal forma que se atingiu um 

estado de competição acirrada entre eles.  

Esse tipo de estratégia tem grande chance de não ser eficaz quando não há 

um planejamento criterioso com relação aos custos e benefícios de cada 

empreendimento para a sociedade local e regional. O desperdício de recursos 

públicos com o financiamento de empreendimentos que não têm relação nenhuma 

com a economia e a sociedade local ou regional é o problema central desse tipo de 

ação pública. Isso porque esses empreendimentos, dificilmente se aderem a esses 

espaços. 
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Na economia sergipana verificou-se a implantação e expansão de 

empresas industriais de micro a grande portes incentivadas por um conjunto de 

benefícios, especialmente incentivos fiscais, oferecidos pelo governo do Estado. Esta 

ação se processou através do Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial 

(PSDI), instituído pela Lei nº 3.140, de 23 de dezembro de 1991, que criou, também, o 

Fundo de Apoio à Industrialização (FAI).  

Nesse sentido, a preocupação que estimulou a realização dessa pesquisa 

se resume na seguinte questão: O PSDI se constitui em uma estratégia eficaz de 

desenvolvimento regional e local duradouros?  

Assim, esta dissertação de mestrado tem por objetivo analisar a eficácia da 

política de industrialização do Estado de Sergipe como estratégia de desenvolvimento 

regional e local duradouros. Mais especificamente, pretende-se alcançar os seguintes 

objetivos: 

� Identificar as áreas de concentração dos empreendimentos apoiados pela 

política de industrialização do Estado de Sergipe.  

� Identificar os fatores que influenciaram na localização do empreendimento 

no território sergipano. 

� Verificar se o PSDI tem contribuído para a formação de cadeias 

produtivas que integram o espaço sergipano, fortalecendo as redes 

regionais. 

� Avaliar o nível de aderência ao espaço regional ou local dos principais 

empreendimentos.  

� Avaliar a contribuição efetiva do PSDI para o desenvolvimento local ou 

regional. 
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Portanto, as principais questões que norteiam este estudo são: 

� O PSDI, em sua essência, constitui uma estratégia que conduz ao 

desenvolvimento regional?  

� Os empreendimentos apoiados pelo PSDI contribuem para a formação de 

cadeias produtivas que integram (ou tendem a integrar) regionalmente o 

espaço sergipano? 

� Em que sentido a atividade industrial local tem formado suas redes 

(vertical, horizontal ou ambos)? Ela tem criado raízes no território? 

� Existe uma relação entre vantagens locacionais, incentivos fiscais e poder 

local para a instalação das indústrias dentro do PSDI? 

� O PSDI tende a promover um desenvolvimento regional e local 

duradouros? 

A elucidação dessas questões é de grande relevância para a sociedade, 

pois esclarecerá se o PSDI se constitui numa estratégia eficaz de desenvolvimento 

regional ou local duradouros. Isso porque os recursos públicos são escassos e não 

podem ser desperdiçados com programas que não tenham um retorno satisfatório 

para a sociedade. 

Para a consecução dos objetivos específicos e resposta às questões de 

pesquisa, este estudo foi desenvolvido, em sua primeira fase, através de pesquisa 

bibliográfica, utilizando-se de publicações impressas e em meio digital (Internet, CD-

ROM) de periódicos, livros textos, manuais técnicos, com conteúdos que tratam dos 

processos de desenvolvimento industrial do Estado de Sergipe. Enfatizou-se, 

especialmente, as principais estratégias de política e seus resultados na dinâmica 

regional do Estado. 
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Além disso, a pesquisa bibliográfica considerou a diferença contextual entre o 

período de estudo (1995-2002) e o período em que se deu o forte desenvolvimento da 

economia sergipana (anos setenta e meados dos oitenta). Na explicação do novo 

contexto destacam-se a abertura econômica e financeira do País diante de um 

processo de globalização dos mercados (de bens e financeiros); a crise do processo de 

desconcentração regional da indústria brasileira, nos anos oitenta; a intensificação da 

descentralização administrativa no Brasil, a partir de 1988 e as conseqüentes 

estratégias de desenvolvimento adotadas pelos estados e municípios e seus resultados 

nas economias regionais e locais. 

Ainda foi realizada uma análise documental em que se destacou a Política de 

Desenvolvimento Industrial do Estado de Sergipe nos anos noventa, seus instrumentos 

e Leis que a regem, e resultados esperados. Na fase seguinte foi feita a análise 

descritiva quantitativa e qualitativa dos dados obtidos a partir da pesquisa de campo, 

junto às empresas beneficiadas pelo PSDI.  

A pesquisa de campo foi realizada nos municípios Aracaju, Estância e Nossa 

Senhora do Socorro. Estes foram selecionados a partir da determinação da 

concentração espacial dos recursos concedidos pelo PSDI, do número de empregos e 

de empresas industriais beneficiadas pelo Programa, e teve como base a listagem 

fornecida pela CODISE, em que constam os empreendimentos apoiados e implantados, 

em Sergipe, entre 1995 e 2002.  

A pesquisa foi feita em 26 empresas com o auxílio de questionário com 

perguntas abertas e fechadas, no período de junho a outubro de 2004. Esse número 

equivale a 50% do total de empreendimentos que foram implantados e que ainda estão 

em atividade nos municípios selecionados. A intenção era realizar um censo com todos 

os empreendimentos instalados nessa área (65 empresas, segundo a listagem da 
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CODISE), no entanto, 10 não foram encontrados, 13 estavam fechados e 16 não 

atenderam à solicitação da pesquisa.  

Destas últimas 16 empresas, algumas afirmaram não ter recebido incentivos 

do Governo do Estado, apesar de o nome delas constar na listagem da CODISE. A 

informação apresentada por uma delas é que comprou o terreno no Distrito Industrial de 

Aracaju, mas o Governo (dono da área) não quis receber o pagamento de uma só vez, 

à vista, mas somente de forma parcelada. Assim, ela não reconhece isto como um 

incentivo e acha um abuso da parte da CODISE em publicar o nome dela em sua 

listagem.   

As informações obtidas na pesquisa de campo foram tabuladas através da 

contagem simples, e estão apresentadas em gráficos, tabelas, quadros, cartogramas, 

sendo que as ilustrações foram confeccionados com o uso dos programas Microsoft 

Excel e Word XP, Corel Draw 10.0 e Atlas GIS. 

Além disso, foram levantadas e sistematizadas informações sobre o número 

total de indústrias e de emprego formal por município, PIBs Estaduais, participação dos 

valores agregados setoriais no total do Estado, comércio. Estas últimas foram obtidas 

através de consultas a órgãos oficiais como o IBGE, a SEPLANTEC, a CODISE, o 

SEBRAE, o BNB, a SECEX/MICT, a Fundação de Estudos sobre Comércio Exterior 

(FUNCEX), o IPEA, a SUDENE (publicações disponíveis até a data de sua extinção), a 

Confederação das Indústrias do Estado de Sergipe, dentre outras. 

Ainda foram utilizados dados dos níveis de emprego, de renda per capita, de 

arrecadação e de outras estatísticas encontradas nos censos e pesquisas do IBGE, da 

SEPLANTEC, da SUDENE, dentre outros.  

O estudo foi efetuado em duas escalas: a primeira, em nível estadual em que 

foi analisada a política como um todo e, uma segunda, em que foram estudados os 
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municípios selecionados (Nossa Senhora do Socorro, Aracaju e Estância) com o fim de 

verificar a relação entre política industrial e desenvolvimento regional. 

As variáveis e os indicadores que serviram para responder as questões de 

pesquisa foram:  

a) PSDI X desenvolvimento regional e local 

� Alcance dos objetivos do PSDI 

� Característica da estratégia de desenvolvimento; 

� Atenção dada à relação do empreendimento com o espaço 

regional e local; 

� Atenção dada ao desenvolvimento da infra-estrutura sócio-

econômica; 

b) Área de atuação do PSDI 

� Distribuição espacial dos empreendimentos apoiados 

� Distribuição espacial dos empregos diretos gerados 

� Distribuição espacial dos recursos do PSDI 

c) Nível de aderência dos investimentos ao território sergipano 

� Perfil dos empreendimentos pesquisados:  

� Relação do empreendimento pesquisado com a economia e 

sociedade local/regional: 

� Fatores de localização do empreendimento;  

� Dificuldade de desenvolvimento da empresa se desenvolver 

em Sergipe; 

Os resultados deste estudo estão divididos em quatro partes, apresentados 

nos capítulos. Na primeira foi realizada uma breve revisão da bibliografia que trata das 

mudanças dos paradigmas econômicos que vêm conduzindo ao novo ordenamento 
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espacial. Assim, considerou-se o papel da geografia no planejamento regional e 

ordenamento do território, a dinâmica do capital e fatores de desenvolvimento no 

período recente e a competição inter-territorial e papel das políticas públicas no 

desenvolvimento regional/local no contexto atual. 

O segundo capítulo trata do tema política industrial, industrialização e 

desenvolvimento do Estado de Sergipe. Num primeiro momento define-se política 

industrial, em seguida apresenta-se o crescimento Industrial e conseqüente 

desenvolvimento do Estado de Sergipe como resultado das políticas públicas e, por fim, 

chama a atenção para as iniciativas locais na condução da política industrial dos anos 

noventa, o que resultou em uma guerra de lugares por investimentos. 

O terceiro capítulo apresenta a análise da Lei de incentivos que rege o PSDI 

e a abrangência espacial do Programa, ou seja, o nível de descentralização da 

produção industrial no território sergipano resultante da Política Industrial.  

Por fim, o quarto capítulo apresenta a análise dos resultados da pesquisa de 

campo, sendo discutidas todas as variáveis e indicadores propostos numa tentativa de 

responder às questões do estudo. Por fim, são apresentadas as considerações finais 

com discussões a cerca do tema. 

Este trabalho é uma exigência do Núcleo de Pós-Graduação em Geografia 

da Universidade Federal de Sergipe para a obtenção do título de mestre em 

Geografia, Área de Concentração Análise Regional. 
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1. MUDANÇAS DOS PARADIGMAS ECONÔMICOS CONDUZINDO AO 

NOVO ORDENAMENTO ESPACIAL 

 
 

A década de noventa é marcada por uma crescente e competitiva 

integração global de lugares e regiões. Como suporte deste processo destacam-se 

os avanços tecnológicos, principalmente na informática e telecomunicações, e 

produtivos baseados no sistema flexível de produção.  

Com a intensificação dos processos de concentração e desconcentração 

do desenvolvimento econômico e social, provocados pela nova divisão territorial do 

trabalho, modificaram-se as estratégias de desenvolvimento regional. Até os anos 

oitenta, o planejamento do desenvolvimento valorizava a integração regional da 

produção em nível nacional e, hoje, há uma maior valorização da integração 

produtiva regional ou local com o mercado internacional. Nesse sentido, os lugares 

buscam (e são, cada vez mais, incentivados a buscar) o fortalecimento das relações 

comerciais com o exterior.  

Entretanto, as disparidades no tocante aos níveis de competitividade entre 

os diversos territórios aumentou consideravelmente nas últimas décadas, como 

conseqüência houve a intensificação da polarização dos investimentos nos locais ou 

regiões com maiores vantagens comparativas dinâmicas, aumentando o gap 

(distância) dos níveis de desenvolvimento sócio-econômico entre os diversos 

territórios.  

Nos lugares com vantagens comparativas dinâmicas desenvolvidas 

historicamente, como a densidade do tecido social e as capacidades de inovar em 

 



 28 

processos e em produtos, por exemplo, verificaram-se resultados que se destacam 

no cenário mundial entre os mais positivos. Os aspectos gerais que explicam esses 

processos de desenvolvimento têm servido de base para a elaboração de modelos 

de desenvolvimento regional ou local, no período recente. Nestes, o governo tem 

papel fundamental.  

Segundo Galvão (1998), nesses novos contextos, as opções de ação 

governamental são diversas e variadas. As políticas de incentivos fiscais do passado 

não estão mais em sintonia com as estratégias modernas de desenvolvimento 

regional. Ao invés de prover subsídios indiscriminados para que indústrias ou 

empresas sejam atraídas, a melhor política regional é aquela que tem como objetivo 

a criação de um ambiente mais favorável nas regiões, para que estas possam 

enfrentar os desafios da competitividade e dos constantes avanços na esfera 

tecnológica. 

O grande objetivo da política regional, no contexto recente, é o de criar 

nas regiões e localidades um ambiente favorável à atração de investimentos, 

desenvolver e fortalecer instituições que propiciem o aumento de sua capacidade de 

transformação e de aceitação de inovações na sua base econômica e, sobretudo, 

que propiciem um maior grau de coesão interna e de integração espacial dentro da 

região e entre as demais regiões do país.  

O papel do governo hoje é o de liderar e facilitar processos de mudanças; 

de criar, apoiar e fortalecer organizações engajadas na promoção do crescimento 

econômico e social; e de liderar, coordenar, facilitar e implementar programas de 

desenvolvimento em todas as esferas territoriais.  

Amaral Filho (2003) defende a idéia de que o Estado deva prover todo um 

ambiente favorável aos investimentos privados, mas, ao contrário de muitos 
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estudiosos como Galvão, ele acredita que os incentivos fiscais são muito 

importantes e devem continuar a fazer parte da política de desenvolvimento 

econômico. A defesa dessa estratégia se deve à existência de monopólios ou 

oligopólios na atração de investimentos dentro das nações e entre elas.  

As aglomerações de empresas e urbanas existentes nos locais ou regiões 

monopolistas ou oligopolistas geram economias externas (externalidades) que são 

fortes atrativos de investimentos. Estas, além de atrair, fortalece a aderência dos 

empreendimentos nos territórios, pois os custos de produção fora destes últimos são 

muito maiores. Assim, para Amaral Filho, a prática de concessão de incentivos 

fiscais deve ser exercida, principalmente pelos territórios que estão fora dos centros 

dinâmicos. É claro que essa prática não deve ser indiscriminada, mas sim precedida 

de toda uma avaliação da importância e do custo-benefício dos empreendimentos 

produtivos para os locais ou regiões.   

Segundo Rodrik (2002), na promoção de um ambiente atrativo para novos 

investimentos as novas estratégias de política não devem deixar de lado, no 

conjunto de diretrizes políticas para a promoção do desenvolvimento, aspectos como 

os princípios econômicos dominantes e universais de qualquer programa de 

desenvolvimento. Dentre esses aspectos destacam-se a garantia dos direitos de 

propriedade; o reconhecimento da importância dos incentivos privados, entretanto, 

alinhados com os custos e benefícios sociais (busca da eficiência produtiva); e a 

administração da política financeira e macroeconômica com vistas a assegurar a 

estabilidade econômica, a solidez da moeda e a sustentabilidade da dívida, ou seja, 

evitar elevados índices de inflação, a volatilidade macroeconômica, as crises 

financeiras e outras patologias. 
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1.1. Papel da Geografia no planejamento regional e ordenamento do 

território 

 

Segundo Gaspar (1995), o ordenamento do território é a arte de adequar 

as gentes e a produção de riqueza ao território numa perspectiva de 

desenvolvimento. Este ordenamento deve ser realizado considerando-se a 

interseção dos três eixos vitais do desenvolvimento: o da eficácia, o da equidade e o 

do ambiente, tendo presente que os seres humanos, as comunidades locais, 

regionais e nacionais são os destinatários últimos das ações a empreender - todos 

sem exceção. 

Segundo o mesmo autor, a convergência1 real desses três eixos deverá 

ser igualmente sentida em qualquer daqueles níveis, pois, “de que serve aproximar 

os países, abstratamente, se cavam fossos entre as suas parcelas? De que serve 

um desenvolvimento regional "equilibrado", se as assimetrias sociais se acentuam?” 

(Op cit, p. 6). 

O desenvolvimento regional pressupõe a promoção da coesão econômica 

e social entre áreas de um território politicamente delimitado. Em certas situações o 

desenvolvimento de uma região pode implicar uma adequada política de 

despovoamento/redimensionamento demográfico e adequação do povoamento, bem 

como a substituição de atividades com base em recursos endógenos que não 

conseguem ser competitivas e que impedem o aparecimento de alternativas. 

Do ponto de vista de Naranjo (1998, p. 20), 

 

[...] la ordenación del territorio es esencialmente una función pública, 
                                                 
1 Convergência e desenvolvimento regional quase se confundem, enquanto objetivos ou que o 

segundo está no caminho do primeiro. E para ambos contribui o bom arrumar da casa: na economia e 
na ecologia (GASPAR, 1995). 
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una política compleja y de reciente y todavia escasa implantación, 
que puede e debe apoyarse sobre instrumentos jurídicos (convenios 
internacionales, leyes, decretos), sobre prácticas administrativas y 
princípios consolidados (planificación, participación, etc.) y em 
diferentes conocimientos científicos, em aportaciones 
necesariamente pluridisciplinares [...], entre las que cabe un papel 
proprio y relevante a la geografia. En tanto que función pública e 
política, la ordenación del territorio es, sobre todo, un instrumento no 
un fin em sí mismo, un medio al servicio de objetivos generales como 
el uso adequado de los recursos, el desarrollo, y el bienestar o 
calidade de vida de los ciudadanos. 

 

Como resultado de vários fatores que configuram tendências pesadas dos 

anos noventa, ocorreram não só inovações na produção teórica relevante, como 

também nas atitudes de políticas e de técnicas. Pode-se citar como exemplos 

desses fatores os processos de desconcentração e reconcentração do 

desenvolvimento, as transformações no sistema produtivo, a prevalência da eficácia 

das políticas setoriais sobre as regionais, as novas realidades sociais, políticas e 

econômicas. Assim, observaram-se substituições nos valores dominantes nos 

campos do planejamento regional e do ordenamento do território. 

Gaspar (1995), afirma ainda que dadas as mudanças que ocorreram 

nesses valores (quadro 1), o planejamento passou a ser, cada vez menos, utilizado 

como proposta de intervenção coerente, integrada e escalonada no tempo.  

O Planejamento estatal começou a ser utilizado amplamente na União 

Soviética, com o primeiro Plano Qüinqüenal de 1929. Nesse momento, praticamente 

toda a economia mundial começava a enfrentar os impactos negativos da grande 

depressão (REGO e MARQUES, 2003). 

De 1929 a 1940, enquanto as economias capitalistas sofriam devido a crise, 

a produção soviética aumentava sua participação na produção industrial mundial de 

5% (1929) para 18% (1938). Esses resultados impressionaram políticos e técnicos 

de vários países e, rapidamente, os termos “plano” e “planejamento” passaram a 
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freqüentar os debates mesmo nas economias capitalistas, que não eram 

centralmente planejadas. 

VELHOS NOVOS 
Equilíbrio Competição 
Hierarquia/pólos de crescimento redes de complementaridade e sinergia 

Desenvolvimento 
Crescimento (apesar da retórica do 
desenvolvimento, procura-se sempre a 
medida pelo PIB) 

aproveitamento de recursos/produção  Ambiente 
Harmonia rural/urbano Cidades competitivas  
solidariedade social Solidariedade territorial 

Trabalho (emprego ocupação) Produtividade (apesar da retórica do 
desemprego) 

Educação Capacitações 
Férias e feriados Tempo livre/lazer 
Aforro para amanhã Consumo hoje 
Convívio/sociabilidade Individualismo 
Realização Preservação 
Projetos nacionais Visões localistas 

Nota: não há um corte nítido na apresentação dos valores, mas sobreposição de valores de 
antes e depois. 
Fonte: Gaspar, 1995, p. 5. 
 
Quadro 1 - Planejamento regional e ordenamento do território: os valores 

 

A partir da divulgação da macroeconomia Keynesiana e da evolução dos 

modelos de crescimento, típicos da ideologia desenvolvimentista, o planejamento 

estatal passou a ser uma técnica utilizada intensamente em todo o mundo. Nesse 

momento, o planejamento empresarial passava a ter crescente importância nas 

grandes corporações privadas. Isto confirmava a utilidade dessa ferramenta. 

Rapidamente as técnicas de planejamento foram aperfeiçoadas. A utilização 

dos modelos de política econômica e de novos instrumentos, como a programação 

linear, os modelos econométricos e as matrizes de insumo-produto contribuíram 

para esta evolução. Além do planejamento global, desenvolveu-se também o 

regional e o setorial. 
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No intuito de promover o desenvolvimento, no Governo Vargas (1951/53) 

foi constituída a Comissão Mista Brasil-Estados Unidos (CMBEU) para elaborar 

projetos que teriam como fontes financiadoras o EximbamK (Banco de Exportação e 

Importação dos Estados Unidos) e o Bird (Banco Internacional de Reconstrução e 

Desenvolvimento). Em 1953, foi constituído o Grupo Misto BNDE-CEPAL que teve 

como objetivo fazer um levantamento dos principais pontos de estrangulamento da 

economia brasileira, e identificar áreas industriais com demanda reprimida que não 

poderiam ser satisfeitas com importações, dada a escassez estrutural de divisas na 

economia brasileira. Esse diagnóstico foi a base para a proposição de projetos e 

planos específicos pelas comissões para a superação dos pontos de 

estrangulamento que limitavam o desenvolvimento das atividades produtivas 

consideradas necessárias. 

O Grupo Misto constituiu a base do Plano de Metas - Governo JK (1956-

1960) – que teve como resultado um crescimento anual do PIB brasileiro de 8,2% e 

da renda per capita de 5,1%, evolução esta que superou o próprio objetivo do plano. 

Segundo Geiger (1969), as atividades humanas são distribuídas pelo 

território nacional em certos ritmos e padrões que resultam das interdependências 

que dão forma ao espaço econômico. Os padrões espaciais se modificam na medida 

em que se alteram a estrutura da demanda e da produção, a tecnologia e a 

organização social e política da nação. O desenvolvimento econômico e social da 

nação se reflete nos padrões do povoamento; nos sistemas de fluxo e trocas das 

mercadorias, capitais e informações; nos padrões de prestação de serviço e 

migrações, bem como, organização das áreas de influência dos centros urbanos.  

A existência de um padrão espacial corresponde a cada estágio de 

desenvolvimento econômico e, nesse sentido, a transformação espacial de um 
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estágio para outro pode ser estimulada a partir de estratégias que induzam o 

desenvolvimento regional. Nesse sentido, segundo o autor, o desenvolvimento da 

regionalização ou a superação de problemas conseqüentes a desníveis regionais, 

passam a ser objeto de processo de planejamento. 

Cabe destacar que,  

 

No período inicial de desenvolvimento os retornos marginais aos 
fatores de produção diferem muito entre as regiões. Com o avanço 
econômico, as funções econômicas tornam-se mais diferenciadas 
no espaço e aumenta a escala de muitas funções. Num estágio de 
desenvolvimento avançado, a economia nacional aparecerá numa 
plena hierarquia integrada de áreas funcionais, isto é, com a maioria 
da população e das atividades polarizadas a partir de áreas 
metropolitanas, e como efeito, apresentando-se em mercados 
nacionais, para o trabalho, os capitais e as mercadorias (GEIGER, 
1969, p. 15). 

 

O subdesenvolvimento é identificado entre outras coisas pela ausência de 

determinadas estruturas regionais. Ao planejamento interessa a descrição das 

estruturas regionais existentes e vê na organização de estruturas pré-concebidas 

uma forma de estimular o desenvolvimento.  

Todo o processo de planejamento parte de informações como a descrição 

do espaço concreto do país, apresentando o quadro de suas regiões tradicionais e 

modernas e de seus mecanismos da organização do espaço, seja os da formação 

de aspectos homogêneos, seja os de forças de polarização. Isto se faz através de 

estudos que consideram os elementos materiais fixos, criados pelo homem, como as 

estradas, o uso da terra e os elementos de fluxo de capitais, mercadorias, 

comunicações, passageiros, de cuja interação resultam as estruturas espaciais 

como as regiões organizadas, os eixos de desenvolvimento, as regiões urbanas, as 

regiões de especulação. O papel do geógrafo é justamente fornecer estas 

informações e explicar como se processam as relações. 
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Segundo o mesmo autor (1969, p.21 e 22) : 

A compreensão da estrutura regional de um país [...] [apela] para a 
descrição dinâmica dos mecanismos que levam à estruturação 
regional, o que envolve o exame histórico do desenvolvimento 
regional e as tendências para o futuro. Neste exame entram em 
conta os recursos naturais e seu aproveitamento, ou movimento da 
população, seu crescimento vegetativo e os balanços migratórios, 
suas características qualitativas, os objetivos da produção e a 
estrutura social formada, os balanços comerciais e de pagamentos 
inter-regionais que se estabelecem, etc. Neste contexto poderão ser 
compreendidos fenômenos como o das cidades que drenam suas 
regiões e não as irrigam; os das regiões agrárias relativamente 
prósperas, mas em industrialização que consome os produtos 
manufaturados do exterior; ou das sociedades sem espírito 
empresarial etc. 

 

Segundo Silva (2003), no período recente os estudos geográficos sobre 

desenvolvimento regional/local têm valorizado cada vez mais o território nas diversas 

escalas. Isto em virtude de estar existindo uma valorização cada vez maior da 

identidade social, seus laços de coesão e solidariedade como diferencial de 

constante adaptação, e readaptação, aos processos globais. É, cada vez mais 

importante, a tendência à organização social e política em busca de objetivos 

comuns, particularmente direcionados para o desenvolvimento sustentado tanto do 

ponto de vista econômico-social como na perspectiva ambiental. Pode-se considerar 

que no período recente percebe-se uma vinculação, cada vez maior, entre a 

sociedade e o seu território, onde a vida é exercida, como reação ao processo de 

globalização.  

Assim, no atual contexto geográfico-econômico e social é preciso priorizar 

cada vez mais a análise da perspectiva do comportamento dos lugares e regiões, 

tomados no âmbito da territorialização, ou seja, de unidades espaciais socialmente 

integradas e solidárias, diante dos processos de desenvolvimento em uma escala 

global. 

Isto significa contribuir para a compreensão dos fenômenos de 
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concentração e desconcentração do desenvolvimento econômico-social em uma 

escala internacional, nacional, regional e local, especialmente agora com a 

intensificação dos processos de globalização (SILVA, 2003, p. 18). 

Entretanto, para o mesmo autor, há uma outra questão que precisa ser 

retomada e valorizada, é a análise da origem (se externa ou interna) da indução do 

processo de crescimento/desenvolvimento local e/ou regional. Os fundamentos 

teóricos com os quais se basearam os processos de crescimento/desenvolvimento 

que se estabeleceram entre o pós-guerra e a década de 1970 (Keynesianos) e nos 

anos noventa, em particular (neoclássicos), admitem teoricamente os dois fatores, 

mas em decorrência da análise da importância do comportamento dos fatores gerais 

de produção e dos mecanismos centralizados de decisão e controle, sempre foi 

dada uma maior valorização aos elementos exógenos que os endógenos.  

Como resultado disto, houve uma tendência à concentração da produção 

nacional, dada pelo mercado em busca de eficiência e pelo apoio institucional 

estabelecido. Essa tendência era compensada por políticas regionais específicas. 

Existia, assim, uma ação contraditória do Estado: ele provocava, por um lado, a 

concentração dos investimentos na medida em que organizava o mercado e, de 

outro lado, estabelecia políticas regionais compensatórias, com o objetivo de 

desconcentrar. 

No entanto, Silva (2003, p. 20) afirma que 

 

[...] diante das mudanças no quadro sócio-econômico e político-
institucional e das transformações nos sistemas produtivos, com 
profundas repercussões espaciais, tem havido novas discussões 
sobre estes fatores, agora, sintomaticamente, com maior destaque 
para os elementos endógenos. [...] Esta mudança seria então uma 
decorrência da constatação das dificuldades dos governos centrais, 
com seus sucessivos ajustes e reajustes macro-econômicos, em 
continuar, com a mesma intensidade, a aplicar políticas regionais e 
locais, de cima para baixo. Por outro lado, constatava-se o 
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surgimento de novos territórios econômicos, formados a partir de 
suas bases, como o Silicon Valley (EUA) e a "Terceira Itália", 
fortemente inseridos, por sinal, nos processos de globalização 
(SCOTT, 1988). No Brasil, os exemplos de desenvolvimento 
endógeno de Santa Rita de Sapucaí (MG), de base tecnológica, e de 
Porto Seguro (BA), com o turismo, são bem expressivos. 

 
 

O mesmo autor afirma ainda que, mais recentemente, valoriza-se uma 

combinação dos dois fatores. Segundo ele, hoje, busca-se uma visão mais aberta, 

autônoma, participativa e de auto-gestão, priorizando micro e meso-escalas. Com a 

intenção de priorizar a capacidade de construção social, participação das bases 

sociais, descentralização e significativas práticas ambientais propõe-se uma 

integração entre territorialidade e desenvolvimento com destaque também para a 

questão ambiental. E isto pode ser percebido através da análise da dinâmica social 

expressa em seus movimentos estruturados cada vez mais sobre bases territoriais 

(locais, regionais e nacionais). Movimentos politicamente organizados em torno de 

objetivos comuns podem transformar territórios em meios inovadores. “A gestão da 

relação território e desenvolvimento é, portanto, uma das novas e das mais 

importantes características da territorialidade em nossos dias” (SILVA, 2003, p. 23). 

Nesse sentido, a análise desse processo 

 

[...] permitirá, em síntese, que se faça um balanço entre os "efeitos 
perversos da globalização" [exclusão e desintegração social e 
territorial] e a "globalização como uma janela de oportunidades" 
[valorização ou revalorização do potencial dos recursos endógenos] 
[...]. 
 [Entretanto], [...] a grande questão metodológica é a de poder 
diferenciar, em termos analíticos, os dois fatores [exógenos e 
endógenos], considerando, muitas vezes, sua imbricação e 
identificando os que deram partida para o processo de mudanças, 
originando uma gama de outros fatores. 
Para responder a estes desafios, é preciso sempre estudar a 
resiliência dos territórios aos choques da globalização expressa 
através de movimentos de coesão e solidariedade em busca de 
objetivos comuns. [...] Neste sentido, há uma fundamental diferença 
dos clássicos fatores endógenos, em geral somente relacionados 
com as vantagens comparativas que se poderia tirar da 
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especialização interna da produção decorrente do uso eficiente dos 
recursos. Hoje, a endogenia caracteriza-se mais pela capacidade 
organizacional das comunidades locais e regionais em definir 
prioridades e formas de ação inovadora que possam dinamizar as 
atividades econômicas, sociais, políticas e culturais em busca de 
patamares mais elevados [...] (SILVA, 2003, p. 22-23). 

 

O autor sugere a utilização do triângulo a seguir como modelo para 

subsidiar a análise da dinâmica territorial e sua relação com os processos globais. 

Ele analisa o processo de desenvolvimento regional ou local, a partir de três 

questões representadas pelos lados do triângulo, são elas: a) a produção local forma 

redes em que sentido (horizontal, vertical ou ambos)? b) há um enraizamento da 

atividade no local de modo que a sociedade local tenha a sensação de 

pertencimento? há a criação de uma referência que indica que aquela atividade é 

própria do lugar e faz parte de sua cultura?; e c) há uma organização social de forma 

em que os atores sociais e os poderes locais cooperam entre si para desenvolver a 

atividade, promovendo um processo constante de inovação, e se estruturando para 

estar sempre preparados para as mudanças que possam ocorrer?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Silva, 2004 

 

Figura 1 – Capital sócio-territorial e desenvolvimento: modelo de análise da 

organização sócio-territorial e dinâmica dos lugares e regiões. 

 

Localização/interação/enredamento Organização/cooperação (coesão) 

Territorialização (enraizamento) 
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As questões permitem verificar se o modelo de desenvolvimento e as 

atividades produtivas relacionadas estão associados ao perfil e à estrutura do 

sistema produtivo local, ou seja, a um sistema com coerência, aderência ao local ou 

região e, ainda, em sintonia com o movimento mundial de fatores. Além disso, 

verifica se todos os agentes locais, inclusive a sociedade civil, estão organizados 

para atingir e manter sustentado o desenvolvimento de seu território. 

 

1.2. Dinâmica do Capital e Fatores de Desenvolvimento no Período 

Recente 

 

Iniciar e manter um processo de desenvolvimento econômico de forma 

duradoura é um problema de qualquer economia, até mesmo em economias 

desenvolvidas o crescimento não se sustenta no longo prazo. A causa desse 

problema surge no decorrer do processo de crescimento, a partir do instante em que 

a taxa de retorno do capital entra numa trajetória de queda, passando a não 

satisfazer mais ao investidor – agente que dispõe ou controla o capital. A queda da 

taxa de retorno pode se dever a fatores como a disseminação das novas 

tecnologias, a saturação do mercado, o encarecimento dos fatores de produção 

disponíveis como resposta ao excesso de demanda, a escassez de matérias-primas, 

queda relativa da competitividade, dentre outros.  

Entretanto, as decisões de investimento se baseiam em cálculos apurados 

com respeito à taxa de retorno do capital. Por sua vez, esta é comparada com as 

taxas que poderiam ser obtidas se os investimentos fossem alocados em outras 

atividades produtivas ou em outros territórios e, também, com a taxa de retorno do 

mercado financeiro (a taxa de juros). Normalmente, esta é considerada um retorno 

menos arriscado que o obtido através do investimento produtivo, pois a obtenção 
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dela não resulta de gastos necessários à produção como aquisições de máquinas, 

equipamentos, matérias-primas, construção de infra-estrutura produtiva e 

contratação de mão-de-obra, por exemplo, o que implica em custos, mesmo que a 

produção seja nula2. 

O desejo por uma acumulação do capital mais interessante e menos 

arriscada provoca espacialmente a intensificação dos investimentos nas áreas que 

propiciam tais condições – efeito polarização. As áreas mais dinâmicas levam 

vantagem no processo de atração de investimentos, pois nelas atuam uma força 

centrípeta de recursos, basicamente capital (financeiro e produtivo) e trabalho. O 

capital é atraído pelas melhores condições de acumulação e o trabalho pela oferta 

de melhores salários (BAER, 1996; DINIZ, 2002; AMARAL FILHO, 2003).  

A existência desses efeitos implica numa tendência à concentração 

espacial da produção e das riquezas geradas, já que haverá nos espaços mais 

dinâmicos uma maior oferta de recursos cada vez mais qualificados, como mão-de-

obra, serviços públicos e privados, tecnologias e processos de gestão mais 

sofisticados, infra-estrutura, dentre outros.  

Entretanto, uma disponibilidade abundante de recursos não é infinita mesmo 

nos espaços dinâmicos e, isto, se constitui numa barreira natural ao processo de 

desenvolvimento. No entanto, a evolução do conhecimento humano e a necessidade de 

se produzir mais e melhores bens e serviços foram capazes de, ao longo do tempo, 

criar técnicas de produção cada vez mais produtivas e eficientes, ou seja, mais 

econômicas em termos de energia, consumo de matérias-primas e, principalmente, de 

mão-de-obra, por exemplo. De forma particular, o desenvolvimento técnico-científico e a 

injeção dos novos conhecimentos no processo produtivo (inovação) permitiu 

                                                 
2 Mesmo que o capital produtivo (máquinas, equipamentos, ferramentas, infra-estrutura física, etc.) 
esteja ocioso ele incorre em custos referentes à depreciação. 
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(recentemente, mais do que nunca) o avanço da estrutura de atendimento às 

necessidades individuais e sociais, e também da criação de novos produtos que 

passam a ser “desejados” devido a uma série de fatores como facilidades permitidas à 

vida cotidiana, praticidades, gostos, moda (MASSOLA et al., 2001; SARDENBERG, 

2002; ROSSETTI, 1997). 

A capacidade tecnológica é um conjunto de conhecimentos e habilidades 

acumuladas que permite solucionar os problemas de produção e de comercialização 

que surgem a cada dia (produção de novas tecnologias ou melhoramentos). Ela é um 

aspecto de diferenciação locacional dos investimentos e estabelece vantagens 

comparativas territoriais, pois é a base da dinâmica do capital (relação capital-trabalho). 

A tecnologia é o elo que liga o capital e a força de trabalho e, assim sendo, as novas 

tecnologias estão simultaneamente incorporadas aos bens de capital e ao conjunto das 

capacitações da força de trabalho. Os investimentos no desenvolvimento destas últimas 

fazem a diferença no sucesso de políticas sócio-econômicas (ROSSETTI, 1997).  

Alguns países da Ásia são exemplos de sucesso no que tange a fortes ritmos 

de expansão econômica, resultantes do esforço em aprimorar os fatores capital (via 

mudanças radicais nos padrões tecnológicos) e trabalho (via maciços investimentos em 

educação) (ROSSETTI, 1997). Tais iniciativas contribuíram para um aumento no 

volume das exportações chinesas e coreanas de 729,6% e 445,0%, respectivamente, 

no período 1983/98, enquanto que para o Brasil a variação do mesmo período foi de 

apenas 41,5%. Vale ressaltar, entretanto, que as receitas de exportações dos três 

países em 1983 eram muito próximas (MAGRO, 2002). 

Segundo Rossetti (1997), o aprimoramento do fator trabalho deve considerar 

as três categorias de capacitações listadas a seguir: 

� a primeira tem a ver com a produção de pesquisa e desenvolvimento. Ela 
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envolve capacidades para armazenar, processar, interpretar, integrar e fundir 

conhecimentos técnico-científicos; 

� a segunda capacitação consiste em preparar os trabalhadores para 

desenvolverem e implementarem projetos de novos processos e/ou de novos produtos, 

ou seja, eles são capacitados para produzir inovações.  

� a terceira consiste em capacitar os trabalhadores para operar as 

atividades de produção propriamente ditas. 

Além do fator tecnologia, o fator empresariedade também exerce contribuição 

especial na dinâmica da economia, dado que a capacidade de empreendimento – 

iniciativa de mobilização, aglutinação e combinação dos demais fatores – e a de inovar 

em processos e em produtos é um diferencial característico de economias de sucesso 

quanto aos seus níveis e padrões de desenvolvimento econômico.  

Com base nos dados da SECEX/MDIC, Magro (2002) afirma que a 

participação brasileira nas exportações mundiais de bens e serviços diminuiu de 1,26% 

em 1983 para 0,95% em 1998 e 0,88% em 2000 (tabela 1). Além disso, de acordo com 

o Relatório Global de Competitividade 2001, editado pelo Fórum Econômico Mundial, o 

mesmo autor diz ainda que o Brasil ocupa o quinto lugar entre os paises latino-

americanos, perdendo em nível de competitividade para o México, Trinidad e Tobago, 

Costa Rica e Chile. 

No período recente, o processo de acumulação capitalista vem imprimindo 

um ambiente econômico interno e, principalmente, externo às nações cujos níveis de 

competitividade exigidos são crescentes e têm determinado com maior intensidade, no 

contexto da  crescente  integração global de lugares e regiões,  as condições de 

sobrevivência das atividades produtivas regionais ou locais3. 

                                                 
3 Resultado do avanço do processo de globalização econômica, (ver Galvão, 1999). 
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Tabela 1 - Brasil, China e Coréia do Sul - Valor das exportações (US$ milhões) - 

1983/2000 

País 1983 1998 Variação (%) 

Brasil 21.899 30.992 + 41,5 

China 22.151 183.757 + 729,6 

Coréia do Sul 24.446 133.223 + 445,0 

Fonte: Banco Mundial, apud Magro (2002) 

 

É nesse ambiente econômico, altamente competitivo, que se evidencia a 

idéia de que uma situação estável das atividades econômicas e o crescimento delas 

vêm sendo condicionados, recentemente, mais pela relação estrutural entre fatores de 

produção que a própria dotação dos tradicionais fatores de produção: terra, capital e 

trabalho. Essa relação define as intensidades com que o capital e o trabalho (apoiados 

por bases determinadas de tecnologia e de empresariedade) são aplicados nos 

processos produtivos. É o conjunto de fatores históricos e culturais estabelecidos (ou 

desenvolvidos) localmente que determina essa relação (AMARAL FILHO, 2001; 

GALVÃO, 1999; DINIZ, 2000; dentre outros). 

O conjunto de fatores construídos historicamente pela sociedade se 

apresenta na cultura, nas instituições, no nível de coesão social, na educação, na 

criatividade, na capacidade de empreendimento, de desenvolvimento e de absorção de 

novas tecnologias, dentre outras. Recentemente, estes são reconhecidos como 

vantagens comparativas dinâmicas que se tornam vantagens competitivas dos 

territórios e têm sido valorizados, principalmente, nos modelos de desenvolvimento 

endógeno. 

Segundo Abramovay (2000, p. 2),  

 

Mais importante que vantagens competitivas dadas por atributos 

naturais, de localização ou setoriais é o fenômeno da proximidade 

social que permite uma forma de coordenação entre os atores capaz 
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de valorizar o conjunto do ambiente em que atuam e, portanto, de 

convertê-lo em base para empreendimentos inovadores. 

 

A proximidade social supõe relações diretas entre os atores. Neste sentido, 

tem-se destacado a dimensão territorial do desenvolvimento, que leva em conta o 

estudo das redes, das convenções, em suma, das instituições que permitem ações 

cooperativas capazes de enriquecer o tecido social de uma certa localidade no sentido 

do alcance de objetivos comuns. Inclui-se aí, a conquista de bens públicos como 

educação, saúde e informação, por exemplo. Este enriquecimento do tecido social é 

chamado por alguns estudiosos4 de capital social. 

Para Abramovay (2000, p. 7),  

 
O território representa uma trama de relações com raízes históricas, 
configurações políticas e identidades que desempenham um papel 
ainda pouco conhecido no próprio desenvolvimento econômico.  

 

Mais precisamente, Silva (2003, p. 27), afirma que o território hoje, no 

contexto da crescente e competitiva integração global de lugares e regiões, deve ser 

entendido como uma síntese de quatro características: 

Tais características são: 

 
a) o território expressa, em um determinado momento, um complexo 
e dinâmico conjunto de relações sócio-econômicas, culturais e 
políticas, historicamente desenvolvidas e contextualmente 
espacializadas, incluindo sua perspectiva ambiental; 
b) em função das diferentes formas de combinação temporal e 
espacial das relações acima citadas, os territórios apresentam, por 
conseguinte, grande diversidade, com fortes características 
identitárias e isto envolvendo diferentes escalas; 
c) os territórios assim identificados tendem, potencialmente, a 
apresentar laços de coesão e solidariedade, também estimulados e 
dinamizados pelo crescimento das competitivas relações entre 
diferentes unidades territoriais no contexto da globalização; 
d) assim, em termos dinâmicos, os territórios tendem a valorizar 

                                                 
4 Entre os principais estudiosos desse tema, segundo Abramovay (2000), se destacam James Coleman (1990) e 
Robert Putnam (1996). 
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agora suas vantagens (e possibilidades) comparativas através, e isto 
é relativamente recente, de formas organizacionais sociais, 
institucionalmente territorializadas, capazes de promover uma 
inserção competitiva e bem sucedida nas novas e dinâmicas 
relações sócio-econômicas, culturais e políticas de .nossos tempos, 
em uma escala global (SILVA, 2003, p. 27) 
 

 

Abramovay (2001, p. A-3), se referindo ao desenvolvimento sócio-

econômico regional ou local, afirma que:  

 

(...) quando se consegue reforçar as solidariedades locais, o 

sentimento de pertencer a uma certa comunidade e, ao mesmo 

tempo, os vínculos desta comunidade com atores e poderes que 

podem auxiliá-la, as chances de sucesso crescem de maneira 

considerável. Mais relevantes que fatores naturais, físicos e até 

mesmo que a dotação dos indivíduos, são os sinais que eles 

recebem do ambiente em que vivem e atuam. Quando estes sinais 

apontam no sentido da valorização do trabalho, da cooperação, da 

troca de informações, do bom uso dos recursos públicos, emergem, 

então, as melhores energias. 

 

O capital social é produtivo, pois ele facilita algumas ações dos indivíduos 

que estão no interior desta estrutura, ou seja, ele torna possível que se alcancem 

objetivos que não seriam atingidos na sua ausência. O acesso mais fácil ao crédito é 

um exemplo, as relações de confiança entre os indivíduos da sociedade civil 

organizada e com os próprios bancos podem ser considerados como um ativo social 

capaz de propiciar geração de renda (ABRAMOVAY, 2000). 

Várias experiências têm demonstrado a importância das ações cooperativas 

para objetivos comuns5 e, nesse sentido, contribuído para o surgimento da noção de 

“sistema econômico local” que significa abertura de novas oportunidades com base no 

aperfeiçoamento do tecido institucional de cada região ou localidade (SILVA, p. 10). 

                                                 
5 Ver Abramovay, 2000 e 2001; Silva & Silva, 2003; Amaral Filho, 2001, dentre outros. 
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1.3. Competição Inter-Territorial e Papel das Políticas Públicas no 

Desenvolvimento Regional/Local no Período Recente 

 

As disparidades das formas de inserção em intensidade e qualidade das 

várias economias nacionais no mercado internacional resultam, principalmente, da 

nova divisão internacional do trabalho que, em função dos atuais processos de 

acumulação, incluem ou excluem de seus circuitos (redes internacionais de 

produção) os espaços regionais/locais que interessarem ao desenvolvimento dos 

mesmos (CASTELLS, 1999). Isso se processa a partir de estudos de mercados 

consumidores e fornecedores em nível mundial e, assim, elos de uma cadeia global 

de produção passam a ser instalados nos locais que lhes permitam melhores 

condições de custos, proporcionadas pelas vantagens comparativas locais. 

Nesse sentido, Santos (1999, p. 3), afirma que 

 

[...] se o mundo tornou possível, com técnicas contemporâneas, 
multiplicar a produtividade, somente o faz porque os lugares, 
conhecidos em sua realidade material e política, distinguem-se 
exatamente pela diferente capacidade de oferecer às empresas uma 
produtividade maior ou menor. É como se o chão, por meio das 
técnicas e das decisões políticas que incorpora, constituísse um 
verdadeiro depósito de fluxos de mais-valia, transferindo valor às 
firmas nele sediadas. A produtividade e a competitividade deixam de 
ser definidas devido apenas à estrutura interna de cada corporação e 
passam, também, a ser um atributo dos lugares. E cada lugar entra 
na contabilidade das empresas com diferente valor.  

 

 

Desta forma determinados fatores existentes dentro de cada país e suas 

localidades definem o complexo de determinantes que podem permitir um 

desenvolvimento interno mais duradouro. Esses fatores são as condições 

macroeconômicas; político-institucionais e regulatórias; infraestruturais; sociais e 

internacionais (quadro 2); bem como as condições internas de competitividade das 
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empresas locais e seus complexos de produção, definidas pela capacidade 

tecnológica e produtiva; pela qualidade e produtividade dos recursos humanos; pelo 

conhecimento do mercado e pela capacidade de se adequar às suas especificidades 

e pelas relações estabelecidas nas cadeias de suprimentos, para trás e para frente, 

(SARDENBERG, 2002; GOMES, 2001; AMARAL FILHO, 2001; GALVÃO, 1999; 

SILVA, 2003; dentre outros).  

 

MACROECONÔMICAS 
Taxa de câmbio, estabilidade monetária, oferta 

de crédito, taxa de juros, etc. 

POLÍTICO-INSTITUCIONAIS E 

REGULATÓRIAS 
Tarifas de proteção, defesa da concorrência etc. 

INFRAESTRUTURAIS 

Disponibilidade e qualidade de sistemas de 

comunicação, de transportes, de produção e 

distribuição de energia, oferta de água e coleta 

de esgotos, habitação, etc 

SOCIAIS 

Situação e qualificação dos recursos humanos, 

grau de exigências dos consumidores de bens e 

serviços públicos e privados, exigências quanto a 

qualidade do meio ambiente, nível de coesão 

social para atingir objetivos comuns, etc. 

INTERNACIONAIS 

Fluxos de comércio e de capitais, relações com 

organismos multilaterais, acordos internacionais 

e políticas de comércio exterior. 

Fonte: elaborado pelo autor com base nas informações encontradas em Gomes, 2001. 

 

Quadro 2 – Condições externas de competitividade das empresas 

 

Nesse sentido, as redes globais elegem em cada país as localidades de 

seu interesse exigindo, para que funcionem melhor, além das condições técnicas 

adequadas – sistemas de informação, transportes e comunicações, dentre outras – 

“uma necessária adaptação política, mediante a adoção de normas e aportes 

financeiros, fiscais, trabalhistas etc” (SANTOS, 1999, p. 4). Estes instrumentos são 
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utilizados de forma competitiva entre os lugares, para atrair novos empreendimentos. 

Entretanto, de forma predominante, a instalação desses empreendimentos obedece 

a lógicas globais que atribuem valores diferenciados aos lugares, mas os valores 

não são constantes no tempo, ou seja, num instante são positivos e, nesse sentido, 

suficientes para garantir o empreendimento no lugar e, em outro, tornam-se 

negativos e, portanto, “não servem” mais para localizar o mesmo, e vice-versa. 

Como as situações se alteram rápida, repentinamente e de forma 

inesperada, o território, sobretudo nas áreas mais afetadas pela modernidade 

globalizadora, torna-se instável, nervoso e também tende a se tornar ingovernável, já 

que as decisões sobre a produção local partem, em intensidade cada vez maior, de 

fora do mesmo (SANTOS, 1999).  

Entretanto, a forma de lidar com (ou se adequar a) esses aspectos é que 

tem permitido a sobrevivência de atividades produtivas locais. A forte influência das 

redes globais no desenvolvimento local tem induzido a adoção dos modos de 

produção flexível6 e provocado a reestruturação dos processos produtivos locais. 

Esse contexto tem contribuído para a emergência de novos espaços industriais.  

Para Galvão (1998, p. 14), 

 

[...] em vários países do mundo, grupos de empresas estão se 
aglomerando em certos locais ou regiões, e passando a desenvolver 
fortes relações baseadas na complementaridade, na 
interdependência, na cooperação e na troca de informações.  

 

Os resultados positivos obtidos nessas localidades ou regiões têm 

despertado o interesse de analistas e servido de base para a criação de modelos 
                                                 
6 “(...) [A] nova ordem industrial, chamada por muitos analistas de modelo pós-fordista de acumulação 
flexível, e que afetou inicialmente as grandes corporações transnacionais, seria, assim, caracterizada 
por uma grande flexibilidade organizacional, tanto em nível de processos internos de produção – 
mediante o uso de tecnologias que possibilitam rápidas mudanças no perfil da oferta de bens 
produzidos – quanto em nível locacional – consubstanciada na tendência da localização de diversas 
operações da firma transnacional, em diferentes partes do mundo” (GALVÃO, 1998). 
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teóricos de desenvolvimento que são exportados para o resto do mundo. Clusters e 

novos distritos industriais são exemplos de tais modelos, e, recentemente, seus 

conceitos têm servido de base para a formulação de novas políticas de 

desenvolvimento regional (GALVÃO,1998; DINIZ, 2000). 

Segundo Galvão (1998), 

 

[...] O grande objetivo da política regional [no contexto recente] é o de 
criar, nas regiões, um ambiente favorável à atração de investimentos, 
desenvolver e fortalecer instituições que conduzam a um aumento de 
sua capacidade de transformação e de aceitação de inovações na 
sua base econômica e, sobretudo, que propiciem um maior grau de 
coesão interna e de integração espacial dentro da região e entre as 
demais regiões do país [...] O governo é mais que nunca necessário 
em um novo papel, agora de ordem muito mais qualitativo, que é o 
de liderar e facilitar processos de mudanças; de criar, apoiar e 
fortalecer organizações engajadas na promoção do crescimento 
econômico e social; e de liderar, coordenar, facilitar e implementar 
programas de desenvolvimento em todas as esferas territoriais – de 
âmbito nacional, regional e local [...] Numa era de recursos escassos, 
é claro que o governo deve buscar eficiência e efetividade de 
resultados, mas isto não deve implicar no seu afastamento de um 
profundo comprometimento com o crescimento e o bem-estar da 
sociedade (p, 15 e 16). 

 

Além dessas novas estratégias de política que refletem o novo papel do 

Governo, no conjunto de diretrizes políticas para a promoção do desenvolvimento, 

não se deve deixar de lado, em sua elaboração, aspectos como os princípios 

econômicos dominantes e universais, como fundamento de qualquer programa de 

desenvolvimento. Dentre eles destacam-se: a garantia dos direitos de propriedade; o 

reconhecimento da importância dos incentivos privados, entretanto, alinhados com 

os custos e benefícios sociais (busca da eficiência produtiva); e a administração da 

política financeira e macroeconômica com vistas a assegurar a estabilidade 

econômica, a solidez da moeda e a sustentabilidade da dívida, ou seja, evitar 

elevados índices de inflação, a volatilidade macroeconômica, as crises financeiras e 

outras patologias (RODRIK , 2002, p. 279). 
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Nesses novos contextos, são muito diversas e variadas as opções de ação 

governamental. É consensual a idéia de que as políticas de incentivos fiscais do 

passado, não estão mais em sintonia com as estratégias modernas de 

desenvolvimento regional. Ao invés do tradicional enfoque de prover subsídios 

indiscriminados para que indústrias ou empresas sejam atraídas, há o 

reconhecimento de que a melhor política regional é aquela que objetiva a criação de 

um ambiente mais favorável nas regiões, para que estas possam enfrentar os 

desafios da competitividade e dos constantes avanços na esfera tecnológica 

(GALVÃO, 1998). 

Para Rodrik (2002), conceber uma estratégia de crescimento sustentável, 

considerando-se o contexto econômico atual é de difícil implementação porque as 

restrições ao crescimento são específicas de cada país (região ou localidade) e não 

reagem bem a receitas padronizadas. Entretanto, uma vez tomado por alvo essas 

restrições, algumas mudanças políticas relativamente simples podem gerar enormes 

benefícios econômicos e produzir um circulo virtuoso do crescimento. 

Portanto, os processos globais têm determinado a situação econômica, 

social e física das localidades pelo mundo. Cada vez mais, as decisões que mantêm 

(ou modificam) a dinâmica das localidades se originam fora das mesmas e seu 

desenvolvimento está condicionado às estratégias das “elites” que comandam as redes 

mundiais. Oferecer o suporte material exigido pelas redes não garante a inserção ou 

permanência nela. Espacialmente, o capital, em particular os grandes oligopólios 

mundiais (financeiros, industriais, etc), se movimenta tomando a direção e o sentido que 

conduz a uma maior taxa de retorno. É por isso que muitas nações e suas regiões e 

localidades entraram em crise nos anos noventa.  
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Os investimentos financeiros, por exemplo, chegaram a um nível de 

volatilidade tamanha que, em segundos, a fuga em massa desses capitais 

produziram fortes crises em uma série de países (México, em 1995; Taiwan, 

Cingapura e Hong-Kong, em 1997; Rússia, em 1998 e Brasil, em 1999; em seguida 

a Argentina) com impactos em todo o mundo, principalmente nos outros países 

emergentes. Apesar de serem em pequeno número, os gestores das redes detêm 

um poder muito grande e os resultados de suas decisões têm forte impacto nas 

localidades e seus países.  

Entretanto, apesar de tornar os territórios nervosos no que se refere aos 

aspectos econômicos, sociais e políticos, os novos processos globais abriram 

“janelas de oportunidade” para aqueles locais ou regiões que têm um conjunto de 

atributos capazes de manter dinâmica a sua economia num prazo mais longo 

possível. Tais atributos são desenvolvidos a partir de estratégias elaboradas e 

aplicadas tanto pelas firmas locais, como pelo governo e, de forma especial, pela 

sociedade civil organizada. O governo tem o papel de facilitador e estimulador do 

desenvolvimento de um ambiente atrativo para novos investimentos que são 

necessários para a manutenção do crescimento econômico e do bem-estar social.  
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2. POLÍTICA INDUSTRIAL, INDUSTRIALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

DO ESTADO DE SERGIPE 

 

Para Frischtak (1994), política industrial é entendida como uma visão 

estratégica do futuro industrial do país ou outra unidade administrativa, e os meios de 

concretizá-la (conjunto de instrumentos, mecanismos e arranjos institucionais). 

As forças econômicas que marcaram os anos oitenta e, principalmente 

os noventa - competição, progresso técnico e reestruturação - geraram 

poderosas correntes que impulsionaram as empresas no sentido de sua 

internacionalização, globalização e adoção de modelos claramente distintos de 

gerência e produção. Estas tendências forçaram os analistas a repensarem o 

sentido e o conteúdo de um projeto nacional de desenvolvimento industrial e a 

indagarem qual o papel do Estado no novo contexto da rivalidade crescente, 

rápida expansão da fronteira tecnológica e contínua reestruturação. Em 

particular, a preocupação era como redefinir a política industrial, que no 

passado estava associada à criação de capacidade e, agora, deve centrar 

esforços na conquista de competitividade. 

Segundo o mesmo autor, a diferença essencial residia em dois pontos: 

primeiro, a ênfase deveria ser na competitividade e não na produção pela 

produção; e segundo, no deslocamento do Estado Schumpeteriano para o Estado 

parceiro, em que tanto a formulação quanto a execução de políticas devem ser 

acordadas entre agentes sociais de capacidade transformadora. Portanto, 

parceria e competitividade parecia ser o motto definidor do que atualmente é 

política industrial. 
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2.1. Crescimento Industrial e Desenvolvimento do Estado de Sergipe 

 

Segundo Batista (1986), em 1934 Sergipe principiou uma diversificação do 

seu parque industrial, basicamente caracterizado pela produção açucareira e têxtil. 

Mais tarde, nos anos quarenta, o governo de Sergipe procurou estimular a produção 

industrial isentando de impostos indústrias novas, através da Lei nº 43, de 10 de 

junho de 1948, que disciplinava os incentivos e que foi regulamentada pelo Decreto 

nº 61 de 06/12/1948. Ela estabelecia que as indústrias que viessem a se instalar no 

território sergipano, tendo ou não similares no Estado, teriam o prazo de isenção 

obedecendo aos seguintes critérios: 

� 10 anos: se a indústria não tivesse similar e o capital de 

investimento fosse superior a Cr$ 100.000.000,00; 

� 8 anos: se o capital fosse superior a Cr$ 50.000.000,00; 

� 6 anos: se o capital fosse superior a Cr$ 20.000.000,00; 

� 5 anos: se o capital não ultrapassasse a Cr$20.000.000,00 

Tendo, porém, similares no Estado o prazo para a isenção seria o seguinte: 

� 3 anos: para os de capital superior a Cr$ 200.000,00 até Cr$ 

500.000,00; 

� 5 anos: para os de capital superior a Cr$ 500.000,00 até Cr$ 

1.000.000,00. 

O município de  Aracaju   também   procurou   incentivar  as  indústrias  e 

através  da Lei Municipal  nº 56 de 30/11/1955, no seu artigo 288, isentou de todos 

os impostos municipais as indústrias novas, sem similares, que fossem instaladas 

em Aracaju pelo prazo de cinco anos. 

Outros municípios sergipanos seguem este exemplo, como é o caso de 

Estância que pela Lei nº 12 de 12/11/1955, concedeu isenção dos impostos 
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municipais por um período de quatro a quinze anos, dependendo do capital 

empregado, as indústrias sem similares no município e de dois a seis anos as que 

possuiam similares. 

Ainda segundo a autora, como resultado dos incentivos, na década de 

cinqüenta, Sergipe ampliou e modernizou o seu parque industrial buscando maiores 

índices de produtividade e de desenvolvimento econômico.  

Segundo Barreto (2003), outros fatores também exerceram forte influência no 

desenvolvimento econômico do Estado a partir dos anos cinqüenta. O primeiro foi a 

perspectiva de abastecimento de energia elétrica através da construção da hidroelétrica 

de Paulo Afonso, que criou em Sergipe uma esperança nova de desenvolvimento, 

especialmente em função da precariedade da sua economia e da escassez de recursos 

financeiros.  

Para o mesmo autor, a produção de energia elétrica, advinda de Paulo 

Afonso, que somente se materializou em 1955, foi a primeira ação empreendedora que 

pôde estabelecer um marco diferencial no desenvolvimento de Sergipe.  

O segundo fator que teve forte influência no processo de desenvolvimento do 

Estado de Sergipe foi a existência de dois grandes movimentos reivindicatórios que 

deram ensejo a um processo de conscientização política de grande envergadura e do 

qual demandou a construção do discurso desenvolvimentista regional: o Movimento dos 

Bispos e dos Governadores do Nordeste. Estes reivindicavam a inserção do Nordeste 

no projeto de desenvolvimento nacional de Juscelino Kubitscheck que tinha como 

principais objetivos a construção de Brasília e a opção da industrialização do Sudeste 

do país, como alternativa para alcançar sua meta de “cinqüenta anos em cinco”. Isso 

forçou JK a instituir a chamada “Operação Nordeste” e, em seguida, o Conselho do 

Desenvolvimento do Nordeste (CODENO), precursor da SUDENE (BARRETO, 2003). 



 55 

É a partir destes movimentos, que ganha peso a concepção de que a única 

solução para o problema do Nordeste do País é o desenvolvimento, já que a pobreza, 

baixa renda per capita, desemprego e subemprego não são provenientes das secas, 

mas do seu subdesenvolvimento e de sua estrutura agrária. 

Os Governadores nordestinos, conscientes da intensificação das 

disparidades regionais que resultariam da política de JK, defendiam a necessidade de 

adoção de medidas de impacto que possibilitassem uma nova estratégia de 

desenvolvimento regional que restabelecesse o prestígio do Nordeste e sua integração 

às políticas de desenvolvimento definidas pelo Plano de Metas. 

Segundo Barreto (2003, p. 6), 

 
Em Sergipe o Governador Luiz Garcia instituiu, por Decreto de nº 470 
de 31 de março de 1959, o Condese – Conselho do Desenvolvimento 
Econômico de Sergipe. Estabelecia-se, assim, o marco inicial para a 
montagem futura de uma estrutura de planejamento que, a médio e 
longo prazos, iria permitir a realização de significativas mudanças no 
perfil econômico do Estado. 
O Condese, da mesma forma que foi a criação da Sudene, nasce 
também com o objetivo de reforçar a estrutura administrativa do Estado 
e aparelhá-lo para poder enfrentar e solucionar os problemas inerentes 
ao estabelecimento de uma política de desenvolvimento de longo prazo. 
Para acompanhar a dinâmica que se pretendia imprimir no Nordeste, a 
estrutura governamental em Sergipe também precisaria ser 
modernizada e tomar consciência de suas novas funções. O Condese 
é, portanto, o esforço ideológico para despertar tanto a conscientização 
de mudanças, como das transformações que seriam necessárias 
realizar na estrutura da própria sociedade sergipana. 

 

A partir do início do Governo Militar, o CONDESE assume a coordenação de 

toda a política de desenvolvimento estadual, interferindo em toda a esfera 

administrativa, reorganizando e modernizando a estrutura do setor público, definindo as 

equipes de trabalho e as prioridades governamentais, indicando e financiando projetos. 

A estratégia adotada pelo Governo Estadual foi adaptar o CONDESE às novas 

condições políticas. Assim essa instituição foi fortalecida e, além disso, foi concentrada 

nela toda a política de desenvolvimento estadual, inclusive os recursos para 
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investimento. 

Barreto (2003, p. 6) afirma ainda que: 
 
 

A partir de então, mediante a realização de cursos de especialização 
em desenvolvimento econômico, projetos, planejamento, orçamento 
público, estatística e de organização em pequenas e microempresas, 
promovidos por organismos como a CEPAL, Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico, Banco do Nordeste do Brasil, e a própria 
Sudene, ou encaminhando alguns de seus técnicos para o exterior, 
definiu-se a política de formação profissional e de recrutamento da 
equipe técnica a ser engajada em todo o processo e nos principais 
órgãos da estrutura estadual. As idéias cepalinas e furtadianas 
assumem preponderância e vão dominar o pensamento e o discurso de 
toda a equipe do Condese, consolidando assim a formação de uma elite 
tecnoburocrática que passa a reger as ações estatais [...] 

 

Na década de sessenta as expectativas em torno da solidificação da extração 

de petróleo em Sergipe gerou um resfriamento nas atividades agrícolas e pecuárias. 

Como conseqüência, o setor industrial que dependia do algodão, da cana-de-açúcar e 

do coco, passou a receber menos insumos e atenção por parte das autoridades. Com a 

fase de mudança da extração vegetal para extração mineral, muitos dos proprietários 

de terra que, prevendo a encampação da Petrobrás em suas terras, diminuíram o 

entusiasmo pelas atividades costumeiras (GOVERNO DE SERGIPE, 1995). 

No final daquela década, o governo do Estado criou órgãos de 

assessoramento e planejamento industrial, concomitantemente à modernização 

administrativa, com a finalidade de reaquecer as atividades comercial e industrial de seu 

território. Com o apoio da Sudene passaram a atuar em benefício da programação 

industrial o CEAG – Centro de Apoio à Pequena e Média Empresa do Estado de Sergipe, 

o INEP – Instituto de Economia e Pesquisa (sucessor do CONDESE – Conselho do 

Desenvolvimento de Sergipe) e a FIES – Federação das Indústria do Estado de Sergipe. 

Segundo o Governo do Estado de Sergipe (1995), a economia sergipana 

começa a se modernizar a partir da década de sessenta com forte presença da ação 
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estatal. Essa modernização foi impulsionada essencialmente por fatores exógenos que 

se integraram na exploração da base de recursos naturais encontrada no Estado. A 

descoberta de petróleo e gás natural em Carmópolis, pela Petrobrás, contribuiu para o 

início da exploração desses produtos em 1963. Isto começou a transformar a estrutura da 

economia sergipana, até então predominantemente agrícola.  

Ainda em 1963, foram aprovados, os primeiros projetos beneficiados pelos 

incentivos fiscais 34/18 da SUDENE. A partir de 1968 (início do período do milagre 

brasileiro – 1968/73), acelerou-se a expansão da indústria da construção civil no Estado 

com o surgimento e, também, o crescimento de empresas do ramo - NORCON, CELI, 

HABITACIONAL, COSIL, ATENCO etc. Elas receberam forte impulso através da 

implementação do Sistema Financeiro da Habitação. - SFH e, também, da contratação 

de obras públicas estaduais e federais. 

Entretanto, sem sombra de dúvida, as estatais federais foram as principais 

responsáveis pelo extraordinário crescimento industrial de Sergipe verificado a partir dos 

anos setenta (GOVERNO DE SERGIPE, 1995).  

A partir dos anos setenta até meados dos oitenta a ação estatal pró-

desenvolvimento industrial procurou estabelecer uma maior integração regional da 

produção nacional. O processo de desenvolvimento regional brasileiro buscava a 

implementação de grandes projetos de infra-estrutura que teriam que satisfazer a 

coerência de uma matriz de insumo-produto nacional (era um modelo “de cima para 

baixo”). 

Segundo Araújo (2000, p. 74), 

 

[...] A partir dos anos 70 [o processo de desconcentração da produção 
nacional] se estende à indústria. Na medida em que o mercado nacional 
se integrava, a indústria buscava novas localizações, desenvolvendo-se 
em vários locais das regiões menos desenvolvidas do País, 
especialmente nas suas áreas metropolitanas [...]  
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Nesse processo, observou-se a desconcentração e reconcentração 

regional da indústria nacional, permitindo o surgimento de novos pólos dinâmicos 

além do antigo e principal pólo, a Grande São Paulo. A Região Sudeste, que 

concentrava a produção industrial da Nação, perde participação caindo de 81%, 

em 1970, para 69% em 1990, e São Paulo que participava com 58%, em 1970, 

recua sua importância relativa para 49%. No entanto, o Nordeste passou de 5,7% 

para 8,4% seu peso na produção industrial brasileira, no mesmo período.  

A característica básica da migração dos investimentos industriais foi a 

forte presença da ação estatal. Essa ação se caracterizava pela utilização de um 

conjunto de incentivos à iniciativa privada tais como benefícios fiscais, 

financeiros, creditício, locacional e de infra-estrutura e, principalmente, pela 

produção do setor público através das estatais, dentre outros. 

Segundo o Governo de Sergipe (1995), o setor industrial sergipano 

cresceu 445,3% entre os anos 1970 e 1992. Esse crescimento decorreu dos 

investimentos de grandes conglomerados da União e, subsidiariamente, da 

pequena e média empresa industrial, bem como da instalação de 

empreendimentos importantes dos ramos da construção civil, cimenteiro e de 

confecções. Ressalta-se também, como contribuição para o crescimento 

industrial do período, a modernização dos ramos tradicionais sergipanos através 

do apoio do sistema 34/18 – FINOR. 

Além disso, mesmo sem ter participado significativamente dos fluxos de 

recursos do sistema de incentivos da SUDENE, a economia sergipana cresceu a 

taxas excepcionalmente elevadas no período 1970/92. O PIB foi quase que 

triplicado (crescimento de 296,8%), representando um crescimento médio anual 

de 6,73%. Isto, apesar da crise econômica que sofreu a economia brasileira a 
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partir dos anos oitenta (GOVERNO DO SERGIPE, 1995). 

Como se pode perceber a partir dos dados de Vergolino et. al. (1998) e 

IBGE (2003) (tabela 2), a participação do PIB sergipano no total do País passou 

de 0,39%, em 1980, para 0,81%, em 1990, apesar da crise pela qual passava a 

economia brasileira nesse período. Em relação ao Nordeste, esse dado cresceu 

ao longo da década de oitenta de 3,3%, em 1980, para 5,1%, em 1985, reduzindo 

em seguida para 4,6%, em 1990 (tabela 3). A evolução da primeira metade da 

década ocorreu por causa dos investimentos que Sergipe continuou recebendo 

das empresas estatais e a da segunda devido ao recuo dos mesmos.  

Nesse período, o município atingido com maior intensidade foi Aracaju. 

Isso ocorreu devido à criação do seu distrito industrial e aos esforços públicos no 

sentido de desenvolver sua estrutura urbana (FRANÇA, 1999). Esse foi o primeiro 

distrito do Estado. 

No interior também foram criados distritos industriais a fim de melhor 

aproveitar a matéria-prima local. Ao sul, no município de Estância foi criado um 

distrito voltado para o atendimento à produção cítrica e à produção de mandioca, 

além de alguns produtos de subsistência. Ao norte do Estado criou-se o Distrito 

Industrial de Propriá para processar produtos da pecuária, da rizicultura e outros 

produtos cultivados pela CODEVASF. Em Nossa Senhora do Socorro, município 

vizinho de Aracaju, foram instalados empreendimentos industriais que não 

cabiam mais na Capital do Estado (BATISTA, 1986). Nos anos oitenta, foi criado 

o Distrito Industrial nesse município. Vale frisar que no início dos anos noventa 

estes pólos de desenvolvimento industrial ainda não tinham sido ocupados como 

se esperava.  
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Tabela 2 – Brasil - Participação Relativa dos PIBs – 1970/1996 
Unidades da 
Federação 1970 1975 1980 1985 1990 1996 20012 

Brasil 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Norte 2,23 2,21 3,32 4,35 5,02 4,70 4,72 

Rondônia 0,10 0,13 0,29 0,49 0,55 0,68 0,50 
Acre 0,13 0,08 0,12 0,15 0,20 0,22 0,16 

Amazonas 0,71 0,80 1,15 1,44 1,60 1,27 1,69 
Roraima 0,03 0,04 0,04 0,07 0,12 0,12 0,10 

Pará 1,14 1,10 1,63 1,93 2,21 2,09 1,83 
Amapá 0,12 0,06 0,09 0,12 0,18 0,16 0,19 

Tocantins --- --- 0,17(1) 0,15 0,16 0,16 0,25 
Nordeste 12,01 11,54 12,12 13,92 14,02 12,36 13,03 
Maranhão 0,86 0,80 0,87 1,00 1,14 0,94 0,86 

Piauí 0,38 0,39 0,38 0,43 0,49 0,48 0,47 
Ceará 1,50 1,36 1,53 1,66 1,67 1,72 1,78 

R.G.Norte 0,56 0,62 0,64 0,88 0,91 0,77 0,81 
Paraíba 0,74 0,74 0,67 0,71 0,80 0,75 0,85 

Pernambuco 2,97 2,73 2,55 2,49 2,55 2,31 2,64 
Alagoas 0,71 0,65 0,67 0,74 0,85 0,79 0,64 
Sergipe 0,45 0,42 0,39 0,70 0,81 0,54 0,69 
Bahia 3,84 3,83 4,42 5,31 4,80 4,06 4,29 

Sudeste 64,99 63,67 62,11 59,07 58,50 60,17 57,17 
M.Gerais 8,34 8,85 9,58 9,79 9,34 9,72 9,40 
E.Santo 1,22 1,11 1,50 1,71 1,61 1,54 1,70 

R.Janeiro 16,07 14,66 13,33 11,70 11,20 10,99 12,47 
S.Paulo 39,36 39,05 37,70 35,87 36,35 37,92 33,60 

Sul 17,03 18,27 17,25 17,36 15,86 16,85 17,80 
Paraná 5,53 6,56 5,85 6,20 5,55 5,82 6,05 

S.Catarina 2,77 2,92 3,41 3,40 3,24 3,08 3,88 
R.G.Sul 8,73 8,79 7,99 7,76 7,07 7,95 7,87 

Centro-Oeste 3,72 4,30 5,01 5,29 6,60 6,94 7,28 
M.G.Sul ---- 0,82 1,12 0,98 1,16 1,36 1,14 

Mato Grosso 1,12 0,40 0,61 0,76 1,06 1,06 1,18 
Goiás 1,57 1,79 1,74 1,91 2,17 2,00 2,04 

D.Federal 1,03 1,29 1,54 1,64 2,21 2,52 2,92 
Fonte: Vergolino et. al. (1998) e IBGE, 2003 
Notas: Os valores desta tabela incluem a imputação dos serviços financeiros  
           (1) Considerando os municípios que formaram o Estado de Tocantins, criado a 
partir da promulgação da Constituição em 5-10-1988 e instalado como Estado em 1-1-
1989. 
           (2)- determinado a partir dos dados das contas regionais do Brasil, 2001 (IBGE, 
2003) 

 

 

Tabela 3 – Nordeste - Participação dos PIBs estaduais - 1970 – 1996 

Estados 1970 1975 1980 1985 1990 1996 2001 
Maranhão 7,0 6,6 7,1 6,8 8,5 7,7 6,5 

Piauí 3,1 3,2 3,1 3,1 3,9 3,9 3,5 
Ceará 12,3 11,7 12,9 11,6 12,2 13,9 13,7 

Rio G. do Norte 4,6 5,3 5,3 6,4 6,3 6,3 6,3 
Paraíba 6,1 6,3 5,5 5,1 6,2 6,1 6,5 

Pernambuco 24,9 24,3 21,1 18,4 18,8 18,6 20,2 
Alagoas 5,8 5,7 5,5 5,5 7,5 6,3 4,8 
Sergipe 3,7 3,6 3,3 5,1 4,6 4,3 5,2 
Bahia 32,5 33,4 36,2 38,1 32,0 32,9 33,2 

 TOTAL  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,00 
FONTE: Calculado a partir dos dados básicos- IBGE e IPEA. 



 61 

Os municípios Riachuelo, Carmópolis, Laranjeiras, Boquim, Itabaiana, 

Lagarto e Itabaianinha também tinham certo peso na geração de riqueza e ocupação de 

mão-de-obra, segundo Melo (2000).  

No entanto, a crise fiscal-financeira do Estado brasileiro, intensificada nos 

anos oitenta, tornou problemática a continuidade dos investimentos estatais no 

processo de descentralização da indústria nacional. Como a economia sergipana tinha 

forte dependência de tais investimentos, isso implicou na escassez de recursos e no 

comprometimento do seu crescimento 

Segundo Melo (2000), nos anos setenta, os investimentos públicos das três 

esferas de governo cresceram 9,6% ao ano no Nordeste. Nos anos oitenta, o 

crescimento foi de apenas 3,1%. Na década de noventa esse indicador sofreu uma 

queda de 9,9% ao ano entre 1990 e 1993 e de 6,3% entre 1990 e 1996. Isso tornou 

ainda mais grave a situação do Nordeste, em particular a do Estado de Sergipe cujo 

nível de dependência por esses recursos era maior.  

Ao longo dos anos oitenta, pode-se perceber a sensível queda da participação 

do valor adicionado industrial. A indústria extrativa mineral, que recebeu o maior volume 

dos investimentos públicos federais, sofreu forte queda entre 1985 (21,9%) e 1996 

(6,8%). No entanto, em 2001 passou a responder por 17,8% do produto sergipano. A 

indústria de transformação cai de 36,8%, em 1985, para 17,2% em 1995. Ela retoma o 

crescimento e em 1999 e 2000 explica, aproximadamente, 19% da produção do Estado. 

A elevada queda do peso da produção industrial na geração de riqueza de Sergipe tem a 

ver não somente com os problemas sofridos pela indústria sergipana a partir de meados 

da década de oitenta, mas também com o forte crescimento dos serviços, em particular 

dos serviços públicos. Estes aumentaram de 8,4% em 1985 para 27,3% em 1995, 

caindo, em seguida, para 25,6% em 2000 (tabela 4). 
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Tabela 4 – Participação dos setores de produção na geração do PIB de Sergipe 

– 1985-2001 

Atividades Econômicas 19
85

 

19
90

 

19
91

 

19
92

 

19
93

 

19
94

 

19
95

 

19
96

 

19
97

 

19
98

 

19
99

 

20
00

 

20
01

 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Agropecuária  8,2 10,7 8,6 9,2 10,2 12,5 11,3 10,8 8,6 9,2 8,8 7,6 6,0 

Indústria Extrativa Mineral 21,9 9,0 10,1 10,2 11,7 10,1 7,7 6,8 7,9 7,4 10,2 10,5 17,8 
Indústria de Transformação 36,8 23,8 21,7 22,3 23,9 21,3 17,2 17,3 18,7 18,5 19,0 18,7 14,0 

Eletricidade, gás e água (SIUP) 0,7 1,4 1,6 1,5 1,5 1,2 1,8 2,1 2,0 1,7 1,7 1,3 16,0 
Construção 8,3 10,3 7,9 8,0 7,3 8,7 7,8 7,0 9,0 8,4 6,8 6,8 4,5 
Comércio e reparação de veículos 
e de objetos pessoais e de uso 
doméstico 

5,7 9,1 8,6 9,8 9,5 9,5 8,5 7,6 7,3 6,7 6,8 7,3 5,6 

Alojamento e Alimentação 1,3 2,5 2,5 2,5 2,1 2,3 2,3 2,3 2,2 2,0 1,2 1,1 0,8 

Transporte e armazenagem 2,5 3,5 3,6 3,5 3,1 2,9 2,4 2,6 2,7 3,1 2,7 2,5 1,7 
Comunicações 0,3 0,6 0,6 0,3 0,8 0,8 1,0 1,4 1,3 1,9 2,4 2,1 1,9 

Intermediação financeira 1,9 3,1 3,8 5,7 6,1 3,2 2,1 1,8 1,9 2,0 1,8 3,8 3,4 
Atividade imobiliárias, aluguéis e 
serviços prestados ás empresas 2,5 3,8 8,7 5,8 3,8 4,1 6,2 8,9 9,8 9,2 9,1 8,4 6,0 

Administração pública, defesa e 
seguridade social 8,4 19,1 18,1 16,7 16,0 19,3 27,3 26,3 23,6 24,9 25,1 25,6 19,0 

Saúde e educação mercantis 1,0 2,1 2,4 2,8 2,7 2,9 2,8 3,6 3,5 3,6 3,1 3,0 2,1 
Outros serviços coletivos, sociais e 
pessoais 0,3 1,0 1,5 1,4 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 0,8 

Serviços domésticos 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
Fonte: IBGE. Contas Regionais do Brasil, 2003 

 

Segundo o Governo do Estado (1995), constatou-se também que: 

 
(...) o setor industrial não incorporou, nos últimos anos [final dos anos 
oitenta e início dos noventa], nenhum projeto de vulto que 
contribuísse, de forma significativa, para a sustentação do processo 
de crescimento das décadas anteriores. Ao contrário, alguns 
empreendimentos de médio e grande porte operam abaixo de suas 
capacidades instaladas, enquanto outros tiveram suas atividades 
encerradas. Verificou-se, no entanto, crescimento expressivo nos 
ramos dos “pequenos negócios” (GOVERNO DO ESTADO, 1995., p. 
11). 

 

Assim, a crise do modelo de desenvolvimento vigente até o início dos anos 

oitenta e as mudanças que ocorreram na política macroeconômica e regional na década 

de noventa, tiveram forte impacto na economia sergipana. O PIB do Estado entrou em 

queda, atingindo um crescimento negativo de 2,2% no período 1990-93. Nesse período, o 

PIB per capta caiu 3,9% (MELO, 2000). Devido ao nível de dependência dos 
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investimentos públicos, especialmente das estatais, a participação do PIB sergipano no 

total brasileiro caiu de 0,81% em 1990 para 0,59% em 1996 (tabela 2). Em relação ao 

Nordeste a queda foi de 4,6% (em 1990) para 4,3% (em 1996) (tabela 3).  

No entanto, houve uma variação positiva da participação do PIB sergipano no 

total do Brasil entre 1996 (0,54%) e 2001 (0,69%) (tabela 2). Em relação à Região 

Nordeste esse indicador passou de 4,3% (em 1996) para 5,2% (em 2001). Essa situação 

pode ser explicada, em parte, pelas relocalizações das indústrias intensivas em trabalho 

buscando áreas no território brasileiro cujos mercados de trabalho apresentassem 

menores custos. Segundo Araújo (2000), esta foi uma das forças novas que atuaram no 

sentido de induzir à desconcentração espacial da produção nacional. 

Segundo a mesma autora, pode-se citar como exemplo de tais forças a 

abertura comercial podendo favorecer “focos exportadores”, as mudanças tecnológicas 

que reduzem custos de investimento, o crescente papel da logística nas decisões de 

localização dos estabelecimentos, a importância da proximidade do cliente final para 

diversas atividades, a ação ativa de governos locais oferecendo incentivos, o peso de 

fatores tradicionais como mão-de-obra abundante, barata e não organizada (para setores 

intensivos em mão-de-obra, como confecções e calçados), entre outros.  

Entretanto, outras forças atuaram no sentido da concentração de 

investimentos nas áreas mais dinâmicas e competitivas do país. Nesse sentido, 

destacam-se os novos requisitos locacionais da acumulação flexível, como a melhor 

oferta de mão-de-obra qualificada, a proximidade com centros de produção de 

conhecimento e tecnologia, maior e mais eficiente dotação de infra-estrutura econômica e 

a proximidade com os mercados consumidores de mais alta renda. 

Sergipe participou desse movimento de desconcentração da indústria nacional 

dos anos 90. Entretanto, constatou-se na pesquisa de campo realizada neste trabalho de 
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mestrado que o maior atrativo para os mesmos foi a concessão de incentivos por parte do 

Governo estadual. 

Mas, no tocante à ocupação da mão-de-obra, a atração de novas indústrias 

não resultou em aumento da participação do setor industrial no emprego da população 

economicamente ativa. Segundo os dados do IBGE relativos 1999, o ramo agrícola 

permaneceu ocupando a maior parcela da PEA sergipana. A proporção da PEA ocupada 

no mesmo em 1992 era de 35,7% e, em 1999, passou a ser de 35,6%. A indústria de 

transformação passou a ocupar menos trabalhadores em 1999 em relação a 1992, 5,8% 

e 7%, respectivamente. Os ramos prestação de serviços, comércio e outros serviços 

ganharam peso relativo no emprego da PEA (gráfico 1). 

Além disso, segundo os dados da MTE, relativos ao ano 2000, a forte 

concentração espacial da indústria sergipana se manteve. Com relação ao número de 

estabelecimentos, Aracaju concentrava 52,7% do total sergipano, mas, o que é mais 

representativo é o número de empregos setorial, que ultrapassa os 63,3%. 
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Fonte: IBGE - síntese de indicadores sociais - 2002 

 
Gráfico 1 - Distribuição da população ocupada por ramo de atividade – 1992/1999 
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 Os municípios Itabaiana, Nossa Senhora do Socorro, Lagarto, Estância e 

São Cristóvão merecem ser frisados como segundo, terceiro, quarto e quinto 

maiores em número de empreendimentos industriais do Estado. Eles detêm 5,4%, 

3,9%, 3,4%, 3,4% e 2,6% do total. No tocante ao número de empregos, podem ser 

destacados, além de Aracaju, os municípios Nossa Senhora do Socorro (4,2%), São 

Cristóvão (3%), Estância (2,7%) e Lagarto (2,7%).  

Em relação aos aspectos político-institucionais, Silva (2001, p. 37) afirma 

que: 

Durante o regime militar, na Bahia, a velha oligarquia 
metamorfoseou-se em burguesia industrial. No Ceará, mais 
recentemente, parece haver ocorrido a mesma coisa. No restante do 
Nordeste, inclusive Pernambuco, nada de novo se passou, nem 
mesmo com a antiga burguesia industrial, cuja mentalidade agrário-
mercantil do baronato do açúcar continua a dominar. Em Sergipe, 
nada ou quase nada mudou. Exceto o já mencionado ramo da 
construção civil, protegido pelas obras estatais e pelo SFH que, 
mesmo influenciado pelo espírito da oligarquia patriarcal, conseguiu 
avançar consideravelmente, dentro dos padrões nordestinos. Pode-
se falar, também, do hoje dividido grupo dos Francos, e do grupo dos 
Leites da Estância, que administra com relativo sucesso empresarial 
um nicho privado do antigo sistema Eletrobrás: a SULGIPE. Além 
destes, pode-se ainda destacar o bem sucedido e relativamente 
moderno grupo Constâncio Vieira, bem como a grande profusão de 
iniciativas empresariais na área da saúde, representado por clínicas 
médicas e odontológicas, hospitais e laboratórios de análise clínica, 
quase todas com padrões modernos de atendimento. Entretanto, [...] 
salvo algumas poucas e honrosas exceções, tudo o mais 
permaneceu ligado ao velho, seguro e aparentemente mais rentável 
capital mercantil, arcaico e despótico, cujo atraso mental não lhe 
confere condições de promover as transformações necessárias ao 
avanço das forças produtivas capitalistas no Estado. Por isso, foi 
dito, e pesquisas empíricas têm confirmado, que a modernização de 
Sergipe é promovida por forças extra-locais, através da implantação 
de empresas dos ramos industriais dinâmicos. 

 
 

Segundo o autor, apesar das mudanças nos padrões de qualidade e nas 

relações de trabalho introduzidas pelas indústrias forâneas instaladas no Estado, as 

influências do meio, dominantemente mercantil, tem retardado o desenvolvimento da 

capacidade empresarial da indústria moderna em Sergipe.  

Além disso, com relação ao aspecto distributivo a situação piorou. O 
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índice de Gini indica que a concentração de renda aumentou entre 1991 e 2000, 

passando de 0,63 para 0,66 (IBGE, 2003). Isso se caracteriza como uma barreira 

ao desenvolvimento da economia. Ao mesmo tempo em que ela cresce e se 

diversifica, coloca na marginalidade sócio-econômica parcelas cada vez mais 

significativas de sua população.  

Outro problema é que nos anos oitenta e, principalmente, nos noventa os 

esforços envidados pelo Governo Estadual no sentido de desenvolver a indústria de 

Sergipe foram inócuos. “Muitos e grandiosos planos além de poucas e pequenas 

realizações”. O contexto da economia mundial, baseado numa postura neoliberal, 

trouxe para Sergipe o retardamento de uma situação que resultaria em fortes 

rebatimentos sobre a geração de emprego e renda e no alavancamento da 

economia estadual e regional. Percebe-se uma falta de continuidade na execução 

dos projetos entre um governo e outro. Isto teria sido diferente caso os projetos 

fossem levados a cabo com empenho e agilidade necessários (FRANÇA, 1999, p. 

159).  

Segundo a autora,  

O descompasso entre as ações de planejamento e o descompromisso 
político é flagrante no desenvolvimento das políticas públicas, nesse 
período analisado. Planos que se interpenetram e que deveriam se 
concretizar harmonicamente são desenvolvidos apenas sob um ângulo, 
sem que sejam considerados os impactos de ações isoladas. Tais 
políticas têm rebatimentos espaciais e envolvem um grande número de 
pessoas. Além disso, muitas vezes têm sido concretizadas apenas 
como forma de atender a interesses políticos de grupos que desejam 
manter-se no poder [FRANÇA, 1999, p. 162]. 

 

A mesma autora cita quatro projetos importantes para exemplificar os 

esforços realizados pelo Governo Estadual no sentido de promover o desenvolvimento 

industrial de Sergipe. O primeiro é o caso do Distrito Industrial de Nossa Senhora do 

Socorro, criado nos anos oitenta, mas no início dos anos noventa ainda não tinha sido 
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ocupado como se esperava. O segundo é o Terminal Portuário Marítimo que, segundo 

a autora, sua concretização deve ter sido não em função das necessidades do 

Complexo Integrado de Base e das outras atividades ligadas à industrialização e 

exportação, principalmente de recursos naturais, mas, sim, do volume de recursos 

necessários e das necessidades da Petrobrás. A pesquisa de campo deste estudo 

constatou que o Porto de Sergipe é pouco utilizado pelos produtores pesquisados. 

Segundo eles, isso se deve ao pequeno volume de mercadorias que é transacionado 

mensalmente pelos produtores estaduais, tornando inviável o custo do frete. Assim, os 

mesmos preferem exportar seu produto pelo Porto de Salvador, onde o volume de 

vendas é grande. 

O terceiro é o Pólo Cloroquímico de Sergipe, criado em março de 1988, 

através do Decreto Presidencial de número 95.813, devido às reservas minerais que o 

Estado possui. A exploração delas seria de relevante importância para a economia 

local, regional e nacional, mas devido à crise do Estado brasileiro e ao programa de 

privatizações desenvolvido nos anos noventa os grupos de investidores interessados 

passaram a ter cautela em aplicar seus recursos.  

O quarto exemplo é a Zona de Processamento para Exportação, cuja criação 

em Sergipe foi pleiteada em outubro de 1987 pelo Governo do Estado, mas as 

mudanças na política econômica, reduzindo investimentos e dificultando a obtenção de 

financiamentos junto a organismos internacionais, dificultaram a efetivação do 

Programa.    

 

2.2. Iniciativas Locais na Condução da Política Industrial: Uma Guerra de 

Lugares por Investimentos 

 

A crise do ciclo da industrialização pesada e, conseqüentemente, do 
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processo de desenvolvimento regional brasileiro, as mudanças nas concepções do 

Estado, nos anos oitenta, e a conseqüente intensificação da descentralização 

administrativa, a partir de 1988, modificaram a forma de condução da política industrial 

do Estado Nacional. Esses fatores deram maior força às ações individuais dos estados 

e municípios do país.  

Além disso, as mudanças nas estruturas também contribuíram para 

desencadear novas iniciativas de desenvolvimento regional e local. Dentre essas 

mudanças podem ser citadas a abertura da economia, que aumentou sensivelmente o 

nível de concorrência no mercado nacional, a mudança no padrão tecnológico 

envolvendo produção e administração das empresas e a valorização dos mecanismos 

de mercado e do receituário neo-liberal, dentre outras (AMARAL FILHO, 2001). 

Assim, os anos noventa marcaram uma alteração radical no padrão regional 

da dinâmica de crescimento do Brasil. Segundo Canuto (2001), as mudanças que 

caracterizaram a década de noventa não apenas enfraqueceram os fatores atuantes no 

desenvolvimento da industrialização pesada brasileira, como modificaram o conjunto de 

oportunidades regionais de crescimento. Com isso, as redes de ligação com a estrutura 

produtiva integrada, em nível nacional, deram lugar, em termos relativos, à busca 

individualizada, pelas entidades administrativas em particular, de nexos alternativos 

com o exterior.  

Tal busca foi ainda mais incentivada pela intensificação da descentralização 

administrativa brasileira que aumentou a responsabilidade dos estados e municípios, 

em relação à administração fiscal e ao desenvolvimento sócio-econômico de seus 

territórios. Assim, os objetivos na condução da política industrial por parte do estado 

passaram a se voltar para o crescimento da indústria local, sem uma maior 

preocupação com o planejamento regional 
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Assim, os governos locais foram estimulados pelas expectativas de 

desenvolvimento de sua área de influência e do conseqüente aumento da capacidade 

de financiamento dos gastos públicos ao ampliar o setor produtivo interno. Dessa forma, 

eles passaram a incentivar a expansão da indústria7 local, principalmente, a partir da 

concessão de benefícios fiscais a novos investimentos. Os benefícios tinham como 

base a renúncia, por um determinado prazo, de receitas provenientes da arrecadação 

do ICMS e o aumento dos gastos públicos com a infra-estrutura produtiva, com a 

redução do custo do financiamento da produção (custo do crédito), com a divulgação 

dos produtos locais nos mercados externos, dentre outros.  

 A concessão de subsídios pelos governos locais brasileiros nos anos 

noventa, associada ao processo de reestruturação produtiva da indústria nacional, 

desdobramento da intensificação da abertura econômica brasileira ao mercado externo, 

e ao grande fluxo de IED8, no período, produziram uma forte migração de investimentos 

industriais pelo território brasileiro. Isso tudo teve como conseqüência uma guerra de 

lugares que, na ânsia de atrair empreendimentos para as suas localidades, abriram 

mão de volumes importantes de recursos públicos. 

A maior preocupação com respeito a esse tipo de política não é a renúncia 

de receitas ou o gasto de recursos públicos com a atração dos empreendimentos, mas, 

sim, a ausência de um planejamento criterioso com relação à integração sócio-

econômica local da empresa que está sendo subsidiada. Nesse sentido, para evitar 

desperdícios de recursos públicos devem ser feitos estudos minuciosos sobre os custos 

e benefícios envolvidos no processo a fim de verificar que tipo de relação os 

                                                 
7 A instalação de uma indústria estratégica atrai diversas firmas do mesmo ramo industrial 
(integrantes da cadeia produtiva) e tende a promover o desenvolvimento da região através do 
aumento do emprego e da renda que, conseqüentemente, estimula a expansão do comércio e dos 
serviços e também pode atrair outros ramos industriais, a exemplo dos produtores de bens salariais e 
de consumo. 
8 Investimento Direto Externo. 
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empreendimentos subsidiados têm com a economia e a sociedade local ou regional. 

Além disso, deve-se observar se os recursos despendidos com a política de 

industrialização fossem investidos na melhoria da infra-estrutura educacional, por 

exemplo, os resultados, com relação ao desenvolvimento, teriam sido melhores ou 

piores. Essas são questões que devem ser pensadas antes da implementação de uma 

política industrial.  

Segundo Castro (1998), as políticas de compensação das desvantagens 

locacionais do território, através de subsídios, foram as principais estratégias utilizadas 

pelos estados e municípios brasileiros nos anos noventa. Para este autor e Amaral Filho 

(2003), por exemplo, de certa forma, esse tipo de atitude tende a contribuir para a 

promoção do desenvolvimento local, ao atrair investimentos importantes que criem 

externalidades, promovendo a dinamização da economia local ao induzir os 

investimentos não só no setor industrial, mas, também, nos outros setores, até mesmo 

o público. 

Com a intensificação da descentralização administrativa as unidades 

federativas passaram a ter independência administrativa e também na criação ou 

geração de seus recursos, cuja fonte principal, salvo algumas exceções, é o sistema 

tributário9 (OLIVEIRA, 2000). Como conseqüência, o montante de recursos disponíveis 

para o financiamento de suas ações é determinado pelo tamanho dos mercados 

desenvolvidos dentro de seus territórios, e quanto maior é a dimensão do mercado local 

maior é a capacidade de seu governo em satisfazer às necessidades de sua sociedade. 

Entretanto, os territórios com baixo poder de geração de recursos passaram 

a adotar como alternativa as políticas de concessão de incentivos para atrair novos 

investimentos, principalmente industriais. Essa política, apesar de ser contraditória, 
                                                 
9 O sistema tributário no Brasil é a principal fonte de receitas do Governo. Outras receitas são 
oriundas de patrimônio público (aluguéis), dividendos de empresas que o governo é sócio e de 
estatais, royalties oriundos da concessão da exploração de minerais encontrados no território, etc. 
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devido aos elevados custos envolvidos no processo, ela pode provocar dois resultados 

distintos. O primeiro seria a indução de um crescimento/desenvolvimento duradouro 

através da atração de empresas que tenham um potencial dinamizador e que 

provoquem efeitos para traz e para frente, ou seja, estimulem o desenvolvimento de 

cadeias produtivas no local e que permitam uma maior integração econômica e social. 

Nesse caso, a isenção concedida à empresa motriz resultaria no final do processo num 

maior volume de receitas oriundas das outras empresas da cadeia produtiva. 

O outro resultado esperado desse tipo de política seria a concessão de 

incentivos a empresas que não tenham o potencial para estimular o desenvolvimento de 

cadeias produtivas, e que, como conseqüência, contribuam não só para manter o baixo 

nível de arrecadação como também para aumentar os custos fiscais do processo, já 

que a construção da infra-estrutura da planta industrial, por exemplo, é um dos 

incentivos adotados.  

Segundo Castro (1998), os estados localizados em áreas consideradas de 

baixo potencial estratégico para certos empreendimentos industriais, geralmente, têm 

uma maior dificuldade para atraí-los mesmo que possuam um potencial dinâmico. O 

baixo potencial estratégico pode ser definido pela falta de condições de infra-estrutura 

adequada, pela distância aos grandes centros fornecedores e consumidores e pela 

escassez de mão-de-obra qualificada, por exemplo. Nesse sentido, os governos locais 

induzem a localização dos investimentos nos seus territórios fazendo uso da concessão 

dos benefícios fiscais. Assim, quanto maior for a distância dos estados e municípios em 

relação às áreas mais dinâmicas do país maiores deverão ser benefícios fiscais para 

compensar a desvantagem locacional. 

No entanto, quando surge uma situação em que vários estados e municípios 

de diferentes estruturas locacionais passam a oferecer um conjunto e volume cada vez 
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maiores de incentivos, de tal modo que isso implique numa disputa acirrada pelos 

investimentos existentes, a oferta sem limites de incentivos passa a ser um problema 

que compromete a situação financeira do estado (déficit nas contas públicas) 

implicando na falta de recursos para investimentos no desenvolvimento social. 

Segundo Britto & Cassiolatto (2000), os estados e municípios brasileiros 

fizeram uso de um conjunto amplo de subsídios nos seus programas de 

desenvolvimento (quadro 3).  

 

Tipo de Apoio 
Benefícios Fiscais 

1.  Redução de alíquotas de ICMS (para situações e produtos específicos). 
2.  Mecanismo de “diferimento” (recolhimento postergado do ICMS). 
3.  Utilização do Crédito Presumido (por estimativa do ICMS). 
4.  Isenção ou redução do ICMS para micro e pequenas empresas. 
5.  Prorrogação de prazos para recolhimento do ICMS. 
6.  Isenção ou redução do ICMS sobre produtos específicos destinados ao exterior. 
7.  Isenção do ICMS para novas empresas sem produto similar no estado. 

    Concessões Financeiras Diferenciadas 
1.  Aquisição de ativos fixos. 
2.  Pagamento do ICMS. 
3.  Formação e/ou recomposição do capital de giro. 
4.  Financiamento para avanço tecnológico. 
5.  Composição acionária e debêntures conversíveis. 
6.  Financiamento específicos para empresas voltadas para o turismo. 

Estímulos para Infra-estrutura 
1.  Venda de lotes e galpões industriais a preços reduzidos. 
2.  Implantação de áreas, centros e/ou distritos industriais. 
3.  Doação de áreas e lotes industriais. 
4.  Locação de lotes e galpões industriais por prazo determinado. 
5.  Permuta de terrenos para relocalização de empresas. 
6.  Locação de máquinas e equipamentos. 

Suporte Logístico-Operacional 
1.  Assistência técnica na elaboração de projetos. 
2.  Simplificação do processo de registro de empresas. 
3.  Simplificação do processo de licitação facilitando o acesso de Pequenas empresas. 
4.  Programas de formação e capacitação de pessoal. 

Fonte: Britto, Cassiolatto, 2000. 
 

QUADRO 3 - Apoios concedidos pelos governos locais brasileiros aos investidores, 

em ordem decrescente de amplitude do benefício. 
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Segundo Oliveira (2000), os subsídios mais utilizados pelos governos locais 

foram a construção de infra-estrutura, o suporte logístico-operacional, as concessões 

financeiras e, principalmente, a redução ou isenção de tributos, especialmente o ICMS, 

além de outros incentivos que não estavam ligados ao processo produtivo e de 

comercialização. 
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3. O PSDI COMO ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E 

LOCAL: essência e área de atuação do Programa no período 1995 – 2002 

 

Este capítulo tem por objetivo analisar o PSDI como estratégia de 

desenvolvimento regional e local, tendo como parâmetros as regras para a 

concessão dos incentivos e a distribuição espacial dos recursos, do número de 

empresas apoiadas e de empregos no Território sergipano no período selecionado. 

  

3.1 O PSDI como Estratégia de Desenvolvimento Regional: A Essência 

do PSDI 

 

A oferta e a garantia aos investidores de uma infra-estrutura econômica e 

social adequada a receber os investimentos e, também, um elenco de incentivos que 

possam proporcionar os níveis de viabilidade exigidos para cada empreendimento 

são instrumentos de política econômica, dentro de estratégias de desenvolvimento. 

Eles foram utilizados quando o Estado brasileiro planejava o desenvolvimento 

nacional e regional dentro de uma ideologia desenvolvimentista que se baseava nos 

preceitos keynesianos e em modelos de crescimento como os pólos e distritos 

industriais. O Plano de Metas de JK (1954-60), os I e II PNDs, são exemplos dessa 

época.  

Como afirma Frischtak (1994), a questão, hoje, é a preocupação de como 

realizar uma política industrial, que no passado estava associada à criação de 

capacidade, e agora deve centrar esforços na conquista de competitividade. Os 

contextos são diferentes. 
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No contexto recente defende-se o Estado parceiro, em que tanto a 

formulação quanto a execução de políticas devem ser acordadas entre agentes 

sociais de capacidade transformadora (AMARAL FILHO, 2001; ABRAMOVAY, 2000; 

SILVA, 2001; GALVÃO, 1999, dentre outros). Nesse sentido, os instrumentos de 

política econômica devem ser utilizados de acordo com as necessidades das 

economias locais, incentivando, apoiando, facilitando, coordenando ações 

empreendedoras que tenham relação com o local ou região. Nas palavras do 

Secretário de Estado da Indústria e do Comércio de Sergipe, abaixo apresentadas, 

pode-se perceber a idéia do Estado parceiro quando ele afirma que os instrumentos 

devem dar às parcerias Estado/Empresário os níveis de viabilidade exigidos para 

cada empreendimento, mas tanto em seu texto, quanto na Lei de incentivos do PSDI 

não se deixa claro que esses empreendimentos devem ter, necessariamente, 

relação com o local ou região, e como os atores sociais participarão do processo.  

O Secretário de Estado da Indústria e do Comércio (1999), apresentando 

a Lei de Incentivos que institui o Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial 

– PSDI e cria o Fundo de Apoio à Industrialização – FAI, afirma que:   

 
Uma das funções básicas e primordiais do Poder Executivo, mesmo 
no mundo atual da globalização, é promover de forma efetiva e eficaz 
o desenvolvimento sócio-econômico do Estado, de forma direta onde 
se torne necessário e/ou através de parcerias com a iniciativa 
privada garantindo-Ihes os apoios que viabilizem suas intenções.  
Neste sentido, tomando como base a reconhecida escassez dos 
fatores de produção, emerge como diretriz forte o uso qualitativo e 
racional destas riquezas, permitindo gerar com os bens e serviços 
produzidos, as condições ideais hoje exigidas no competitivo 
mercado consumidor. 
Assim sendo, o Governo tem que ofertar e garantir aos investidores, 
além de uma infra-estrutura econômica e social adequada a receber 
esses investimentos, um elenco de incentivos que possam dar a 
essas parcerias Estado/Empresário, os níveis de viabilidade exigidos 
para cada empreendimento. 
Sergipe se enquadra plenamente neste contexto, além do governo 
ALBANO FRANCO também ofertar uma moderna lei de Incentivos 
Fiscais, Financeiros, Crediticio e Locacionais, denominadas de 
PSDI/FAI, que estão detalhadas nesta publicação, passo 
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fundamental nas parcerias que almejamos concretizar com o 
empresariado. 

 
 
A análise da Lei de incentivos a seguir se baseia na reprodução da Lei 

3.140, de 23 de dezembro de 1991, com nova publicação do seu texto, devidamente 

consolidado com as alterações introduzidas pelas Leis nos 3.377, de 15 de setembro 

de 1993 , 3.590, de 27 de dezembro de 1994, 3.674, de 6 de dezembro de 1995, 

3.680, de 20 de dezembro de 1995, adaptado à atual estrutura organizacional da 

Administração Estadual disposta na Lei n° 3.591, de 9 de janeiro de 1995 e Lei 

4.173, de 20 de Dezembro de 1999. 

No período de 1995 a 2002, o PSDI foi administrado pela extinta 

Secretaria de Indústria, Comércio e do turismo (SEICT) e teve como órgão 

consultivo o Conselho de Desenvolvimento Industrial (CDI). Segundo essa Lei o 

objetivo do PSDI foi o de incentivar e estimular o desenvolvimento sócio-econômico 

estadual, mediante a concessão de apoio financeiro, creditício, locacional e/ou fiscal 

a empreendimentos da iniciativa privada.  

A Lei de incentivos estabelece que para receber os incentivos os 

empreendimentos da iniciativa privada deveriam ser considerados necessários e 

prioritários para o desenvolvimento do Estado de Sergipe. Nesse sentido, eles 

deveriam proporcionar ou contribuir para: a) a elevação do nível de emprego e 

renda; b) a descentralização econômica e espacial das atividades produtivas; c) a 

modernização tecnológica do parque industrial; e d) a preservação do meio 

ambiente.   

Segundo essa Lei, o apoio financeiro, creditício, locacional e/ou fiscal, 

poderá ser concedido através de participação acionária; financiamento; cessão de 

terrenos ou de galpões em áreas ou distritos industriais; e estímulos na área fiscal. 
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O apoio financeiro pode se dar a partir de participação acionária do Estado 

de Sergipe em empreendimentos industriais novos, no limite de até 30% (trinta por 

cento) dos investimentos fixos, tendo como parâmetro referencial a geração futura 

do ICMS, através da Companhia de Desenvolvimento Industrial e de Recursos 

Minerais de Sergipe - CODISE, mediante utilização de recursos financeiros do FAl 

ou de transferência de galpões industriais ou terrenos.  

O apoio creditício se dará através de financiamento prestado pelo PSDI, 

utilizando recursos do FAI, tendo como parâmetro referencial a geração futura do 

ICMS. Ele será concedido à empreendimentos novos, e à empresas já instaladas. 

Neste caso, o valor do financiamento será calculado sobre a parte referente ao 

crescimento real do ICMS. Este não deverá ser inferior a 50% (cinqüenta por cento) 

da média do mesmo tributo nos últimos 12 (doze) meses, se a empresa tiver sido 

implantada há mais de 01 (um) ano. Se a mesma tiver um ano ou menos o cálculo 

será feito sobre o período de efetivo recolhimento do ICMS.  

Segundo a Lei, Empresa Industrial é 
 
 

[...] toda pessoa jurídica de direito privado, devidamente registrada 
na Junta Comercial do Estado que realiza operação de que resulte 
alteração da natureza dos bens, através de beneficiamento, 
transformação, acabamento ou recondicionamento;  
Empreendimento industrial novo: aquele cujo início das operações 
tenha ocorrido há menos de 180 (cento e oitenta) dias contados da 
formalização do pleito de estímulo ou incentivo junto a Secretaria de 
Estado da Indústria, Comércio, Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente 
- SEIC. (art. 7º) 

 
 

O apoio locacional será concedido através da cessão ou venda de 

terrenos ou galpões industriais ou permuta desses galpões para implantação de 

indústrias a preço subsidiados. 

Quanto ao apoio fiscal, a concessão se dará através de a) diferimento do 
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diferencial de alíquota do ICMS nas compras de bens de capital, inclusive de 

importações feitas por empreendimentos industriais novos, ou por empresas 

industriais em funcionamento cujo novos investimentos acrescentem melhoria de 

produtividade; b) carência para pagamento do ICMS devido, no caso de 

empreendimento industrial novo; e c) diferimento do ICMS nas importações de 

matérias primas, insumos, material secundário e de embalagem. 

O ICMS devido de que trata o item "b" será pago quando finalizar o prazo 

de carência. O valor será equivalente a até 25% (vinte e cinco por cento) do ICMS 

beneficiado, objeto da carência, devidamente corrigido, desde o desembolso até a 

data do pagamento, pela aplicação do índice Geral de Preços do Mercado - IGPM, 

calculado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, ou outro índice que venha a 

substituí-Io por decisão da autoridade monetária, concomitantemente com o do 

ICMS devido, que a partir de então ocorrer, das mercadorias industrializadas. 

A carência de que trata o parágrafo anterior é de até 10 (dez) anos, sendo 

que, em casos excepcionais, quando o projeto for de relevante importância para o 

Estado, em termos de geração de novos empregos e de integração setorial e que 

fortaleça a cadeia produtiva do segmento industrial em que atue a beneficiária. 

Assim, estão enquadrados os setores de "Agroindústria" que utilizem produtos 

gerados nos perímetros irrigados do Estado de Sergipe, de "Artigos de Vestuários", 

de "Madeira e Mobiliário", de "Calçados", de "Cosméticos", de "Produtos de Higiene 

Pessoal e Toucador em geral", e "Indústria Farmacêutica" com o prazo de carência e 

o gozo do respectivo benefício que poderão ser estendidos, por decisão do 

Conselho de Desenvolvimento Industrial - CDI, para até 15 (quinze) anos. 

Os prazos de concessão dos benefícios financeiros e creditícios são de 

até 05 e 10 anos, respectivamente, a contar das liberações. As formas de 
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amortização ou resgate de financiamentos ou de recompras de participação 

acionária seriam definidos e disciplinados em Regulamento. 

Para incentivar a atração de investimentos industriais o Governo do 

Estado afirma ainda na Lei que:  

 
Independentemente dos benefícios e apoios previstos nesta Lei, ao 
empreendimento industrial novo poderão, ainda, ser concedidos os 
mesmos benefícios financeiro, creditício e locacional que, 
comprovadamente estejam sendo oferecidos por outro Estado 
Brasileiro, desde que o respectivo projeto seja aprovado e a 
aplicação do benefício seja autorizado pelo Conselho de 
Desenvolvimento Industrial - CDI, sendo que, no caso de benefício 
fiscal, a sua concessão dependerá de convênio, constitucionalmente 
previsto, ou de Lei própria do Estado de Sergipe, que autorize a sua 
aplicação (Art. 5°). 

 
 

Portanto, pode-se perceber que o Estado de Sergipe participava da guerra 

dos lugares que se estabeleceu, no Brasil, nos anos 90. Pode-se deduzir a partir 

disto que o interesse era atrair investimentos, apostando-se qualquer volume de 

recursos públicos que outros Estados tivessem dispostos a pôr em jogo. 

Vale salientar que essa estratégia foi utilizada não somente para atrair 

novos investimentos, mas também para manter os que já estavam instalados no 

território sergipano. Na pesquisa de campo constatou-se que empresas 

pressionaram o Governo, afirmando que sua estrutura produtiva poderia ser 

desmontada em 24 horas, caso os incentivos não fossem concedidos.  A solução 

para tal foi a concessão do benefício, no entanto, a empresa teve que mudar sua 

razão social para ser considerada como nova. Isso não acrescentou em nada para o 

Estado em termos de emprego e renda. Vale salientar que algumas delas tinham 

sido incentivadas nos primeiros anos da década de noventa, mas o prazo do 

benefício tinha vencido. Nesse sentido, este foi renovado, contrariando os prazos 

estabelecidos em Lei.      
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Com relação a penalidades, a Lei de incentivos estabelece que perderá o 

direito aos benefícios concedidos a empresa que: 

 

� Não efetuar o recolhimento do ICMS devido, nos prazos legais, ou 
deixar de amortizar, no respectivo vencimento, 02 (duas) parcelas 
de financiamento, consecutivas; 

� Não alterar as características do produto que tenha fundamentado a 
concessão de benefício, ressalvada prévia e expressa aprovação da 
Companhia de Desenvolvimento Industrial e de Recursos Minerais 
de Sergipe - CODISE, após apreciação e manifestação favorável do 
Conselho de Desenvolvimento Industrial- CDI; 

� Reduzir, no caso de ampliação, a capacidade instalada, 
independentemente de aumento de faturamento; 

� não iniciar, no prazo máximo de 12 (doze) meses, contados do ato 
concessivo de benefício, a implantação do projeto; 

� Praticar crime de sonegação fiscal, após transitada em julgado a 
correspondente sentença; 

� Reduzir o nível de emprego em relação àquele contido no projeto, 
ressalvada prévia e expressa aprovação da CODISE, após 
apreciação e manifestação favorável do Conselho de 
Desenvolvimento Industrial - CDI. 

 

Para usufruir dos incentivos e estímulos previstos no Decreto de 

Regulamentação a empresa deverá formalizar o pleito apresentando a seguinte 

documentação: 

 

� Requerimento do incentivo e estímulo pretendido ao Secretário de 
Estado da Indústria e Comércio - SEIC, e Vice-Presidente do CDI; 

� Projeto Técnico-econômico-financeiro; 
� Cópia do ato constitutivo, devidamente atualizado, provando seu 

arquivamento na Junta Comercial do Estado, e cópia da publicação, 
assim como cópia da Ata da Assembléia Geral que elegeu a atual 
diretoria, se sociedade anônima, ou declaração da própria empresa, 
visada pela mesma Junta, indicando: a) firma, razão ou denominação 
social; b) objetivo, sede, capital social e prazo de duração; e c) data 
da eleição da última diretoria e duração de mandato, se for o caso. 

� Certidão negativa de débitos fiscais, para com as Fazendas Federal, 
Estadual e Municipal, fomecidas pelas repartições de sua jurisdição; 

� Certidão negativa de débitos para com o INSS; 
� Certidão negativa de débitos para com o Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço - FGTS; 
� Certidão negativa de inadimplência junto ao BANESE; 
� Certidão de inexistência de processo falimentar, contra a empresa; 
� Licença prévia para implantação do projeto industrial expedida pelo 

órgão estadual de controle do meio ambiente; 
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� Outros documentos que, a critério da CODISE, sejam necessários ao 
cumprimento das normas provenientes da legislação que estiver em 
vigor. 

 
Em entrevista informal com pessoas que trabalharam em cargos 

administrativos importantes em empresas que tentaram conseguir os incentivos do 

PSDI e desistiram, a opinião delas é que a burocracia é muito grande. Segundo as 

mesmas, vários dos documentos, requeridos pela CODISE, poderiam ser 

providenciados num só local, já que estes são expedidos por órgãos do Governo do 

Estado. Além disso, em cada órgão, o tempo de espera é grande para liberar um 

documento. Uma dessas empresas deixou de funcionar em Sergipe e foi para a 

Bahia.  

No tocante ao Fundo de Apoio à Industrialização - FAI, ele é um 

instrumento de apoio às ações do Programa Sergipano de Desenvolvimento 

Industrial - PSDI. O FAI tem por finalidade incrementar as atividades das empresas 

que, na área industrial, promovam o desenvolvimento socioeconômico do Estado, 

dentro do Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial - PSDI. 

Os recursos do FAI deverão ser aplicados, exclusivamente, na concessão 

de apoio financeiro, creditício, locacional e/ou fiscal a empreendimentos 

beneficiados pelo PSDI, nos termos da Lei. 

Segundo a Lei os recursos que constituem o Fundo de Apoio à 

Industrialização podem advir das seguintes fontes: 

 

� Os recursos alocados no Orçamento do Estado, que lhe forem 
destinados, a partir de recomendação ou audiência do Conselho de 
Desenvolvimento Industrial - CDI; 

� Os créditos adicionais que lhe forem destinados pelo Estado; 
� Os recursos resultantes de empréstimos, financiamentos, repasses 

ou suprimentos de Agências ou Fundos Nacionais ou Internacionais 
de Desenvolvimento; 

� Os auxílios, doações, legados, subvenções, contribuições ou 
quaisquer outras transferências legais feitas por entidades, pessoas 
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físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, nacionais ou 
internacionais; 

� Recursos repassados pela Companhia de Desenvolvimento e de 
Recursos Minerais de Sergipe CODISE, equivalentes a 5 % (cinco 
por cento) do resultado financeiro das vendas de terrenos e galpões 
industriais ou para fins industriais; 

� As participações acionárias do Estado de Sergipe, através da 
CODISE, decorrentes das aplicações do anterior Fundo de 
Desenvolvimento Industrial-FDI; 

� O produto de dividendos, bonificações amortizações e encargos 
financeiros resultantes da aplicações do FAI, bem como o da venda, 
do resgate ou da recompra de participação acionária e de 
debêntures conversíveis em ações; 

� Os rendimentos ou acréscimos provenientes de aplicações de 
recursos do próprio FAI; 

� Recursos repassados pelo Banco do Estado de Sergipe S.A.- 
BANESE, equivalentes 1 % (hum por cento) do seu lucro líquido;  

� Recursos repassados pela Secretaria de Estado da Fazenda, 
equivalentes a 50% (cinqüenta por cento) do montante que 
arrecadar referente à cobrança de taxas; 

� Recursos de outras fontes, que legalmente se destinem ao FAlou se 
constituam em receita do mesmo Fundo; 

� Outras receitas diversas. 
 

Os recursos do FAI são depositados, mantidos e movimentados em conta 

específica do Banco do Estado de Sergipe S.A. - BANESE, ressalvados os casos de 

exigência legal ou regulamentar de norma operacional das respectivas fontes 

repassadoras, para manutenção em outros estabelecimentos financeiros oficiais 

vinculados ao Governo Federal, sempre com a denominação ao 

"FAI/SEICT/CODISE." 

Os recursos a que se refere o inciso I do "caput" do artigo 49 serão 

consignados, anualmente, na proposta orçamentária do Poder Executivo, em 

montante a ser apurado segundo o incremento real da arrecadação do ICMS 

recolhido pelas empresas beneficiadas pelo FAI. 

Os recursos depositados em nome do FAI, no BANESE, serão aplicados 

em inversões fixas ou mistas diretamente vinculadas ao processo produtivo. 

Consideram-se inversões fixas: Construções civis destinadas a implantação, 

relocalização ou melhoria de condições de funcionamento; Máquinas, aparelhos e 
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equipamentos novos destinados a implantação, ampliação, substituição ou 

complementação, e que contribuam para a modernização tecnológica industrial; 

terrenos destinados a implantação, relocalização elou ampliação; Veículos novos 

destinados exclusivamente ao suprimento de matérias primas e escoamento da 

produção; Móveis e utensílios novos; Implantação, ampliação ou reforma das 

instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias; Equipamentos novos destinados a 

prevenção, diminuição ou eliminação da poluição gerada pela empresa industrial; 

Equipamentos novos destinados a aumentar a segurança do trabalho e das 

instalações.  

Consideram-se inversões mistas, os investimentos previstos no parágrafo 

primeiro agregado ao capital de giro necessário ao processo produtivo das 

empresas. A parcela destinada ao capital de giro será definida pelo CDI, de acordo 

com as características do empreendimento, não podendo extrapolar ao limite 

máximo de 40% (quarenta por cento) no total das inversões. 

Quanto aos critérios para enquadramento do projeto, a Lei de incentivos 

estabelece um sistema de pontuação para avaliar a importância do empreendimento 

para o território sergipano. Anexada à Lei de incentivos (em anexo nesta 

dissertação) constam as tabelas de valores e pontos obtidos conforme os critérios de 

enquadramento. Para efeito da obtenção dos pontos são levados em consideração 

os seguintes aspectos: 

I. Relação entre novos empregos e novas inverções (em 1000 UFIR), 

Fórmula: Novos empregos 
 Novas inversões 
 

Observação: O projeto terá um ponto para cada décimo obtido, até o limite 

máximo de 20 pontos para os apoios financeiro e creditício e 1,25 ponto para o apoio 
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fiscal até o limite de 25 pontos. 

II. Acréscimo na arrecadação estadual 

Fórmula: Arrecadação de ICMS projetada 
 Arrecadação média dos últimos 12 meses 
 

Observação: O projeto terá um ponto para cada 5 centésimos de incremento 

na sua contribuição à arrecadação estadual, até o limite máximo de 20 pontos. 

Se o empreendimento for novo, seu projeto receberá o máximo de pontos, 

seja, 20.  

III. Procedência dos insumos utilizados 

Fórmula: Valor dos insumos adquiridos e Sergipe 
 Valor total dos insumos 
 

Observação: O projeto terá um ponto para cada 5 centésimos obtidos no 

quociente da divisão do valor dos insumos de procedência estadual, pelo valor total dos 

insumos utilizados, até o limite máximo de 20 pontos para os apoios financeiro e 

creditício e 1,25 ponto para o apoio fiscal até o limite de 25 pontos. 

IV. Valor agregado aos insumos utilizados 

Fórmula: Custo Total 
 Valor dos insumos 
 

Observação: O projeto terá um ponto para cada décimo de valor agregado 

aos insumos utilizados, até o limite máximo de 20 pontos para os apoios financeiro e 

creditício e 1,25 ponto para o apoio fiscal até o limite de 25 pontos. 

V. Estímulo à interiorização - localização fora do Distrito Industrial de Aracaju 

Observação: Se o empreendimento se localizar fora do Distrito Industrial de 

Aracaju o seu projeto terá 20 pontos acrescidos.  

Esses critérios são importantes, pois direcionam os recursos públicos 
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destinados a promover o desenvolvimento local e/ou regional para empreendimentos 

que venham a viabilizar tal objetivo. O incremento do nível de emprego, da arrecadação 

estadual, do uso de insumos locais, do valor agregado e a descentralização da 

produção estadual são resultados que devem ser buscados, pois a população 

sergipana necessita deles e, neste caso, está pagando para tal. Nesse sentido, o PSDI, 

em sua essência, constitui sim uma estratégia que tende a conduzir ao 

desenvolvimento local e regional.  

Entretanto, ainda com relação aos critérios de enquadramento dos projetos, a 

Lei de incentivos estabelece que, por razões de política de desenvolvimento industrial, e 

de prioridades econômicas e sociais, o CDI poderá, opcionalmente e a seu exclusivo 

critério, conceder uma bonificação de até 20 pontos, não podendo o total de pontos 

obtidos ultrapassar ao limite de 100 pontos. No tocante a essa afirmativa, vale salientar 

que não são indicadas quais e como seriam determinadas as prioridades econômicas e 

sociais. Essa brecha na Lei abre espaço para a concessão de incentivos a 

empreendimentos produtivos que não têm relação nenhuma com o espaço local e 

regional. Qual seria então a importância das exigências de enquadramento acima se 

existe a opção por parte do CDI de conceder bonificações a seu exclusivo critério? Isso 

pode desviar os esforços e os recursos públicos do objetivo principal do Programa: a 

promoção efetiva e eficaz do desenvolvimento sócio-econômico do Estado. 

Na Lei de incentivos fica estabelecido, também, que a CODISE realizará 

avaliações semestrais da comparação entre o projetado e o efetivamente realizado, e 

se houver variações superiores a 20% em torno do projetado haverá a definição de 

nova faixa de benefício, adequada a realidade encontrada.  

Segundo informações de alguns produtores que já recebem os incentivos há 

vários anos, em nenhum momento os técnicos da CODISE apareceram em seus 
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estabelecimentos. Eles afirmaram que seria importante a visitação técnica, pois assim 

se estabeleceria uma maior proximidade com o Governo do Estado.  

 

3.2. A atuação do PSDI no Território Sergipano: Distribuição Espacial dos 

Recursos, do Número de Empresas Apoiadas e de Empregos 

 

Durante a década noventa houve uma série de iniciativas de 

desenvolvimento industrial por parte dos estados e municípios brasileiros. Estes se 

basearam, principalmente, na concessão de incentivos fiscais e outros benefícios para 

atrair novos investimentos. 

Na economia sergipana verificou-se a implantação de empresas industriais 

de micro à grande portes atraídas por um conjunto de benefícios, especialmente os 

incentivos fiscais, oferecidos pelo governo do Estado. Essa política expansionista se 

processou através do Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial (PSDI), 

instituído pela Lei nº 3.140, de 23 de dezembro de 1991, que criou, também, o Fundo 

de Apoio à Industrialização (FAI). Essa Lei sofreu modificações em 2003, entretanto a 

essência de seus objetivos foi mantida.  

Segundo os dados da CODISE com relação aos empreendimentos apoiados 

e implantados em Sergipe no período 1995-2002 (Anexo 1), os municípios atingidos 

pelo Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial – PSDI – foram: Aracaju, Barra 

dos Coqueiros, Boquim, Campo do Brito, Capela, Estância, Itabaiana, 

Itabaianinha,Itaporanga D’Ajuda, Lagarto, Laranjeiras, Maruim, Nossa Senhora da 

Glória, Nossa Senhora do Socorro, Própria, Riachuelo, Ribeirópolis, São Cristóvão, 

Salgado, São Domingos e Tobias Barreto (Figura 2). 

Quanto ao tamanho, constatou-se nos dados da CODISE que do total de 

empresas apoiadas pelo PSDI, 18 são microempresas, 55 são de pequeno porte, 28 
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são médias empresas e 4 de grande porte. Na determinação do tamanho dos 

empreendimentos adotou-se a metodologia do SEBRAE, que classifica como 

microempresa os estabelecimentos com até 19 funcionários, pequena (entre 20 e 99), 

média (entre 100 e 499) e grande (acima de 500).  

 

 

 

  Figura 2 

 

   N 
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A literatura recente (GALVÃO, 1999, por exemplo) tem apontado a força que 

as aglomerações de micro, pequenas e médias empresas vêm apresentando frente ao 

novo contexto em que a diferenciação é uma exigência crescente dos novos 

consumidores. As pequenas estruturas de produção têm maior facilidade em modificar 

seu produto para atender às necessidades de seus clientes. 

As aglomerações são formadas por empresas afins, que concorrem entre si, 

mas que se unem para atingir objetivos comuns, ou seja, fortalecer o produto local frente 

aos concorrentes externos. Assim, consegue-se competitividade em termos de escala. O 

aglomerado apresenta relações tanto horizontais quanto verticais na cadeia de produção. 

Além disso, a renda gerada permanece no local, potencializando as possibilidades de 

expansão do conjunto de empresas. 

Em Sergipe têm surgido pólos especializados de produções. Os pólos de 

Tobias Barreto e de Itabaianinha, que atuam no setor têxtil e confecções, são exemplos 

de aglomerados de empresas que estão sendo organizados para competir com os 

concorrentes externos. Instituições importantes como o SEBRAE têm participação nesse 

processo.  

Segundo os dados da CODISE, em relação ao número de empreendimentos 

apoiados pelo PSDI entre 1995 e 2002, percebe-se a concentração espacial dos 

incentivos do Programa. Mais de 52,3% dos empreendimentos se instalaram em Nossa 

Senhora do Socorro e Aracaju, 30,5% e 22%, respectivamente. Vale destacar que estes 

são dois dos quatro municípios que compreendem a área em metropolização do Estado 

(FRANÇA, 1999). Estância, com 9,5% das empresas, também é um dos municípios em 

destaque como um dos maiores receptores dos investimentos incentivados (figura 3).  

Com relação ao número de empregos, o município de Nossa Senhora do 

Socorro se destaca isolado com 32,45% deles. Entretanto, Estância com 15,65% e 
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Aracaju com 14,54% também se destacam em relação à concentração do número de 

empregos gerados a partir do PSDI. Os três juntos concentram mais de 64% do total 

gerado pelo Programa no Estado (figura 4). Apesar de ser um dos municípios que 

receberam o maior volume de recursos, Laranjeiras acrescentou apenas 185 empregos 

diretos. 

 

 

   Figura 3 

   N 
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No entanto, a informação que chama mais atenção é a distribuição espacial 

dos recursos do PSDI/FAI. O município de Estância, sozinho, concentra 24,4%, destes. 

São R$ 238.535.623,84 distribuídos em 10 projetos. Nossa Senhora do Socorro 

     Figura 4 

   N 
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(24,2%), Laranjeiras (15,7%) e Aracaju (13,25%) também concentram consideráveis 

montantes – R$ 236.739.890,55, R$ 153.364.000,00 e R$ 129.639.109,23, 

respectivamente (figura 5). No entanto, no município de Laranjeiras apenas um 

empreendimento recebeu incentivo, que foi a CIMESA (fábrica de cimento) para a 

ampliação de suas instalações. Os quatro municípios juntos concentraram, 

aproximadamente, 77,55% do total de recursos do Programa. 

 

                                                   

 

 Figura 5 

   N 
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                             Assim, com base nas informações sobre o volume de recursos 

aplicados e sobre o número de empregos e de estabelecimentos, percebe-se que a 

Política Industrial do Estado de Sergipe dos anos noventa atingiu com maior 

intensidade os municípios de Nossa Senhora do Socorro, Aracaju e Estância. Por 

isso, a análise proposta neste estudo se concentrou nestes municípios. 
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4. O PSDI COMO ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E 

LOCAL DURADOUROS: os resultados do Programa na área do estudo de 

caso no período 1995-2002 

 

Este capítulo tem por objetivo analisar a eficácia do PSDI como 

estratégia de desenvolvimento regional e local duradouros. Um dos parâmetros 

utilizados para tal é a determinação do nível de aderência dos empreendimentos 

apoiados pelo Programa entre 1995 e 2002 a partir das informações obtidas junto 

aos produtores. A intenção é de verificar a visão das empresas em relação a 

aspectos necessários para fortalecer o enraizamento dos investimentos no local 

onde se instalaram. Nesse sentido, considerou-se as variáveis perfil dos 

empreendimentos pesquisados, qualidade da infra-estrutura produtiva e da mão-

de-obra, origem da matéria-prima e destino da produção, perspectiva de 

desenvolvimento da cadeia produtiva, maiores dificuldades em manter as 

atividade da empresa no Estado e fatores de localização. Outro parâmetro é a 

verificação do alcance dos objetivos estabelecidos na Lei de incentivos.  

 
4.1. Perfil dos Empreendimentos Pesquisados 

 
 
Dentre os 26 empreendimentos pesquisados nos municípios 

componentes da área de estudo, 65% das firmas são formadas por capitais 

sergipanos. Os outros são de São Paulo (19%), Rio Grande do Sul (8%), Minas 

Gerais (4%) e uma empresa é formada por capitais oriundos de Sergipe e 

Paraíba (Gráfico 2). Na pesquisa de campo verificou-se que um dos principais 

motivos da localização do empreendimento industrial no Estado é justamente a 
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origem do capital. Vale frisar que vários deles estão em funcionamento há vários 

anos, alguns têm mais de 20 anos e receberam os incentivos porque ampliaram 

seus investimentos, se relocalizaram dentro do território ou mudaram a razão 

social, sendo então reconhecidos como novos investimentos. 

 
 

65%

19%

8% 4% 4%

SE SP RS MG SE-PB
 

Fonte: pesquisa de campo realizada de junho a outubro de 2004 
 
Gráfico  2 - Origem do capital da firma 
 
 

A partir da pesquisa de campo foi possível verificar a visão de empresários 

de 17 ramos diferentes. Isso permitiu analisar, de forma mais ampla, os resultados 

da política de industrialização do Estado de Sergipe, identificando o nível de 

aderência de cada empreendimento ao território, estabelecendo uma relação entre o 

ramo de atividade e as principais vocações do Estado (Tabela 5). 

Dentre os ramos pesquisados quatro compõem setores que, segundo 

a Lei de incentivos, são considerados de relevante importância para o Estado, 

em termos de geração de novos empregos e de integração setorial: o de fios e 

tecidos planos de algodão e confecção de lingerie, que compõem o setor artigos 
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de vestuário; sucos concentrados (multe-frutas), que integra a agroindústria; as 

empresas de móveis de madeira, compondo o ramo madeira e mobiliário; e as 

que produzem produtos donisanitários, velas, sabão e sabonetes, que 

pertencem ao setor de higiene pessoal e toucador em geral. 

 

Tabela 5 – Distribuição dos empreendimentos pesquisados segundo o ramo de 

atividade 

 

   Ramo de atividade 
Número de 
empresas 
industriais 

Número de 
trabalhador

es 
Fios e tecidos planos de algodão 3 937 
Confecção de lingerie 1 179 
Cerveja, chope e refrigerantes 1 312 
Sucos concentrados (multe-frutas) 1 150 
Material elétrico 1 75 
Eletrodomésticos 2 730 
Beneficiamento de vidros 1 10 
Indústria de cortinas e persianas  1 32 
Movelaria de madeira 3 82 
Produtos donisanitários, velas, sabão, sabonetes 2 92 
Indústria alimentícia 2 33 
Publicidade 1 20 
Pré-moldados de concreto 1 14 
Móveis e estruturas metálicas 2 120 
Distribuição de matéria-prima de produtos cerâmicos 1 03 
Revestimentos cerâmicos esmaltados 1 150 
Serviços elétricos 1 18 
Tubos de papelão 1 05 
TOTAL 26 2962 
Fonte: pesquisa de campo realizada de junho a outubro de 2004 

 
 
 
Entretanto, vale dizer que na aplicação dos questionários percebeu-se 

que, dos ramos citados no parágrafo acima somente o de sucos concentrados 

tem uma maior integração setorial local. Os outros têm pouca ou nenhuma 

relação com os outros elos da cadeia produtiva instalados em Sergipe.  
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4.2 A Qualidade da Infra-Estrutura Produtiva 

 

Uma infra-estrutura produtiva bem desenvolvida tende a facilitar o 

desenvolvimento dos negócios no território e, como conseqüência, a incentivar os 

investimentos na produção local.  

Segundo Salomão (2004, p. 96), 

Empreender no Brasil é algo que realmente exige muita força de 
vontade. Os empresários e executivos das empresas instaladas no 
país estão sempre às voltas com algum problema que os impede de 
planejar investimentos e fechar negócios com a eficiência necessária 
[...] A expectativa de crescimento colocou na ordem do dia a 
preocupação com o que hoje é o grande gargalo nacional – a 
deficiência na infra-estrutura. 

 

Em um sentido econômico, gargalo é tudo aquilo que impede o 

crescimento da economia de um território. Ele ocorre, por exemplo, quando 

determinado setor produtivo cresce ou tem potencial para isto, mas os outros que 

atendem à demanda deste mantêm a mesma capacidade de atendimento, não 

acompanham o seu ritmo de crescimento ou ainda se deterioram, constituindo-se 

numa barreira. Como gargalos, pode-se citar a escassez de energia, de bens 

intermediários, de bens de capital e de crédito, má qualidade da infra-estrutura dos 

transportes, da mão-de-obra, excesso de burocracia dos serviços públicos, ausência 

de um marco regulatório bem definido, dentre outros.  

Salomão, citando Paulo Godoy, afirma ainda que no Brasil todas as áreas 

na infra-estrutura estão no limite da capacidade. Rodovias que são rotas obrigatórias 

dos principais centros consumidores e de exportações estão intransitáveis. As 

ferrovias são poucas e apresentam deficiências. Os principais portos e aeroportos 

estão congestionados. Além disso, há escassez de navios, contêineres, vagões e 

caminhões em condições satisfatórias. 



 97 

Com base nas informações do Banco Mundial, da Confederação Nacional 

do transporte, Bunge e Coordenação de pós-graduação em Economia e 

Administração da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Salomão (2004) afirma 

que o custo da ineficiência, ou seja, quanto o país perde anualmente para contornar 

os problemas causados pela carência de infra-estrutura é o seguinte: 

 
As empresas gastam 5 bilhões de dólares em estoques extras de 
matéria-prima para compensar a lentidão do transporte e 1,5 bilhões 
de dólares em processos ineficientes causados por problemas 
logísticos. O agronegócio perde 2,5 bilhões de dólares em razão das 
deficiências no transporte da safra de grãos. As 100 maiores 
companhias exportadoras e importadoras arcam com despesas 
extras de pelo menos 500 milhões de dólares por causa da 
ineficiência no escoamento das mercadorias. Conclusão: o país 
perde quase 10 bilhões de dólares por ano com custos adicionais 
para compensar problemas estruturais – metade do total que 
precisaria ser investido para eliminar os gargalos (SALOMÃO, 2004, 
P. 100).  

 

Vale frisar que os problemas ligados à infra-estrutura de transporte têm 

sido causa de perda de competitividade em todo o Brasil. Vários setores de 

produção do Brasil apresentam níveis de competitividade maior que os de outros 

países exportadores dos mesmos produtos, entretanto, o país tem perdido muito 

com os elevados custos no transporte (Anexo III) 

O sistema de transporte mais utilizado pelas empresas pesquisadas nesta 

dissertação é o rodoviário (Gráfico 3). Entretanto, no tocante à qualidade das 

estradas e rodovias os empresários as avaliam como ruins, dadas as condições das 

mesmas. Os principais problemas listados pelos produtores são os buracos, muitos 

deles enormes, que além de causar perdas de pneus e na suspensão dos veículos, 

têm sido motivos de acidentes, elevando muito o custo do transporte da carga. Outro 

problema são os constantes assaltos que, também, reflete no custo do frete através 

do aumento no valor dos seguros das cargas e dos veículos. Além disso, torna a 
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viagem ainda mais estressante para os motoristas, causando problemas de saúde 

nos mesmos. Alguns produtores chegaram a perder o caminhão junto com a carga.  

 

0 5 10 15 20 25 30

RODOVIÁRIO

AEROPORTUÁRIO

PORTUÁRIO

FERROVIÁRIO

 
Fonte: pesquisa de campo realizada de junho a outubro de 2004 
Nota: a soma dos valores é maior que o da amostra, pois foram 
considerados todos os sistemas indicados pelos pesquisados. 
 

Gráfico 3 - Sistemas de transporte mais utilizados pelas empresas, por 

ramo de atividade 

 

Outro problema referente à infra-estrutura de transporte e que aumenta os 

custos é a elevada burocracia e lentidão no atendimento nos postos de fiscalização. 

Alguns produtores informaram que chegam a passar mais de um terço do tempo da 

viagem estacionados nos mesmos. 

Observe-se que o número de respostas apresentado no gráfico é maior 

que o de respondentes. Isso aconteceu porque a questão correspondente permitia a 

seleção de mais de uma opção. O quadro 4, a seguir, apresenta o tipo de transporte 

utilizado por ramo de atividade. A partir dele, pode-se perceber que dentre os 

dezoito ramos de produção, apenas quatro utilizam navios de carga na compra de 

matérias-primas e/ou venda de suas mercadorias. Vale salientar que somente os 
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produtores de fios e tecidos planos de algodão e os de sucos concentrados de frutas 

utilizam esse sistema para a venda, principalmente para exportação. 

 

                            
                            Sistema de transporte 
 
 
 
RAMO DE PRODUÇÃO 
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Fios e tecidos planos de algodão X X X  
Confecção de lingerie X    
Cerveja, chope e refrigerantes X X   
Sucos concentrados (multe-frutas) X X   
Material elétrico X  X  
Eletrodomésticos X    
Beneficiamento de vidros X    
Indústria de cortinas e persianas  X X   
Movelaria de madeira X    
Produtos donisanitários, velas, sabão, sabonetes X    
Indústria alimentícia X  X  
Publicidade X  X  
Pré-moldados de concreto X    
Móveis e estruturas metálicas X    
Distribuição de matéria-prima de produtos cerâmicos X  X  
Revestimentos cerâmicos esmaltados X    
Serviços elétricos X    
Tubos de papelão X    
Fonte: pesquisa de campo realizada de junho a outubro de 2004 
 

Quadro 4 – Sistema de transporte utilizado pelos produtores segundo o 

ramo de produção 

 

O Porto de Sergipe, localizado no município Barra dos Coqueiros, criou 

condições para melhorar o escoamento da produção sergipana, entretanto, a 

pesquisa de campo revelou que a burocracia para despachar as mercadorias é 

muito grande. Além disso, a produção do Estado não tem escala suficiente para 

garantir um movimento maior de navios. Segundo produtores exportadores, a espera 

é grande (até três meses) para ter um volume de carga suficiente que torne viável a 

vinda de um navio. Um produtor pequeno ou de médio porte não tem condições de 
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arcar, sozinho, com os custos de um cargueiro. Para eles, é mais interessante 

exportar a produção pelo porto de Salvador-BA, principalmente, para os 

exportadores de sucos concentrados, pois trabalham com produtos perecíveis. 

Nesse sentido, o produtor além de arcar com o custo com o transporte marítimo, 

arca, também, com o rodoviário até àquela capital.  

Assim, esse fato se constitui em um ponto fraco da produção sergipana e 

que atinge, particularmente, o setor exportador, principalmente a agroindústria 

exportadora, a qual tem expressivo peso nas exportações do Estado. Segundo a 

Secretaria de Comércio Exterior – SECEX, somente a participação dos sucos 

concentrados de laranjas, congelados, não fermentados foi de 44,75% no total das 

exportações sergipanas, ou seja, US$ 8.900.869,00 de um total de US$ 

19.896.376,00 no período de janeiro a junho de 2004. Isso sem considerar os outros 

produtos da agroindústria local, como sucos de abacaxi com participação de 7,17%, 

óleos essenciais de laranja (1,80%), suco de laranja não fermentado (1,11%), sucos 

de outras frutas, produtos hortícolas, não fermentados (0,73%), dentre outros 

produtos também importantes. Em um momento em que os territórios têm que 

buscar uma maior inserção no mercado internacional, Sergipe perde 

competitividade, gastando mais com transporte rodoviário até o Estado da Bahia, 

tendo um porto em seu território. Assim, está faltando uma política mais agressiva no 

sentido de ampliar a capacidade de produção de Sergipe e incentivar o escoamento 

do produto através do Porto do Estado. Isso geraria mais emprego e renda nas 

atividades portuárias daqui, além de aumentar a arrecadação fiscal proveniente dos 

recursos que, hoje, são gastos no Porto de Salvador/BA. 

No tocante ao uso de aeronaves, somente cinco produtores, de cinco 

diferentes ramos informaram que utilizam o sistema aeroportuário, quatro deles na 
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aquisição de algumas matérias-primas. Estes últimos são empresas dos ramos fios e 

tecidos planos de algodão, alimentos, publicidade e distribuição de matéria-prima de 

produtos cerâmicos. O produtor do ramo material elétrico, além de transportar a 

matéria-prima também vende parte de seus produtos. Todos eles informaram que 

utilizam, raramente, esse sistema e, apenas, quando necessitam agilizar a produção e a 

venda de seus produtos. Isso porque o custo desse tipo de transporte é elevado, 

reduzindo os níveis de lucratividade.   

No tocante a oferta e qualidade da energia, os produtores da capital do 

Estado, Aracaju afirmaram não ter muitos problemas, apesar dela ser cara, e de 

difícil acesso no caso de a empresa ser instalada num local onde não passa a rede 

elétrica de alta tensão. Nesse caso, o produtor tem que arcar com a construção da 

mesma. Um investimento caro e que depois de realizado passa a ser público, porque 

se outra empresa se instalar nas proximidades não precisará gastar mais com isso. 

Outros problemas apontados pelos pesquisados foram a falta de sistema 

esgoto e de segurança, que é muito precária. A falta de pavimentação de algumas 

ruas do distrito industrial é um grande entrave para o bom desempenho das 

atividades das empresas que dependem delas. Empresários afirmaram ter tentado 

uma negociação com a prefeitura municipal para pavimentar as ruas em troca de 

descontos no IPTU, mas foi de pronto rejeitado, pois a legislação do município não 

permite. Ainda assim, os produtores não se conformam em pagar esse imposto e 

mais a taxa de localização e ter o acesso de sua produção e de seus clientes 

dificultado. Portanto, há um certo desânimo. 

No município de Estância uma das maiores dificuldades é com a energia, 

em particular no Distrito Industrial e nas áreas mais distantes da Usina da SULGIPE. 

Os respondentes informaram que além de ser cara, oscila muito, causando 
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problemas sérios, principalmente nas máquinas que são controladas por 

componentes eletrônicos sensíveis. São máquinas caras e que têm um papel 

importante na linha de produção.  

Na opinião dos pesquisados, além da eletricidade, o gás natural também é 

caro. Um dos produtores que utilizam esta última fonte de energia informou que, 

para minimizar os custos, estão introduzindo caldeiras à lenha no processo 

produtivo. Isto é grave, pois trará resultados ambientais negativos, como 

desmatamentos e maior poluição.  

No município de Nossa Senhora do Socorro os principais problemas 

listados foram a qualidade e a escassez de vias de acesso ao Distrito, tanto na 

direção BR 101 – Distrito, quanto Aracaju – Distrito, além da inexistência de placas 

de informação dos nomes das vias, o que causa sério transtorno para clientes e 

fornecedores. Por outro lado, os próprios produtores não preparam as fachadas com 

os nomes das empresas, o que dificulta mais ainda o acesso às empresas pela falta 

de pontos de referência. 

Em termos gerais, apenas três produtores pesquisados atribuíram uma 

nota de 8,0 a 9,0 à qualidade da infra-estrutura produtiva do Estado. Segundo eles, 

ela satisfaz plenamente as suas necessidades, apesar da existência de alguns 

problemas. Para 69,2% dos pesquisados a nota atribuída foi entre 5,0 e 8,0. As 

necessidades dos mesmos têm sido satisfeitas de forma precária. E 19,2% deles 

afirmaram que as dificuldades em produzir em Sergipe são grandes e uma das 

barreira ao crescimento de suas atividades é a infra-estrutura produtiva. Estes 

últimos pertencem aos ramos de produção de cortinas e persianas, movelaria de 

madeira, Produtos donisanitários, velas, sabão, sabonetes, móveis e estruturas 

metálicas e revestimentos cerâmicos esmaltados.  
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4.3. A Qualidade da Mão-de-Obra e Cultura do trabalhador Sergipano 

 

Apesar da intensificação da simplificação das atividades do trabalhador no 

processo produtivo, especialmente a partir das novas técnicas baseadas no modo 

de produção flexível. As empresas exigem um mínimo de qualificação de sua mão-

de-obra, para os trabalhadores que atuam na linha de montagem (HANSEN, 2001). 

Entretanto, em algumas áreas mais complexas ligadas à operação e manutenção de 

máquinas sofisticadas, a exigência com relação ao conhecimento das pessoas que 

executam (ou vão executar) essas atividades é grande. Nesse sentido, a educação, 

em particular a profissional, deve ser prioridade de qualquer estratégia de 

desenvolvimento. 

A qualidade da mão-de-obra sergipana foi avaliada levando-se em conta 

as habilidades necessárias para a atividade produtiva da empresa. Percebeu-se 

através da pesquisa de campo que essa é uma área em que o governo deve 

concentrar esforços. Por exemplo, muitas empresas necessitaram (e ainda 

necessitam) de mão-de-obra especializada em automação industrial e não 

encontraram oferta no mercado de trabalho local. Como resultado disto, os 

trabalhadores especializados nesta área e que atuam nas empresas aqui instaladas 

ou foram importados de outros estados ou foram treinados fora de Sergipe. Este é 

somente um dos exemplos de mão-de-obra especializada importada, existem vários 

outros. 

Questionados se a qualidade da mão-de-obra sergipana atende às 

necessidades da empresa, 65% dos produtores afirmaram que sim (gráfico 4). De 

modo geral, a nota média atribuída pelas empresas à qualidade do trabalhador 

sergipano não é ruim (nota 7,0). Entretanto, uma avaliação mais detalhada, levando-

se em conta a avaliação por ramo de atividade percebe-se níveis de satisfação muito 
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diferentes. O ramo de sucos concentrados atribuiu nota 10,0 à qualidade da mão-de-

obra ofertada em Sergipe, os empresários estão satisfeitos com ela (Tabela 6). 

 

65%

35%

Atende às necessiddades Não atende às necessiadades

 
Fonte: pesquisa de campo realizada de junho a outubro de 2004 
 
Gráfico 4 - Qualidade da mão-de-obra sergipana em relação ao 

atendimento das necessidades da empresa. 

 

Os ramos de confecção de lingerie, bebidas (cerveja, chope e refrigerantes), 

material elétrico, eletrodomésticos e tubos de papelão também estão satisfeitos com a 

qualidade da mão-de-obra disponível. Os produtores de material elétrico e 

eletrodomésticos, em particular, que a oferta é grande e afirmam que o sergipano tem 

vocação para trabalhar com esse tipo de atividade. Tal condição, segundo eles, se deve 

aos vários cursos de diversos níveis disponíveis no Estado. A CEFET-SE, antiga Escola 

Técnica Federal de Sergipe e o SENAI têm papel importante nisto. Os cursos de 

engenharia eletro-eletrônico ofertados pela Universidade Federal de Sergipe e a 

Faculdade “Pio Décimo” estão atendendo a uma demanda grande existente há muito 

tempo e que não havia oferta do curso no Estado. 
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Tabela 6 - Nota média da qualidade da mão-de-obra sergipana atribuída pelas 
empresas por ramo de atividade 

 
 Ramo de atividade Média 

Fios e tecidos planos de algodão 7,5 
Confecção de lingerie 8,0 
Cerveja, chope e refrigerantes 8,0 
Sucos concentrados (multifrutas) 10,0 
Material elétrico 8,5 
Eletrodomésticos 8,0 
Beneficiamento de vidros 5,0 
Indústria de cortinas e persianas  5,0 
Movelaria de madeira 7,0 
Produtos donisanitários, velas, sabão, sabonetes 6,8 
Indústria alimentícia 7,0 
Publicidade 3,0 
Pré-moldados de concreto 7,0 
Móveis e estruturas metálicas 7,0 
Distribuição de matéria-prima de produtos cerâmicos 5,0 
Revestimentos cerâmicos esmaltados 6,0 
Serviços elétricos 7,0 
Tubos de papelão 8,0 
TOTAL 7,0 
Fonte: pesquisa de campo realizada de junho a outubro de 2004 

 

 

Apesar de terem atribuído notas entre 7,0 e 8,0, os produtores dos 

ramos têxtil (fios e tecidos planos de algodão), bebidas, movelaria de madeira, 

reclamaram muito da escassez de cursos profissionalizantes no Estado que 

atendessem às suas áreas. Segundo eles, a capacitação dos funcionários teve 

que ser realizada em outros Estados. Uma afirmativa que chama a atenção é 

que um dos produtores da área têxtil informou que veio para Sergipe porque 

aqui tem várias empresas do setor e, além disso, praticamente toda a cadeia 

produtiva. Assim, achou que a oferta de mão-de-obra era grande, no entanto, se 
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decepcionou porque constatou que nem os cursos de capacitação existiam no 

Estado. 

Os índices de menor satisfação com relação à qualidade da mão-de-

obra sergipana foram encontrados nos ramos de Publicidade (nota 3,0), 

beneficiamento de vidros, indústria de cortinas e persianas e distribuição de 

matérias-primas de produtos cerâmicos (nota 6,0). Essas notas foram 

relacionadas não somente ao nível de qualificação, mas, também, à cultura do 

trabalhador, existindo, assim, dificuldades na execução das atividades por falta 

de capacitação e de interesse em melhorá-la. Além disso, um grande problema 

é a dificuldade de relacionamento entre os funcionários (trabalho em grupo). 

Ainda com relação à cultura do trabalhador, foi questionado se a 

mesma facilita o crescimento da empresa. Para 58% dos produtores 

pesquisados a resposta foi negativa. As características apontadas que levaram 

a essa afirmativa foram a falta de compromisso e de interesse em melhorar a 

qualificação e dificuldade de se unirem no ambiente do trabalho, vivem 

descontentes com o salário e são empregados por salário, só pensam em 

salário, são desmotivados, têm pensamento atrasado, não têm criatividade, falta 

profissionalização e melhor especialização (quadro 5). 

Os produtores que afirmaram positivamente quanto ao favorecimento 

da cultura do trabalhador sergipano ao crescimento da empresa compõem os 

segmentos de produtos elétricos, cerâmicos, urnas funerárias, produtos 

donisanitários, velas, sabão e sabonetes. Além disso, apresentaram as 

seguintes observações: para a produção de produtos elétricos a oferta de mão-

de-obra qualificada é grande, os trabalhadores são dispostos e têm facilidade 

para aprender; para a produção de urnas funerárias os trabalhadores têm 
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habilidade e disposição para aprender; e para a produção de materiais 

cerâmicos têm bastante empenho, pois aprendem rápido. 

 

Avaliação Observações 

SIM 

Nos segmentos de produtos elétricos, cerâmicos, urnas funerárias, 
produtos donisanitários, velas, sabão e sabonetes 

• Para a produção de produtos elétricos a oferta de mão-de-obra 
qualificada é grande, os trabalhadores são dispostos e têm facilidade 
para aprender 

• Para a produção de urnas funerárias os trabalhadores têm 
habilidade e disposição para aprender 

• Para a produção de materiais cerâmicos têm bastante 
empenho em aprender 

• Aprendem rápido 

NÃO 

• Falta de compromisso 
• Além de ter baixa qualidade não têm interesse em melhorar a 

qualificação 
• São descansados e dificilmente se unem no ambiente do 

trabalho 
• São descontentes com o salário, são empregados por salário, 

só pensam em salário,  
• São desmotivados  
• Pensamento atrasado 
• Não têm criatividade 
• Falta de profissionalização 
• Falta de especialização 

Fonte: pesquisa de campo realizada entre junho e outubro de 2004 
 

Quadro 5 - Avaliação da cultura do trabalhador sergipano em relação às 

necessidades da empresa 

 

No tocante a origem da mão-de-obra, constatou-se que a maior parte dos 

trabalhadores das empresas pesquisadas é do próprio município onde elas estão 

instaladas. Isso significa que a maior proporção dos salários gerados fica no próprio 

local (gráficos 5, 6 e 7 ).  
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93%

7%

Aracaju Circunvizinhança
 

Fonte: pesquisa de campo realizada de junho a outubro de 2004 
 
Gráfico 5 - Origem da força de trabalho dos empreendimentos localizados 

em Aracaju 

 
 
 

73%

24%
2%

1%

N. Sra. do Socorro Aracaju Circunvizinhança Outros Estados
 

Fonte: pesquisa de campo realizada de junho a outubro de 2004 
 
Gráfico 6 - Origem da força de trabalho dos empreendimentos localizados 

em Nossa Senhora do Socorro 
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70%

18%

9% 3%

Estância Aracaju Circunvizinhança Outros Estados
 

Fonte: pesquisa de campo realizada de junho a outubro de 2004 
 
Gráfico 7 - Origem da força de trabalho dos empreendimentos localizados 

em Estância 

 

As empresas pesquisadas que estão localizadas em Aracaju contrataram 

93% de seus trabalhadores no próprio município. As de Nossa Senhora do Socorro 

73% e as de Estância 70%. No entanto, o trabalhador aracajuano tem contribuído 

em grande medida para a produção das empresas localizadas nestes dois últimos 

municípios, 24% e 18%, respectivamente. Isso se deve a uma maior disponibilidade 

de mão-de-obra mais qualificada na capital do Estado. 

 

4.4. Origem da matéria-prima e destino da produção 

 

As relações econômicas, para trás e para frente, que os empreendimentos 

produtivos apresentam onde estão localizados definem, em grande medida, o nível 

de enraizamento dos mesmos no território. Isto porque a proximidade do mercado 

fornecedor e do consumidor reduz os custos de produção, principalmente aqueles 

relacionados ao transporte. Além disso, a especialização produtiva local ou regional 
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que se estabelece através do fortalecimento do ramo de atividade econômica cria 

uma maior oferta de trabalho especializado, uma maior disponibilidade de serviços 

relacionados e, o que é mais importante, uma identidade territorial. Esta ultima 

identifica o território com aquele tipo de atividade, transformando o mesmo num pólo 

de atração de consumidores e de investidores.   

Os planejadores do PSDI consideravam de relevante importância para o 

Estado, em termos de geração de novos empregos e de integração setorial os ramos 

agroindústria, artigos de vestuário, madeira e mobiliário, calçados, cosméticos, 

produtos de higiene pessoal e toucador em geral e indústria farmacêutica (Lei de 

incentivos).  

A partir da pesquisa de campo conseguiu-se informações dos ramos de 

produção apresentados no quadro a seguir. Sete deles compõem os setores 

considerados prioritários pelo Estado. O de Fios e tecidos planos de algodão e 

confecção de lingerie que fazem parte da cadeia dos artigos de vestuários. A 

indústria de cortinas também pertence a esta cadeia, pois utiliza tecidos em sua 

produção. O de Sucos concentrados (multe-frutas) e o de produção de alimentos, 

pertencente à agroindústria. O de movelaria de madeira e o de Produtos 

donisanitários, velas, sabão, sabonetes, que se enquadra no setor de produtos de 

higiene pessoal e toucador em geral. 

No entanto, dentre estes ramos de produção, apenas a empresa de sucos 

concentrados e uma das duas de alimentos que foram pesquisadas, em particular a 

que produz massas alimentícias, adquirem a maior proporção de suas matérias-

primas no Estado. Assim, somente elas estão promovendo uma maior integração 

setorial em Sergipe. Os outros ramos citados no parágrafo anterior não estão atuando 

da forma esperada. Isso contraria o que foi planejado na Lei que rege o PSDI.  
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Ramos de produção 
Fora da 
Região 

Nordeste 

Região 
Nordeste Sergipe 

Fios e tecidos planos de algodão X   
Confecção de lingerie X   
Cerveja, chope e refrigerantes X   
Sucos concentrados (multe-frutas)   X 
Material elétrico X   
Eletrodomésticos X   
Beneficiamento de vidros X   
Indústria de cortinas e persianas  X   
Movelaria de madeira X X  
Produtos donisanitários, velas, sabão, sabonetes X   
Indústria alimentícia X  X 
Publicidade X   
Pré-moldados de concreto   X 
Móveis e estruturas metálicas X   
Distribuição de matéria-prima de produtos cerâmicos X   
Revestimentos cerâmicos esmaltados   X 
Serviços elétricos   X 
Tubos de papelão X   
Fonte: pesquisa de campo realizada de junho a outubro de 2004 

Quadro 6  - Origem da matéria-prima mais importante proporcionalmente 

 

Os outros ramos que estão sendo importantes na integração setorial 

são os de pré-moldados de concreto, de revestimentos cerâmicos e serviços 

elétricos. Vale salientar que uma maior integração da cadeia produtiva do setor 

tende a ter um maior impacto no desenvolvimento local e regional. 

No mesmo quadro pode-se perceber que as empresas dos outros 

ramos pesquisados adquirem suas matérias-primas fora da Região Nordeste e 

apenas o de móveis de madeira adquire uma parte importante também em outros 

Estados da Região. O quadro 7, a seguir, mostra todas as origens listadas pelos 

produtores que contribuíram com a pesquisa. 

Ao serem questionados sobre as maiores dificuldades relacionadas ao 

fortalecimento da relação com os fornecedores locais, 50% dos pesquisados 

afirmaram que os mesmos não existem em Sergipe, para 23,07% não há 

dificuldades, 11,56% afirmaram que não há escalas de produção suficiente para 
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atender à demanda local, 7,69% informaram que os fornecedores locais são 

revendedores e por isso comprar aos mesmos elevará os custos de produção. 

Um dos pesquisados afirmou que a matéria-prima ofertada no mercado local é de 

baixa qualidade e os fornecedores não respeitam os prazos. Já outro entrevistado 

informou que há problemas de preço, escassez e de prazo.  

 

                            
                            ORÍGEM DA MATÉRIA-PRIMA 
 
 
 
RAMO DE PRODUÇÃO S
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Fios e tecidos planos de algodão  X  X X X X 
Confecção de lingerie      X  
Cerveja, chope e refrigerantes   X X  X X 
Sucos concentrados (multe-frutas) X       
Material elétrico  X    X  
Eletrodomésticos      X  
Beneficiamento de vidros  X    X  
Indústria de cortinas e persianas     X  X X 
Movelaria de madeira X X  X  X  
Produtos donisanitários, velas, sabão, sabonetes X X    X  
Indústria alimentícia X X  X    
Publicidade      X  
Pré-moldados de concreto X X    X  
Móveis e estruturas metálicas  X  X  X  
Distribuição de matéria-prima de produtos cerâmicos    X  X  
Revestimentos cerâmicos esmaltados X X  X  X  
Serviços elétricos X X    X  
Tubos de papelão X     X  

Fonte: pesquisa de campo realizada de junho a outubro de 2004 
 
Quadro 7 - Origem da matéria-prima das empresas pesquisadas 

 

Quanto ao destino da produção, faz-se necessário enfatizar a importância 

do comércio que um local faz com outros do país e do mundo, em particular a parte da 

venda (exportações). Para o local é mais vantajoso destinar sua produção aos 

mercados externos que produzir visando o próprio mercado, principalmente quando 

não existem possibilidades de expansão do mesmo. A efetivação das exportações 
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resulta em injeções de recursos no sistema econômico local. Elas impulsionam a 

produção interna e, como conseqüência, intensifica a realização de novos 

investimentos. Estes são muito importantes para o desenvolvimento local e regional. 

Os principais destinos da produção dos empreendimentos pesquisados 

agrupados setorialmente podem ser visualizados no quadro 8, a seguir. Os ramos de 

produção de sucos concentrados de frutas e de fios e tecidos de algodão são os que 

destinam grande parcela de sua produção ao mercado externo. Segundo os dados da 

SECEX (anexo IV), estes ramos são os maiores exportadores do Estado. Além disso, 

os mesmos atuam também no mercado sergipano, numa pequena proporção, e em 

outras áreas do Brasil.  

 

 
                            
                                   DESTINO DA PRODUÇÃO 
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Fios e tecidos planos de algodão X X  X  X X 
Confecção de lingerie X X  X X X  
Cerveja, chope e refrigerantes X X      
Sucos concentrados (multifrutas) X X X X X X X 
Material elétrico X       
Eletrodomésticos X X X X X X  
Beneficiamento de vidros X       
Indústria de cortinas e persianas  X X      
Movelaria de madeira X X      
Produtos donisanitários, velas, sabão, sabonetes X X X   X  
Indústria alimentícia X X      
Publicidade X       
Pré-moldados de concreto X X      
Móveis e estruturas metálicas X X      
Distribuição de matéria-prima de produtos cerâmicos X X      
Revestimentos cerâmicos esmaltados X X      
Serviços elétricos X       
Tubos de papelão X X      

Fonte: pesquisa de campo realizada de junho a outubro de 2004 
 

Quadro 8 - Destino da produção das empresas pesquisadas 
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As empresas pesquisadas dos ramos de Confecção de lingerie e de 

eletrodomésticos têm como principal mercado consumidor a Região Sudeste do País, 

entretanto, destinam parte de suas produções para Sergipe e outras regiões 

brasileiras. Os produtores de produtos donisanitários, velas, sabão e sabonetes 

vendem, principalmente, para os Estados da Região Nordeste, inclusive Sergipe, e 

uma menor parcela é destinada ao Norte e Sudeste do País. 

As empresas dos demais ramos de produção vendem a maior parte de seus 

produtos para Sergipe, mas atuam também em outros mercados nordestinos. 

 
 
4.5. Perspectivas de desenvolvimento das cadeias produtivas 

 

A integração setorial é um importante fator de aderência territorial dos 

empreendimentos produtores de um mesmo setor. Isso porque tende a fortalecer o 

grupo integrante da cadeia produtiva na medida em que há uma maior interação entre 

os agentes deste. Ela dá uma maior garantia de mercado fornecedor e consumidor para 

os produtores do território. Isso reduz os riscos à efetivação dos lucros e, como 

conseqüência estimula os investimentos.    

Ao serem questionados sobre a possibilidade de desenvolvimento da cadeia 

produtiva do setor no parque industrial sergipano, considerando a estrutura 

socioeconômica atual do Estado, 54% dos 26 produtores pesquisados afirmaram que 

sim. Segundo os produtores pesquisados, os ramos cuja cadeia de produção pode ser 

desenvolvida no Estado são: o produtor de pré-moldados de concreto observou que a 

cadeia só não é completa por não existir uma siderúrgica no Estado; o ramo de 

confecções tem vários elos da cadeia instalados no estado, por outro lado, a empresa 

do setor afirmou que sente a falta de maior apoio do Governo do Estado; o de sucos 

concentrados (multe-frutas) disse que no Estado não existem fabricantes de tonéis e 
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embalagens para o seu produto; o de publicidade informou que os produtos utilizados 

não necessitam de grande infra-estrutura; e o de bebidas afirmou que faltam bons 

prestadores de serviços, mão-de-obra qualificada e formação de técnicos especiais 

(quadro 9).  

 

POSSIBILIDADE 
RAMO DE PRODUÇÃO 

SIM NÃO 
Fios e tecidos planos de algodão X  
Confecção de lingerie X  
Cerveja, chope e refrigerantes X  
Sucos concentrados (multifrutas) X  
Material elétrico  X 
Eletrodomésticos  X 
Beneficiamento de vidros  X 
Indústria de cortinas e persianas   X 
Movelaria de madeira  X 
Produtos donisanitários, velas, sabão, sabonetes  X 
Indústria alimentícia X  
Publicidade X  
Pré-moldados de concreto X  
Móveis e estruturas metálicas  X 
Distribuição de matéria-prima de produtos 
cerâmicos 

X  

Revestimentos cerâmicos esmaltados X  
Serviços elétricos X  
Tubos de papelão  X 
Fonte: pesquisa de campo realizada de junho a outubro de 2004 

 

Quadro 9 – Possibilidade de desenvolvimento da cadeia produtiva do 

setor no parque industrial sergipano 

 

As empresas que afirmaram não haver a possibilidade de desenvolvimento 

da cadeia produtiva de seu setor no Estado assinalaram os seguintes motivos: 

� Material elétrico: a cadeia é grande, algumas matérias-primas não 

podem ser produzidas no Estado. Além disso, aqui não há escala de 

demanda suficiente para atrair os produtores fornecedores. 

� Eletrodomésticos: Não há fornecedores dos materiais plásticos 

(carenagens plásticas) no Estado. 
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� Vidraçaria e beneficiamento de vidros: não há matéria-prima no 

Estado e escala de demanda suficiente para atrair os produtores 

fornecedores. 

� Indústria de cortinas e persianas: Não existem outros consumidores 

para as matérias-primas no Estado. Isso inviabiliza a vinda dos 

fornecedores. 

� Movelaria de madeira: Não há escala de consumo suficiente no 

Estado e a tecnologia utilizada na produção das matérias-primas é 

avançada e cara – o capital tem que ser grande para atuar no setor. 

Não há fábricas de tecidos para estofamentos.  

� Químico: as principais matérias-primas não têm como ser produzidas 

no Estado, pois algumas delas são recursos naturais e apenas 

algumas áreas do País fornecem as mesmas.  

� Móveis e estruturas metálicas: não há siderúrgicas no Estado, falta 

mão-de-obra especializada. 

� Tubos de papelão: Não há escala de demanda suficiente no Estado 

para viabilizar a vinda dos produtores fornecedores. O investimento é 

elevado. 

 

4.6. Dificuldades das Empresas em Manter suas Atividades em Sergipe 

 

A intenção de se conhecer os principais problemas enfrentados pelas 

empresas apoiadas pelo PSDI se deve a dois motivos. O primeiro é verificar a 

existência de gargalos que impedem o desenvolvimento das mesmas. Quanto mais 

gargalos forem encontrados maior será a possibilidade dela se deslocar do território 

sergipano após o término do prazo dos incentivos. Portanto, menor será a aderência do 
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empreendimento ao território. A avaliação realizada, agrupando-se os produtores por 

ramo, tem o objetivo de destacar os problemas relacionados a cada um deles.  

O segundo motivo é identificar falhas na estratégia de desenvolvimento do 

Estado, visto que, muitas vezes, as ações públicas são realizadas sem um prévio 

planejamento. Ou seja, ações isoladas que não consideram a harmonia que deve existir 

entre as variáveis que interferem no processo de desenvolvimento, como a vocação do 

lugar, a disponibilidade de mão-de-obra qualificada e de infra-estrutura que dêem 

suporte à atividade incentivada, a existência de instituições que ofertem cursos de 

capacitação, a acessibilidade ao crédito, a desburocratização dos serviços públicos, 

dentre outras. Vale salientar que esse tipo de política tem rebatimentos espaciais e 

envolvem a pessoas da sociedade. Ela cria expectativas que, muitas vezes, são 

frustradas. 

A pesquisa de campo constatou que várias das dificuldades são fortes 

barreiras ao crescimento dos negócios não somente para as empresas pesquisadas, 

mas para grande parte dos produtores do Estado. Elas são a prova da incoerência da 

Política de desenvolvimento industrial de Sergipe. Isso porque ela atua no sentido de 

conceder incentivos fiscais, locacionais e financeiros, o que não deixa de ser 

importante, mas é falha no tocante ao desenvolvimento da infra-estrutura produtiva, 

inclusive da voltada para a formação de mão-de-obra qualificada.  

As queixas quanto à falta de apoio do Governo também são muitas. Segundo 

os produtores, dificilmente o mesmo se aproxima dos produtores até mesmo para 

fiscalizá-los, o que contraria a Lei de incentivos. Vários pesquisados informaram que os 

fiscais da CODISE nunca foram às suas empresas. Tanto a burocracia como a carga 

tributária são excessivas. Muitos dos empresários não percebem nas ações do Governo 

de Sergipe um maior empenho em facilitar o desenvolvimento da economia. 
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  Um exemplo interessante é do ramo têxtil. Este é um dos mais 

importantes e antigos do Estado de Sergipe. Um dos produtores entrevistados 

afirmou que se instalou aqui por causa do grande número de empresas do 

mesmo ramo que ele atua. Mas, se decepcionou por conta da inexistência de um 

canal de relacionamento entre os produtores, até mesmo da cadeia produtiva, 

daqui do Estado. 

Na lista de dificuldades apresentada pelas empresas pesquisadas do 

ramo têxtil percebem-se dificuldades que não poderiam existir num lugar que tem 

tradição para esse tipo de atividade. Os quatro últimos itens da lista são os 

exemplos que chamam mais atenção, especialmente a escassez de mão-de-obra 

qualificada e de cursos de qualificação (quadro 10). Esse é um problema grave 

que poderia ser equacionado através da coordenação e apoio do setor público, 

que poderia aproximar os atores locais para atingir o objetivo comum de 

desenvolvimento do setor. Estes últimos são os produtores que participam da 

cadeia produtiva, as instituições de capacitação profissional, de financiamento, os 

prestadores de serviços, enfim todos que poderiam influenciar positivamente no 

processo de desenvolvimento setorial.  

Outro exemplo é o do ramo de produção de sucos concentrado de frutas, que 

é muito importante para Sergipe, principalmente no que toca ao valor das exportações 

do Estado. Além disso, é um grande promovedor do desenvolvimento regional e local, 

pois as empresas produtoras de sucos adquirem suas principais matérias-primas aos 

produtores agrícolas do Sul de Sergipe, estabelecendo uma rede de produção que tem 

resultado numa maior dinâmica para os municípios desta Região. O produtor que 

colaborou com este estudo afirmou que sente a falta de um maior apoio por parte dos 

governos das três esferas (quadro 10). 
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RAMO DIFICULDADES 

Fios e tecidos planos de 
algodão 

• Distância das matérias-primas; 
• Difícil relacionamento com fornecedores locais;  
• Dificuldade em encontrar materiais básicos no Estado;  
• Escassez de mão-de-obra qualificada e de cursos de qualificação;  
• Crédito caro e escasso, principalmente para capital-de-giro. 

Confecção de lingerie • Maior atenção por parte dos governos locais. 
Cerveja, chope e 

refrigerantes 
• Não há 
 

Sucos concentrados  • Não houve apoio dos órgãos (federais, estaduais e municipais) 
Material elétrico • Não há 

Eletrodomésticos 
 

• Adaptação da mão-de-obra;  
• Distância do mercado fornecedor e consumidor; 
• Falta de fornecedores de matérias-primas no mercado local; 
• Crédito escasso e caro;  
• Problemas com fornecedores locais de serviços 

Beneficiamento de vidros 
• Infra-estrutura do local (pavimentação);  
• Falta de apoio do setor público (cobra os impostos, mas não dá o retorno); 
• Crédito escasso e caro. 

Indústria de cortinas e 
persianas 

 

• Não vê possibilidade de crescimento; 
• A vida dos produtos depende da moda e muitas vezes as matérias-primas 

estocadas não podem mais ser utilizadas, pois estão fora da moda. 

Movelaria de madeira 
 

• Escassez de mão-de-obra qualificada 
• Escassez de cursos de qualificação;  
• Falta de fornecedores locais de matéria-prima;  
• O governo não apóia;  
• Preferência dos consumidores locais por produtos de fora;  
• Crédito escasso e caro;  
• Concorrência desleal (várias empresas entram e saem do Estado todos os anos e 

ainda recebem incentivos). 

Produtos donisanitários, 
velas, sabão, sabonetes 

 

• Impostos federais são elevados;  
• Excesso de burocracia do Estado, principalmente da prefeitura;  
• Poder aquisitivo da população não teve aumento e, por isso, as possibilidades de 

crescimento das vendas são raras;  
• Falta de água e de transporte (transportadoras que atendam o município). 

Indústria alimentícia • Crédito difícil;  
• Problemas financeiros da empresa (crédito difícil). 

Publicidade 
 

• Cultura e qualificação da mão-de-obra;  
• falta de incentivo do governo;  
• Concorrência. 

Pré-moldados de 
concreto 

• O mercado é restrito  
• Acesso à capital do Estado é precário. 

Móveis e estruturas 
metálicas 

 

• A distância do mercado fornecedor;  
• Demanda reprimida 
• Concorrência elevada;  
• Taxas de juros para financiamento elevadas. 

Distribuição de matéria-
prima de produtos 

cerâmicos 
 

• Falta de retornos às solicitações da empresa a CODISE (não dá condições das 
empresas se manterem aqui);  

• Falta de identificação com relação à localização das empresas no DIS, prejudicando o 
fornecimento das matérias-primas (não há placas, sinalizações);  

• A prefeitura de Socorro não atende às solicitações das empresas, até mesmo com 
relação à medição da área do terreno da empresa para pagamento do IPTU;  

• Falta de infra-estrutura;  
• Órgãos competentes não dão apoio necessário às empresas, fazendo com que elas 

fiquem desmotivadas e fechem as portas. 
Revestimentos 

cerâmicos esmaltados: 
• Não há. 
 

Serviços elétricos: • Excesso de tributos e impostos 
Tubos de papelão: • Não há 

Fonte: pesquisa de campo realizada de junho a outubro de 2004 

Quadro 10 - Maiores dificuldades das empresas em manter suas atividades em Sergipe 
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Além disso, independentemente do ramo de atividade, uma grande 

dificuldade apresentada por vários dos pesquisados é que eles sentem dificuldades 

relacionadas à administração do próprio negócio. Muitos deles sabem produzir, mas 

não sabem administrar. Segundo os produtores, existe uma falta de apoio do 

Governo nesse sentido.       

 

4.7. Fatores que Influenciaram na Localização da Empresa em Sergipe e 

no Município 

 

Os fatores que influenciaram na localização dos empreendimentos 

também são de fundamental importância para se definir o nível de aderência dos 

mesmos ao território. A depender do tipo de relação que eles tenham com a 

economia e sociedade local as possibilidades de deslocalização são grandes. 

Empresas que têm muita dependência de incentivos, ou ainda utilizam os benefícios 

fiscais como estratégia para serem competitivas, por exemplo, dificilmente criam 

raízes.    

Na análise dos dados da pesquisa de campo constata-se que 11 

empreendimentos pesquisados se instalaram em Sergipe, principalmente, por conta 

do conjunto de incentivos. Isso quer dizer que elas poderiam se instalar em qualquer 

território que oferecesse melhores incentivos. No entanto, verificam-se também 

como motivos decisivos a origem do capital da firma (7 empresas), o mercado ou 

facilidade de distribuição (6 empresas) e a disponibilidade de matéria-prima (2 

empresas) (quadro 11).   
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                             FATORES 
                                          
 
RAMO DE PRODUÇÃO 
 

Localização Fatores que influenciaram na 
localização da empresa em Sergipe 

Fator decisivo 
para a localização 

do 
empreendimento 

Aracaju Incentivos fiscais Incentivos fiscais 
Estância Capital sergipano Capital sergipano Fios e tecidos planos de 

algodão 
N. Sra. Socorro 

Incentivo fiscal, localização 
estratégica, parque industrial têxtil 

já instalado no Estado 
Incentivos 

Confecção de lingerie N. Sra. Socorro Incentivo Incentivo 
Cerveja, chope e 
refrigerantes Estância Incentivos e distribuição Distribuição 

Sucos concentrados (multe-
frutas) Estância Matéria-prima Matéria-prima 

Material elétrico Aracaju Incentivo fiscal e mão-de-obra 
qualificada barata Incentivo fiscal 

Aracaju Incentivos fiscais, locacional e mão-
de-obra barata abundante Incentivo fiscal 

Eletrodomésticos 
Aracaju 

Incentivo fiscal, gosto dos donos 
pela cidade e estratégia de 

distribuição 
Incentivo fiscal 

Beneficiamento de vidros Aracaju Os donos são sergipanos Capital sergipano 
Indústria de cortinas e 
persianas  Aracaju Os donos são sergipanos e 

Incentivos fiscais Incentivo fiscal 

Aracaju Gostar de Sergipe Capital sergipano 
Aracaju Capital sergipano e Incentivo Capital sergipano Movelaria de madeira 

N. Sra. Socorro Por ser de Sergipe e o Incentivo Incentivo 

N. Sra. Socorro 

Localização estratégica para o 
abastecimento de outros mercados, 
Incentivo fiscal, boa infra-estrutura, 

mão-de-obra 

Distribuição Produtos donisanitários, 
velas, sabão, sabonetes 

Aracaju Capital sergipano e incentivo Capital sergipano 
Aracaju Capital sergipano e incentivo Capital sergipano Indústria alimentícia 

N. Sra. Socorro Bons negócios Incentivos fiscais 

Publicidade Aracaju 
Domicílio do proprietário, ramo de 
atividade inexistente no mercado 

sergipano 
Mercado 

Pré-moldados de concreto N. Sra. Socorro Por ser de Sergipe Capital Sergipano 
N. Sra. Socorro Incentivos Incentivos Móveis e estruturas 

metálicas N. Sra. Socorro Incentivos Incentivos 

Distribuição de matéria-
prima de produtos cerâmicos N. Sra. Socorro 

Localização estratégica para 
distribuição para o Nordeste do 

País, proximidade das empresas 
Distribuição 

Revestimentos cerâmicos 
esmaltados N. Sra. Socorro Disponibilidade de matérias-primas, 

Estado de origem dos sócios 
Disponibilidade de 
matérias-primas 

Serviços elétricos N. Sra. Socorro Por causa do mercado proeminente 
a ser explorado Mercado 

Tubos de papelão N. Sra. Socorro Incentivo fiscal, ramo de atividade 
inexistente no mercado sergipano Mercado 

Fonte: pesquisa de campo realizada de junho a outubro de 2004 

 
Quadro 11 - Fatores que influenciaram na localização da empresa em Sergipe e no 

município 
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4.8. Avaliação do Clima dos Negócios em Sergipe 

 

O clima dos negócios é um importante fator de aderência das atividades 

produtivas a um território. A partir dele os empresários tomam as suas decisões de 

investimento, pois ele é um indicador que forma expectativas quanto ao nível de vendas 

futuras e realização dos lucros. Uma avaliação negativa quanto a esse indicador 

desanima os investidores, os quais procurarão alternativas para aplicar melhor os seus 

recursos. Uma delas é a re-localização.  

Segundo os dados obtidos na pesquisa de campo, três produtores afirmaram 

que o clima dos negócios em Sergipe, em particular para os seus ramos de produção 

está ruim ou piorou. Os ramos são o de produção de cortinas e persianas, o de movelaria 

de madeira e pré-moldados de concreto (gráfico 8). Eles afirmaram ainda que a situação 

é difícil e que sem os incentivos do Governo seria pouco provável a manutenção de suas 

atividades. 

 
 

 

38,5% 

27% 

23% 

11,5% 

Melhorou ou está melhorando 
O nível se mantém 
Indiferente 
Piorou ou está ruim 

 
Fonte: pesquisa de campo realizada de junho a outubro de 2004 
 
Gráfico 8 – Situação do clima dos negócios em Sergipe, segundo os 
produtores 
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Para seis produtores o clima em Sergipe não afeta a produção da 

empresa. Nem o mercado consumidor, nem o fornecedor dos mesmos estão aqui. 

Sete informaram que não houve alteração e para dez a situação melhorou ou está 

melhorando. 

Assim, com relação a esse indicador não se percebe problemas sérios 

quanto ao nível de aderência da maioria dos empreendimentos pesquisados, pois 

apenas três sentem dificuldades e acreditam que elas vão persistir por um longo 

período. A preocupação que surge nesse caso é com a possível perda de postos de 

trabalho (sessenta ao todo), e da renda que poderá deixar de circular com o 

fechamento das firmas, porque mesmo que seja pequena ela fará falta na economia 

dos municípios de localização das mesmas.  

 
 
4.9. Do Esperado ao Efetivado 

 
 

Uma grande questão que deve ser considerada neste item é a do nível de 

aderência ao território sergipano dos empreendimentos apoiados pelo PSDI. Para a 

determinação desse indicador foram considerados os seguintes fatores:  

� origem do capital da firma; fator decisivo para a localização do 

empreendimento;  

� origem da matéria-prima; possibilidade de desenvolvimento da cadeia 

produtiva; 

� dificuldades em manter a atividade da empresa no Estado,  

� avaliação da infra-estrutura produtiva do Estado, da qualificação 

necessária da mão-de-obra disponível no Estado e da cultura do 

trabalhador e do clima dos negócios em Sergipe 
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O nível de aderência de cada empresa que contribuiu com as informações 

solicitadas  foi  definido  pela  soma  algébrica  dos escores obtidos em cada fator de 

 aderência. Estes foram determinados a partir das seguintes considerações: 

Origem do capital e da matéria-prima (maior proporção) 

• Fora da Região Nordeste = 1 
• Região Nordeste = 2 
• Sergipe = 3 
 
Fator decisivo para a localização do empreendimento 

• Incentivos = 1 
• Capital sergipano = 2 
• Matéria-prima, mão-de-obra ou distribuição = 3 
 
Visão com relação à possibilidade de desenvolvimento da cadeia produtiva e 

atendimento da cultura do trabalhador sergipano às necessidades da empresa: 

• Sim = 3 
• Não = 1 
 
Maiores dificuldades em manter a atividade da empresa no Estado 

• Problemas de mercado: fornecimento, produção e comercialização = (-) 1 
• Problemas ligados à infra-estrutura produtiva disponível em Sergipe = (-) 2 
• Problemas ligados aos dois itens anteriores = (-) 3 
 
Avaliação da infra-estrutura produtiva do Estado 

• Ruim (nota de zero a cinco) = 1 
• Regular (nota entre cinco e oito) = 2 
• Boa (nota de oito a dez) = 3 
 
Avaliação da mão-de-obra disponível no Estado (nível de qualificação) 

• Não atende às necessidades da empresa (nota de zero a cinco) = 1 
• Atende precariamente (nota entre cinco e oito) = 2 
• Atende às necessidades da empresa (nota de oito a dez) = 3 
 
Avaliação quanto ao clima dos negócios no Estado 

• Piorou ou está ruim = -1 
• Indiferente, não afeta a produção da empresa = 1 
• O nível se mantém = 2 
• Melhorou ou está melhorando = 3 
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A pontuação máxima equivalente à soma algébrica dos escores que um 

empreendimento industrial podia receber era 27. Este seria o mais alto nível de 

aderência. Assim, a escala de níveis (baixo, médio e alto) foi definida conforme indicado 

na nota do quadro. 

Os resultados obtidos revelaram que apenas 1 dos 26 empreendimentos 

pesquisados tem um nível de aderência alto, ou seja, tem raízes mais fortes (quadro 

12). Ele é o produtor de sucos concentrados de frutas. O ramo do qual faz parte essa 

empresa tem uma grande importância como dinamizador das atividades agrícolas 

ligadas à fruticultura, principalmente da Região Sul de Sergipe. Ele promove o 

desenvolvimento regional na medida em que intensifica os fluxos de insumos, produtos 

e renda na área citada. 

No entanto, quatro empresas obtiveram um nível baixo. Elas pertencem aos 

ramos de produção Eletrodomésticos, Indústria de cortinas e persianas, Movelaria de 

madeira e Móveis e estruturas de metal. Este resultado indica que os investimentos de 

tais empresas têm raízes fracas e que, dessa forma, facilmente se deslocam, ou a firma 

tende a fechar as portas por falta de condições de manter suas atividades. 

Para os demais empreendimentos o nível encontrado foi médio e isso quer 

dizer que as raízes dos mesmos não são tão fortes, mas existe a possibilidade das 

empresas atuarem por um período de tempo mais longo no território sergipano. Isso é um 

resultado positivo para a sociedade, pois há a esperança de que os empregos e a renda 

gerada por essas empresas sejam mantidos por um período maior do que aquele 

determinado no contrato de concessão de incentivos. A não ser que a estratégia 

empresarial das mesmas seja a busca por menores custos fiscais pelo País. 
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                            FATORES E NÍVEL DE ADERÊNCIA 
 
 
 
 
 
  
       
      RAMO DE ATIVIDADE 

Município R$ ESCORES SOMA NÍVEL 

Aracaju 13.155.009,99 1 1 1 3 -2 2 3 1 1 11 MÉDIO 
Estância 20.411.953,00 3 2 1 3 -2 2 2 1 2 14 MÉDIO Fios e tecidos planos de algodão 

N. Sra. Socorro 1.236.213,10 1 1 1 3 -1 2 2 3 1 13 MÉDIO 
Confecção de lingerie N. Sra. Socorro 36.000.000,00 3 1 1 1 -2 2 3 3 3 15 MÉDIO 
Cerveja, chope e refrigerantes Estância 169.866.733,00 1 3 1 3 - 2 3 1 3 17 MÉDIO 
Sucos concentrados (multe-frutas) Estância 21.290.074,00 3 3 3 3 -2 3 3 3 3 22 ALTO 
Material elétrico Aracaju 2.238.610,00 1 1 1 1 - 2 3 3 1 13 MÉDIO 

Aracaju 3.213.152,00 1 1 1 3 -3 2 2 1 1 9 BAIXO Eletrodomésticos 
Aracaju 842.297,00 1 1 1 1 -1 2 3 3 2 13 MÉDIO 

Beneficiamento de vidros Aracaju 160.612,00 3 2 1 1 -2 2 1 1 3 12 MÉDIO 
Indústria de cortinas e persianas  Aracaju 486.120,00 3 1 1 1 -1 1 1 1 -1 7 BAIXO 

Aracaju 851.152,00 3 2 1 1 -3 2 2 1 2 11 MÉDIO 
Aracaju 198.727,00 3 2 1 1 -2 1 3 3 3 15 MÉDIO Movelaria de madeira 

N. Sra. Socorro 89.400,00 3 1 2 1 -1 2 2 1 -1 10 BAIXO 
N. Sra. Socorro 528.700,00 3 3 1 1 -2 2 1 1 3 13 MÉDIO Produtos donisanitários, velas, sabão, sabonetes 

Aracaju 160.000,00 3 2 1 1 -3 1 3 3 2 13 MÉDIO 
Aracaju 236.658,00 3 2 3 3 -2 3 2 1 2 17 MÉDIO Indústria alimentícia 

N. Sra. Socorro 739.126,96 1 1 1 3 - 2 3 3 3 17 MÉDIO 
Publicidade Aracaju 332.751,45 3 3 1 3 -3 2 1 1 2 13 MÉDIO 
Pré-moldados de concreto N. Sra. Socorro 347.887,00 3 2 3 3 -3 2 2 1 -1 12 MÉDIO 

N. Sra. Socorro 525.867,00 3 1 1 1 -1 2 3 3 1 14 MÉDIO Móveis e estruturas metálicas 
N. Sra. Socorro 301.795,47 3 1 1 1 -3 1 2 1 1 8 BAIXO 

Distribuição de matéria-prima de produtos cerâmicos N. Sra. Socorro 890.000,00 1 3 1 3 -2 2 1 3 3 15 MÉDIO 
Revestimentos cerâmicos esmaltados N. Sra. Socorro 1.136.199,12 3 3 3 3 - 1 2 1 3 19 MÉDIO 
Serviços elétricos N. Sra. Socorro 833.757,91 3 3 3 3 -2 2 2 1 2 17 MÉDIO 
Tubos de papelão N. Sra. Socorro 459.010,46 3 3 1 1 - 3 3 3 3 20 MÉDIO 
MÉDIA     2,4 1,9 1,4 2,0 -1,7 1,9 2,2 1,8 1,8 13,8 MÉDIO 

Fonte: pesquisa de campo realizada de junho a outubro de 2004 
Nota:  ( - ) não há dificuldades 
           Soma algébrica dos escores com resultado de 0 a 10 � nível de aderência baixo 
           Soma algébrica dos escores com resultado de 11 a 20 � nível de aderência médio 
           Soma algébrica dos escores com resultado de 21 a 27 � nível de aderência alto 
Quadro 12 - Nível de aderência ao território sergipano dos empreendimentos pesquisados 
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Em termos gerais a nota média do nível de aderência dos 

empreendimentos apoiados pelo PSDI obtida na tabulação dos dados foi 13,8, ou 

seja, um nível médio, considerando-se os parâmetros estabelecidos na pesquisa. 

Entretanto, esse valor corresponde a 51% da nota máxima que poderia ser obtida 

(27). Isso demonstra fragilidade no processo de industrialização promovido pelo 

PSDI no tocante à sustentabilidade do desenvolvimento industrial e, como 

conseqüência, do local e regional. 

Outro aspecto a ser observado quanto ao planejado e ao efetivado é o 

alcance dos principais objetivos da política de industrialização do Estado de Sergipe. 

Com base na Lei de incentivos, analisada no capítulo 4, os principais objetivos são: 

a elevação do nível de emprego e renda; a descentralização econômica e espacial 

das atividades produtivas; a modernização tecnológica do parque industrial; e a 

preservação do meio ambiente. 

O desenvolvimento da cadeia produtiva das atividades econômicas nos 

territórios é de grande importância para a geração de emprego e renda na economia 

local ou regional. A Lei de incentivos apresentava, até 2002, sete ramos de 

produção que teriam potencial de promover o crescimento desses indicadores no 

Estado de Sergipe (tabela 7). Com base na lista de empreendimentos apoiados pelo 

PSDI fornecida pela CODISE, constatou-se 51 empreendimentos que se enquadram 

nesses ramos. Esse número equivale a apenas 48,6% do total de projetos 

aprovados pelo Programa e que se instalaram entre 1995 e 2002 (105). Os maiores 

números deles pertencem à agroindústria (20) e artigos de vestuário (19). Oito 

produzem artigos de madeira e vestuário, três produtos de higiene pessoal e 

toucador e uma é da indústria farmacêutica. A maior parte deles se instalou nos 

municípios Nossa Senhora do Socorro (11), Aracaju (9) e Estância (7). 
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Tabela 7 - Distribuição dos empreendimentos apoiados pelo PSDI que se 

enquadram como necessários e prioritários para o Estado, por município de 

localização – 1995/2002  

 
RAMO DE PRODUÇÃO 
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Aracaju - 2 5 - - 2 - 9 
Boquim 1 - - - - - - 1 
Campo do Brito - 1 - - - - - 1 
Estância 4 2 - - - - 1 7 
Itabaiana 1 - - - - - - 1 
Itabaianinha - 3 - - - - - 3 
Itaporanga 1 - - - - - - 1 
Lagarto 3 - - - - - - 3 
Capela 1 - - - - - - 1 
Maruim - 2 - - - - - 2 
N. Sra da Glória 1 - - - - - - 1 
N. Sra do Socorro 4 4 2 - - 1 - 11 
Própria 2 1 - - - - - 3 
Riachuelo - 1 - - - - - 1 
Ribeirópolis - 2 - - - - - 2 
São Cristóvão 1 - - - - - - 1 
São Domingos 1 - - - - - - 1 
Tobias Barreto - 1 1 - - - - 2 
TOTAL 20 19 8 0 0 3 1 51 
Fonte: confeccionado pelo autor com base nos dados da CODISE, 2004. 

 

Pelo fato do estudo de caso desta pesquisa considerar os municípios 

Aracaju, Estância e Nossa Senhora do Socorro, não foi feito um estudo com todos 

os empreendimentos apoiados pelo PSDI pertencentes a estes setores. Para a 

consecução dos objetivos da pesquisa, havia a necessidade de perceber a visão de 

empresários de diversos ramos, inclusive os pertencentes àqueles que o Estado 

considerava de essencial importância.  

Quanto aos níveis de emprego e de renda, sabe-se que essas variáveis 

são indicadores fundamentais do desenvolvimento de um território, 

independentemente de sua escala e, portanto, o incentivo às iniciativas produtivas é 
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um dos principais objetivos da ação estatal. Para esse fim, a teoria econômica 

disponibiliza aos gestores das políticas públicas uma série de instrumentos como os 

fiscais, os monetários, os creditícios, os cambiais, dentre outros, que são capazes de 

influenciar direta e indiretamente na evolução daquelas variáveis.  

Quando uma atividade produtiva se instala num determinado local, 

principalmente quando este é carente de recursos, o emprego e a renda criados 

contribuem para melhorar a condição de vida dos trabalhadores diretos e também a 

dos comerciantes e prestadores de serviços que ali atuam ou que passarão a atuar 

devido às novas necessidades que surgirão no processo de desenvolvimento 

socioeconômico. Assim, por exemplo, os salários gerados por uma nova empresa 

industrial instalada em determinado território funcionarão como uma injeção de 

recursos no sistema econômico local, proporcionando, a partir dela um efeito 

multiplicador da renda. 

No entanto, o caso contrário, ou seja, o fechamento de uma firma nesse 

local produzirá o efeito inverso, causando a queda da demanda e, como 

conseqüência a redução dos investimentos na oferta de bens essenciais para a 

sociedade. Nesse caso, o efeito multiplicador passará a funcionar de forma negativa, 

intensificando a redução da renda no local.  

De acordo com os dados da SUDENE divulgados no site da 

SEPLANTEC/SE, entre os anos 1996 e 2000 o PIB sergipano cresceu, 

aproximadamente, 17% em termo reais, passando de 6.159,48, em 1996, para 

7.200, em 2000.  

Quanto ao PIB por habitante, os dados do PNUD (2003) revelam que a 

renda per capita evoluiu positivamente entre 1991 e 2000. A variação no período foi 

de 25,6%. Isso apesar das variações negativas no início da década (-3,9%, entre 
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1990 e 1993) e em 1998 (-1%) como destaca Melo (2000). Logicamente, a evolução 

desse indicador na década de noventa deixa muito a desejar quando comparado ao 

dos anos setenta (109,2%) e dos oitenta (30%) (Op. cit). Para os municípios que o 

PSDI atingiu com maior evidência, Aracaju, Estância e Nossa Senhora do Socorro, 

as variações foram, respectivamente, 34,12%, 26,73% 37,88. Em termos de renda 

gerada, as variações foram de 53,85%, 38,81% e 168,68%. Vale salientar que o 

último município foi o que apresentou o maior crescimento tanto no tocante à renda 

quanto à população na década de noventa, isso devido ao processo de expansão 

urbana da capital do Estado (Aracaju).  

Em relação ao emprego de mão-de-obra, a pesquisa de campo revelou 

que as promessas de emprego que constam nos projetos empresariais 

apresentados à CODISE muitas vezes não são cumpridas. Assim, pode-se perceber 

uma diferença sensível entre o volume total de emprego que os empreendimentos 

pesquisados prometeram realizar (3.552) e o que eles efetivamente realizaram 

(2.962) (Tabela 8). O número que deixaram de empregar foi de 590 funcionários. As 

empresas pesquisadas que não cumpriram o contrato com o Governo do Estado de 

Sergipe compõem os seguintes ramos de produção: confecção de lingerie (- 811 

empregos), o de bebidas - cerveja, chope e refrigerantes (- 174 empregos), indústria 

alimentícia (- 75 empregos), distribuição de matéria-prima de produtos cerâmicos (- 

62 empregos), material elétrico (- 23 empregos), tubos de papelão (- 13 empregos), 

movelaria de madeira (- 12 empregos), pré-moldados de concreto (- 7 empregos), 

beneficiamento de vidros (- 5 empregos) e serviços elétricos (- 3 empregos).  

Vale lembrar que a Lei de incentivos, em seu Artigo 8º, afirma que um dos 

motivos para a perda do direito aos benefícios concedidos é a redução do nível de 

emprego em relação àquele contido no projeto. Entretanto, faz a ressalva de que 
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isso poderá ocorrer somente com a prévia e expressa aprovação da CODISE, após 

a apreciação e manifestação favorável do CDI. 

 

Tabela 8 - O esperado e o efetivado em relação ao emprego de mão-de-obra 

nos empreendimentos pesquisados 
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Fios e tecidos planos de algodão 3 937 756 + 181 23,94 

Confecção de lingerie 1 179 990 - 811 -81,92 

Cerveja, chope e refrigerantes 1 312 486 - 174 -35,80 

Sucos concentrados (multifrutas) 1 150 111 + 39 35,14 

Material elétrico 1 75 98 - 23 -23,47 

Eletrodomésticos 2 730 470 + 260 55,32 

Beneficiamento de vidros 1 10 15 - 5 -33,33 

Indústria de cortinas e persianas  1 32 24 + 8 33,33 

Movelaria de madeira 3 82 94 - 12 -12,77 

Produtos donisanitários, velas, sabão, sabonetes 2 92 63 + 29 46,03 

Indústria alimentícia 2 33 108 - 75 -69,44 

Publicidade 1 20 5 + 15 300,00 

Pré-moldados de concreto 1 14 21 - 7 -33,33 

Móveis e estruturas metálicas 2 120 84 + 36 42,86 

Distribuição de matéria-prima de produtos cerâmicos 1 3 65 - 62 -95,38 

Revestimentos cerâmicos esmaltados 1 150 123 + 27 21,95 

Serviços elétricos 1 18 21 - 3 -14,29 

Tubos de papelão 1 5 18 - 13 -72,22 

TOTAL 26 2962 3552 - 590 -16,61 
Fonte: Pesquisa de campo realizada entre junho e outubro de 2004 e CODISE, 2004 

 
 

No entanto, os demais empreendimentos ampliaram a oferta de emprego 

além do número apresentado em seus projetos. Em relação aos que empregaram 

muito mais que o prometido, pode-se deduzir que os negócios dos mesmos 

superaram suas expectativas. Eles fazem parte dos ramos fios e tecidos planos de 

algodão com uma diferença de, aproximadamente, 24%, sucos concentrados 
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(multifrutas) (35,14%), eletrodomésticos (55,32%), indústria de cortinas e persianas 

(33,3%), produtos donisanitários, velas, sabão, sabonetes (46%), móveis e 

estruturas metálicas (43%), revestimentos cerâmicos esmaltados (22%) e 

publicidade com um aumento de 300%. 

Entretanto, faz-se necessário ressaltar que alguns dos empreendimentos 

apoiados (pelo menos 8 confirmados) são antigos no Estado e, portanto, não 

acrescentaram todo o volume de mão-de-obra que os números apresentam. Essa é 

uma das contradições do Programa, que em sua Lei determina que somente 

investimentos novos deveriam receber incentivos. É claro que aí se considera, 

também, a expansão dos empreendimentos, no entanto, algumas empresas foram 

consideradas novas após mudar a sua razão social.  

Quanto à descentralização econômica e espacial das atividades produtivas, o 

PSDI apresentou resultados melhores que os do período 1970/85. Naquele período, a 

política de industrialização do Estado de Sergipe atingiu quatro municípios sergipanos, 

exceto aqueles onde a Petrobrás atuava com maior intensidade na exploração do gás, 

do óleo e de outros minerais como a uréia, o potássio e a salgema, todos localizados na 

região do Cotinguiba. Os quatro municípios são Aracaju, Estância, Propriá e Nossa 

Senhora do Socorro (BATISTA, 1986).  

Aracaju foi atingido com maior intensidade devido a criação do seu distrito 

industrial e aos esforços públicos no sentido de desenvolver sua estrutura urbana 

(França, 1999).  

No interior foram criados pólos de desenvolvimento industrial a fim de melhor 

aproveitar a matéria-prima local. Ao sul, no município de Estância foi criado um distrito 

industrial voltado para o atendimento à produção cítrica e à produção de mandioca, 

além de alguns produtos de subsistência. Ao norte do Estado criou-se o Distrito 
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Industrial de Propriá para processar produtos da pecuária, da rizicultura e outros 

produtos cultivados pela CODEVASF. Em Nossa Senhora do Socorro, município 

vizinho de Aracaju, foram instalados empreendimentos industriais que não cabiam mais 

na Capital do Estado (BATISTA, 1986).  

Ainda assim, o Governo do Estado (1992), afirmou no início da década de 90, 

que os distritos industriais de Propriá e Estância estavam sendo ocupados de forma 

lenta, não conseguindo absorver grande parte da população interiorana disponível no 

mercado de trabalho e isto estava levando à capital do Estado e ao município de Nossa 

Senhora do Socorro concentração significativa de estabelecimentos industriais.    

O PSDI atingiu 21 municípios, sendo que a concentração do processo 

ainda foi mantida. Como já foi dito Aracaju, Nossa Senhora do Socorro e Estância 

receberam os maiores volumes de recursos, de empresas e de emprego da mão-de-

obra resultante do Programa. Laranjeiras também se destaca como um dos 

municípios que recebeu o maior volume de incentivos.  

Quanto à modernização tecnológica do parque industrial sergipano, a 

Revista Gazeta Mercantil apresenta exemplos do processo de mudança. Alguns 

grupos empresariais sergipanos, como o Constâncio Vieira e outros que atuam no 

setor têxtil, investiram na incorporação de novas tecnologias em seus processos 

produtivos. Segundo a Gazeta Mercantil, a Fábrica de cerveja Águas Claras foi o 

maior empreendimento privado que o Estado de Sergipe recebeu em toda história da 

indústria sergipana e, além disso, ela utiliza um moderno processo de produção. A 

CIMESA também ampliou e modernizou as suas instalações. Esses, dentre outros 

exemplos, contribuíram para melhorar tecnologicamente a produção sergipana.  

No tocante à preservação do meio ambiente, percebeu-se que, apesar da 

exigência de licença de órgãos ambientais para a liberação do benefício, a preocupação 
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com o meio ambiente não é uma prioridade. A fiscalização é precária ou até mesmo 

inexistente. Vários produtores afirmaram nunca ter recebido visitas de fiscais, tanto da 

ADEMA quanto da CODISE, em seus estabelecimentos. Alguns deles reclamam da 

falta de esgoto nos distritos industriais e para solucionar o problema construíram fossas. 

Elas são comuns e não têm nenhum tratamento especial, podendo poluir os lençóis 

freáticos com produtos químicos. Vale salientar que os lençóis de Aracaju, por exemplo, 

são altos o que aumenta a probabilidade de poluição.  

As poluições geradas por fábricas localizadas em municípios do interior do 

Estado têm sido diversas vezes noticiadas pela imprensa local. Recentemente, foram 

divulgadas pelo Jornal CINFORM (29/11 a 05 de dezembro de 2004) reclamações por 

parte da população do povoado Machado, em Laranjeiras, sobre a poeira expelida pela 

CIMESA. Afirma-se que essa poluição tem sido causa de diversos problemas de saúde 

nos moradores e também agressões à fauna e a flora da área.  

Outro exemplo que merece ser destacado é o caso de um dos 

empreendimentos pesquisados, o produtor de sucos concentrados de frutas. Para 

reduzir os custos com energia, o mesmo está implantando uma caldeira à lenha. O 

problema é que em Sergipe há escassez de áreas de cultivo de madeira para uso 

industrial e, assim, a tendência é a intensificação dos desmatamentos. Além disso, a 

poluição gerada pela fumaça da queima da lenha também é grande.  

 

4.10. Ações Públicas Necessárias para o Desenvolvimento das 

Atividades da Empresa e de sua Cadeia Produtiva 

 

As ações públicas que os empresários ou gerentes afirmam que são 

necessárias para o desenvolvimento das atividades da empresa e de sua cadeia 

produtiva são informações muito importantes para se fazer uma avaliação das 
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principais políticas que podem ser implementadas pelo Governo no sentido de 

desenvolver o setor industrial do Estado de Sergipe. Algumas dessas ações 

podem atender não somente às necessidades dos produtores pesquisados, 

mas, também, às de outros que atuam no mesmo ramo ou em outro diferente. 

Algumas dessas informações revelam a falta de coerência das 

políticas públicas em relação à noção de desenvolvimento, em particular o 

econômico e o social. Concedem-se incentivos, mas deixa-se de lado o 

melhoramento da qualidade da infra-estrutura produtiva, da mão-de-obra, a 

redução da burocracia e da carga tributária, que tornam lento os serviços 

públicos. Em vez de reduzir a carga tributária para todos, faz-se o contrário, a 

aumenta e, além disso, impõem-se barreiras burocráticas, tornando lentos e 

ineficientes os serviços públicos.  

Constatou-se que empresas que não têm relação nenhuma com a 

economia e sociedade local ou regional, mas mesmo assim receberam os 

incentivos, contrariando o que a Lei estabelece. Além disso, o que é de se 

esperar nesse caso, uma das necessidades dessas empresas para manter suas 

atividades no Estado é a manutenção dos incentivos. 

O crédito, um importante instrumento para induzir novos investimentos, é muito 

difícil de ser conseguido, por ser caro e escasso.  A relação governo e produtor, que 

deveria ser de apoio, coordenação, orientação, na realidade não existe. Os empresários 

reclamaram do afastamento do Estado até mesmo para a fiscalização. Eles querem ser 

visitados freqüentemente, como estabelece o contrato com a CODISE com base na Lei 

de incentivos. Desejam apresentar suas dificuldades e ter no fiscal não só um agente 

fiscalizador, mas um orientador, um elo entre eles (os produtores) e o governo no sentido 

de promover o desenvolvimento de suas empresas. Eles afirmam que o incentivo é 
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importante, mas é necessário desenvolver uma estrutura que assegure a continuidade 

das atividades da empresa. Isso leva em conta o desenvolvimento da infra-estrutura 

produtiva, da mão-de-obra, da cadeia de produção, do acesso mais fácil e rápido aos 

serviços do governo, ao crédito, dentre outras ações necessárias (Quadro 13).  

Esses são problemas encontrados em todo o Brasil e está faltando uma 

maior preocupação e empenho do setor público, não só em nível estadual, mas 

nos níveis federal e municipal para solucionar essas barreiras ao 

desenvolvimento. No tocante à legislação, os problemas são graves. O marco 

regulatório do país não dá margem para o crescimento da produção e do 

emprego. A burocracia é grande nas três esferas de governo e, além disso, não 

há uma interligação entre os órgãos do governo no intuito de avaliar os projetos 

em todos os seus aspectos – impactos econômicos, sociais e ambientais, por 

exemplo. Pelo contrário o próprio investidor tem que levar o seu projeto em cada 

órgão e,além disso, o tempo para a avaliação do mesmo é grande. 

Ainda com relação ao marco regulatório os investidores citam os 

problemas ligados à legislação trabalhista, que desestimula o crescimento no 

nível de emprego. Os problemas ligado aos excessivos encargos trabalhistas são 

um dos componentes da elevada carga tributária do país. È uma reclamação 

generalizada entre os produtores nacionais e especialmente os sergipanos. Aliás 

(38%) das empresas entrevistadas afirmaram que a continuidade das atividades 

das mesmas em Sergipe depende, sem sombra de dúvidas, da manutenção dos 

incentivos fiscais. Muitos dos empreendimentos incentivados pelo PSDI são de 

outros estados e não têm raízes no território sergipano, suas estruturas são 

desmontáveis e a deslocalização das mesmas é fácil, não há impedimentos. 
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Ramo de atividade Ações públicas 
Fios e tecidos planos de 
algodão 

Promover cursos de capacitação da mão-de-obra; incentivar o desenvolvimento da 
cadeia produtiva, apoiando os produtores; manutenção dos incentivos fiscais; 
manutenção das obras que vão ligar Aracaju à Socorro e o DIS à BR - 101; incentivo 
creditício 

Confecção de lingerie Redução dos impostos 

Cerveja, chope e 
refrigerantes 

Investimento em educação, nas rodovias, na capacidade de produção de energia 
elétrica, manter os incentivos, redução da carga tributária, reduzir o excesso de 
burocracia (dificuldade das soluções) 

Sucos concentrados 
(multe-frutas) Minimizar a tributação interna 
Material elétrico Não fez observações  

Eletrodomésticos Incentivos financeiros para a empresa e esforço para a produção das matérias-
primas (incentivar o fornecimento das matérias-primas), em particular das empresas 
que utilizem máquinas injetoras de plástico. 

Beneficiamento de 
vidros 

Crédito (financiamento), outros incentivos (fiscais), melhorar a pavimentação da rua 
da indústria 

Indústria de cortinas e 
persianas  

Manter os incentivos para a empresa, sem eles a produção seria inviável; Incentivar 
os fornecedores; dar apoio logístico, técnico, etc. 

Movelaria de madeira Dar apoio aos produtores locais, facilitar o crédito, reduzir a burocracia e investir na 
qualificação da mão-de-obra com cursos específicos para o setor; extinsão do ICMS 
antecipado, isso faria com que o cliente comprasse mais do seu produto. Obs: um 
dos produtores afirmou que não acredita nas ações públicas "são apenas 
promessas". 

Produtos donisanitários, 
velas, sabão, sabonetes 

Diminuir impostos em geral; diminuir a burocracia (barreiras para o crescimento da 
empresa); incentivar a formação de cluster no local (empresas afins); criar um centro 
de apoio educacional ao povo das redondezas e criar meios de divulgação desse 
apoio para a população (por exemplo; escolher uma empresa por mês para dar 
cursos sobre algum tema); manutenção e/ou ampliação dos incentivos; intensificar a 
monitoração das empresas por parte dos técnicos da CODISE; todo fiscal tem que 
ser orientador, deve trabalhar os prazos, fazer visitas constantes; utilizar 
corretamente as leis. 

Indústria alimentícia Mais incentivos fiscais; melhoramento da infra-estrutura produtiva; os incentivos são 
muito importantes,em particular, o creditício (para capital de giro). 

Publicidade Investir na formação profissional e conceder incentivos fiscais 

Pré-moldados de 
concreto 

Investimentos em infra-estrrutura (transporte); intensificar a realização de obras, 
colocar em prática o programa "luz para todos"; redução da carga tributária 

Móveis e estruturas 
metálicas 

Investir em rodovias, recuperar as vias existentes; investir em qualidade e 
capacidade da mão-de-obra, via SESI, SENAC, SEBRAE,etc. 

Distribuição de matéria-
prima de produtos 
cerâmicos 

Tornar mais eficiente os trabalhos da Codise; identificação das ruas do DIS e 
intensificar a fiscalização da Codise com relação à identificação das próprias 
empresas (fachadas em muitas delas não existe); melhoramento do atendimento às 
empresas, por parte da prefeitura; melhoramento da infra-estrutura como um todo; 
apoiar/acessorar as empresas com relação à preparação para gestão de negócios 
para diminuir a mortalidade das empresas e motivá-las. 

Revestimentos 
cerâmicos esmaltados 

Manter os incentivos fiscais; investir no desenvolvimento da mão-de-obra para a 
indústria; concessões de áreas. 

Serviços elétricos Redução de impostos; Não precisa de mais nada. 

Tubos de papelão Manutenção de incentivos fiscais; construção de galpões em Aracaju com preços 
mais acessíveis 

Fonte: pesquisa de campo realizada entre junho e outubro de 2004 

 

Quadro 13- Ações públicas necessárias para o desenvolvimento das atividades da 

empresa e de sua cadeia produtiva no Estado, segundo os empresários 
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A política de industrialização do Estado de Sergipe apresenta fragilidades 

como estratégia de desenvolvimento regional e local duradouros. O nível de 

aderência ao território sergipano dos empreendimentos apoiados pelo PSDI indica 

que as raízes criadas não são fortes. Como há uma série de fatores que impedem o 

crescimento dos negócios das empresas, em Sergipe, a tendência é que haja 

emigração dos investimentos para outros lugares. Desse modo, para que não 

ocorram prejuízos para a sociedade sergipana em termos de empregos, renda e 

arrecadação, a estratégia tem que focar mais os aspectos infra-estruturais e 

institucionais no intuito de melhorar as expectativas dos produtores. Pior que gastar 

elevados montantes de recursos na atração de indústrias que ocupam pequeno 

número de trabalhadores, é frustrar inúmeras famílias com a perda da fonte de renda 

que as sustentam e fragilizar a economia local. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A década de noventa foi marcada por uma crescente e competitiva 

integração global de lugares e regiões que resultou das mudanças dos paradigmas 

tecnológicos e econômicos dominantes. Os atuais processos de acumulação, baseados 

no modo de produção flexível, permitiram a adoção de estratégias empresariais no 

sentido de buscar, no espaço mundial, melhores condições locacionais para o 

desenvolvimento das empresas. Neste sentido, em virtude de mudanças nas decisões 

estratégicas dos investidores, espaços regionais e locais são incluídos ou excluídos das 

redes de produção globais, a partir das localizações e relocalizações das atividades 

produtivas.  

Com a intensificação dos processos de concentração e desconcentração do 

desenvolvimento econômico e social, provocados pela nova divisão territorial do 

trabalho, modificaram-se as estratégias de desenvolvimento regional. O planejamento 

destes, que antes valorizava a integração regional da produção em nível nacional, 

passa a valorizar as ligações produtivas do local ou região com o mercado 

internacional. 

As mudanças na condução da política macroeconômica e regional, ocorridas 

no mundo, contribuíram para o desenvolvimento desse processo. Isso se refletiu em 

intensas reestruturações produtivas, que tiveram impactos espaciais importantes. As 

relocalizações de empreendimentos produtivos foi um desses resultados. Segundo 

Araújo (2000), esse movimento, no Brasil, foi induzido, basicamente, por duas forças. A 

primeira se refere à busca das indústrias intensivas em trabalho por áreas cuja mão-de-

obra fosse mais barata. Atuando, dessa forma, no sentido da desconcentração nacional 
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da indústria. A segunda induziu a concentração dos investimentos nas áreas mais 

dinâmicas e competitivas do país, ou seja, onde há disponibilidade de mão-de-obra 

qualificada, maior e mais eficiente infra-estrutura econômica, proximidade de centros de 

conhecimento, dentre outros. 

Diante desse contexto, estados e municípios brasileiros passaram a 

implementar, individualmente, uma série de iniciativas de desenvolvimento industrial 

baseadas, principalmente, na concessão de incentivos fiscais e outros benefícios a 

novos investimentos. As mesmas foram motivadas, em particular, pela ausência de 

uma política nacional no sentido de induzir o desenvolvimento regional e pela tentativa 

de atrair empresas industriais que estavam se relocalizando no território brasileiro, como 

resultado do processo de reestruturação produtiva.  

Sergipe também participou desse processo, incentivando novos 

investimentos. No entanto, a estratégia não se restringia apenas a atrair empresas de 

outros lugares, mas, também, induzir a iniciativa de produtores locais a expandir os 

seus negócios e melhorar tecnologicamente o seu processo produtivo. Assim, a grande 

maioria dos beneficiados com incentivos entre os anos 1995 e 2000 é composta por 

grupos econômicos sergipanos.  

A Lei que rege o programa de incentivos estabelece um sistema de 

avaliação que mede a importância do empreendimento produtivo para o território 

sergipano. Este sistema considera aspectos necessários para o desenvolvimento 

local e regional, como a descentralização da produção do Estado, a origem da 

matéria-prima, a geração de emprego e renda. Neste sentido, o PSDI, em sua 

essência, se constitui em uma estratégia que tende a conduzir ao desenvolvimento 

local e regional. Mas, apesar disso, a mesma Lei abre brechas para que atividades 

produtivas que não tenham nada a ver como a economia e sociedade locais possam 
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ser beneficiadas. O Conselho de Desenvolvimento Industrial pode, ao seu exclusivo 

critério, conceder incentivos a qualquer empreendimento produtivo que seja 

essencial para a economia do Estado. No entanto, não está claro, na Lei, como seria 

definida a essencialidade do mesmo. A ausência de critérios pode desviar os 

recursos do Programa para atividades que não criam raízes no local, tendo, assim, 

como único fator de aderência ao território o incentivo governamental. 

Com relação aos resultados do PSDI, constatou-se que apenas uma das 

empresas pesquisadas tem raízes mais fortes no território. Ela é a que produz sucos 

concentrados de frutas. O ramo do qual faz parte essa empresa tem uma grande 

importância como dinamizador das atividades agrícolas, do Sul de Sergipe, ligadas à 

fruticultura. Ele promove o desenvolvimento regional na medida em que intensifica os 

fluxos de insumos, produtos e renda na área. 

Um outro aspecto que indica fragilidade da Política Industrial de Sergipe dos 

anos noventa como estratégia de desenvolvimento regional e local duradouros é a 

forma de enredamento. Para a grande maioria das empresas pesquisadas, o mesmo 

não se dá no território sergipano, mas com outros estados fora da Região Nordeste do 

Brasil e com outros países. Assim, a formação das redes se dá de forma vertical. Além 

disso, pode-se verificar que não existe uma relação de cooperação entre os atores 

locais, no sentido de viabilizar a formação de grupos coesos para atingir o objetivo 

comum do desenvolvimento do setorial. 

Outra limitação é que, em termos gerais, o nível de aderência dos 

empreendimentos pesquisados ao território sergipano deixa a desejar. As raízes que 

sustentam as empresas pesquisadas apresentam certa fragilidade. Isso quer dizer que 

se as barreiras que restringem o crescimento delas não forem removidas, a tendência é 

que a maioria das firmas seja fechada em Sergipe. 
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Outra limitação se refere às promessas de emprego nos projetos 

apresentados à CODISE que, muitas vezes, não são cumpridas. Além disso, a 

fiscalização é precária, o que compromete os resultados do Programa, facilitando a 

ocorrência das distorções entre o projetado e o efetivado.  

O descaso com o meio-ambiente é outro problema sério, que tende a 

comprometer o desenvolvimento sócio-econômico futuro do Estado. Falta um maior 

empenho das autoridades responsáveis, no sentido de garantir que os produtores 

tenham mais cuidado com os resíduos de seus processos produtivos.  

A literatura recente sobre desenvolvimento regional tem destacado a parceria 

entre estado e atores locais como uma grande alavanca para promoção do 

desenvolvimento local e regional. O papel do governo nessa parceria é de facilitador e 

estimulador do desenvolvimento de um ambiente atrativo para novos investimentos que 

são necessários para a manutenção do crescimento econômico e do bem-estar social. 

Assim, os gestores da política de desenvolvimento devem ter uma maior 

atenção com os produtores locais, não só em relação àqueles que foram apoiados 

com incentivos, mas, qualquer agente que contribua com a geração de riqueza no 

território. Algumas das suas necessidades, muitas vezes, são simples de serem 

resolvidas pelo Estado, basta que este tenha um maior contato com eles.  

Além disso, a avaliação dos projetos deve ser mais rigorosa, pois os recursos 

públicos são escassos para serem desperdiçados com empresas que não possam 

contribuir para o desenvolvimento do Estado. As empresas incentivadas devem 

estimular os negócios na economia sergipana, seja na cadeia produtiva da qual faz ( ou 

fará) parte, seja nas outras atividades econômicas do espaço local e regional 

Da forma como a política de industrialização do Estado de Sergipe foi 

conduzida nos anos noventa a sustentação do desenvolvimento será pouco provável. 
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No entanto, devem-se concentrar maiores recursos e esforços no melhoramento da 

infra-estrutura econômica e social do Estado e na indução do estreitamento das 

relações entre produtores que atuam em ramos de produção afins, para que se institua 

a formação de grupos coesos que busquem o objetivo comum do desenvolvimento. 

Atuando em conjunto, os produtores terão maior facilidade de agir (ou reagir) diante das 

mudanças socioeconômicas que possam ocorrer no mundo.  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

 Pró- Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa  
Núcleo de Pós-Graduação em Geografia 

 
 

 

 

Aracaju, 26 de julho de 2004 

 

 

Prezado(a) Senhor(a), 

 

 

Estou desenvolvendo um trabalho científico sobre o tema Política 

Industrial e Desenvolvimento Regional: o caso de Sergipe nos anos 90. Este 

trabalho é um dos pré-requisitos para a conclusão do curso de mestrado do Núcleo 

de Pós-graduação em Geografia da Universidade Federal de Sergipe. 

Pretende-se, a partir dos resultados dos questionários, analisar a interação 

das empresas com a economia sergipana, destacando as necessidades das 

mesmas no sentido de expandir e enraizar as suas atividades em Sergipe.  

As informações solicitadas neste questionário serão consideradas 

confidenciais e não serão trabalhadas isoladamente. Elas terão um tratamento em 

conjunto, de forma agregada, de modo que não será possível identificar a empresa. 

 

 

 

Desde já agradeço a sua preciosa colaboração. 

 

 

Atenciosamente, 

 

Ulisses Pereira Ribeiro  
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QUESTIONÁRIO APLICADO ÀS EMPRESAS 

 
 
 
 
1. Perfil da empresa: 

a) Município de localização da empresa:  

b) Setor/ramo que a empresa compõe: 

c) Tipo(s) de produto(s): 

d) Origem do capital da empresa:   País:   

                                                         Estado:   

e) Número de trabalhadores:  

 

2. Origem da força de trabalho: 

 

3. A qualidade da mão-de-obra disponível em Sergipe atende às necessidades da 
empresa?         (   ) SIM        (   ) NÃO  

Se não, por que?   

 

4. Que nota de 0 a 10 o(a) senhor(a) atribui à qualidade da mão-de-obra disponível 
em Sergipe?  
NOTA:  

 

5. A cultura do trabalhador sergipano favorece ao crescimento da empresa? 
(   ) SIM   (   ) NÃO 

Por que?  

 

6. Qual é a origem da matéria-prima utilizada pela empresa? 

País(es):  

Estado(s):  

Município(s):  

LOCALIDADE PROPORÇÃO (%) (aproximada) 

Município de localização da empresa  

Aracaju  

Municípios circunvizinhos  

Outros Estados  

(    ) DISTRITO 
INDUSTRIAL? 
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7. Quais são as maiores dificuldades com relação ao fortalecimento das relações 
com os fornecedores locais? 

 

8. Qual é o destino da produção da empresa: 

País(es):  

Estado(s):  

Município(s):  

 
9. Quais são as maiores dificuldades com relação ao fortalecimento das relações 

com o mercado consumidor local? 
 

10. Dependência da Infra-estrutura de transporte disponível no Estado: 

 
RODOVIAS              (   ) Sim     (   ) Não 
PORTO                    (   ) Sim     (   ) Não 
AEROPORTO          (   ) Sim     (   ) Não 
HIDROVIAS             (   ) Sim     (   ) Não 
 

11. A infra-estrutura de transporte é adequada às necessidades da empresa? 

(   ) SIM      (   ) NÃO 

Se não, por que? 

 

12. Atribua uma nota de 0 a 10 à qualidade da infra-estrutura de transporte utilizada 

pela empresa. 

NOTA:  

 

13. Quais são os fatores que influenciaram na localização da empresa em Sergipe? 
 

14. Destes fatores, qual foi o decisivo para a instalação da empresa? 

         

15. Quais foram os fatores que influenciaram na localização da empresa no 

município? 

 

16. Quais são as maiores dificuldades da empresa em manter suas atividades em 

Sergipe? 
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17. Qual a sua avaliação com relação ao clima dos negócios em Sergipe? Ele 

estimula a expansão dos investimentos da empresa? 

 

18. Atribua uma nota de 0 a 10 à qualidade da infra-estrutura produtiva disponível no 

Estado de Sergipe:     NOTA:____________ 

Favor comentar essa nota, identificando qual (ou quais) a(s) infra-estrutura(s) mais 

problemática(s). 

 

19. O Estado de Sergipe tem estrutura sócio-econômica para ter instalados no seu 
parque industrial todos os fornecedores de matérias-primas e consumidores da 
empresa (toda a cadeia produtiva)? 
(   ) SIM    (   )NÃO 
Por que? 

 

20. Quais ações políticas seriam necessárias para estimular o desenvolvimento da 
cadeia produtiva desse setor no Estado de Sergipe?  
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APÊNDICE II 

Número de empresas e de empregos e volume de recursos aplicados 

pelo PSDI, por município 
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Nº de empreendimentos por município apoiados pelo PSDI 

1995/2000 
 

Nº MUNICÍPIOS Nº de  Proporção 
    empreendimentos (%) 
1 N. Sra do Socorro 33 31,43 
2 Aracaju 23 21,90 
3 Estância 10 9,52 
4 Lagarto 6 5,71 
5 Propriá 4 3,81 
6 Maruim 4 3,81 
7 Itabaianinha 3 2,86 
8 Capela 3 2,86 
9 Itaporanga 2 1,90 

10 São Cristóvão 2 1,90 
11 Ribeirópolis 2 1,90 
12 Tobias Barreto 2 1,90 
13 Campo do Brito 2 1,90 
14 Itabaiana  2 1,90 
15 Riachuelo 1 0,95 
16 Barra dos Coqueiros 1 0,95 
17 Laranjeiras 1 0,95 
18 Boquim 1 0,95 
19 N. Sra da Glória 1 0,95 
20 São Domingos 1 0,95 
21 Salgado  1 0,95 
  total 105 100,00 
Fonte de dados primários: CODISE, 2004  

 
Número de empregos por município 

1995/2000 
   
Nº MUNICÍPIOS Nº de empregos Proporção 
      (%) 
1 N. Sra do Socorro 3683 32,46 
2 Estância 1776 15,65 
3 Aracaju 1650 14,54 
4 Itabaianinha 997 8,79 
5 Itaporanga 624 5,50 
6 Propriá 572 5,04 
7 São Cristóvão 299 2,63 
8 Maruim 287 2,53 
9 Ribeirópolis 223 1,97 

10 Barra dos Coqueiros 192 1,69 
11 Laranjeiras 185 1,63 
12 Tobias Barreto 152 1,34 
13 Riachuelo 130 1,15 
14 Lagarto 118 1,04 
15 Capela 117 1,03 
16 Campo do Brito 110 0,97 
17 Itabaiana  109 0,96 
18 São Domingos 81 0,71 
19 Salgado  21 0,19 
20 N. Sra da Glória 14 0,12 
21 Boquim 8 0,07 

  Total 11348 100,00 
Fonte de dados primários: CODISE, 2004  
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Distribuição espacial dos recursos do PSDI 
1995/2000 

 
Nº MUNICÍPIOS valor Proporção 
    (R$) (%) 
1 Estância 238.535.623,84 24,89 
2 N. Sra do Socorro 236.739.890,55 24,70 
3 Laranjeiras 153.364.000,00 16,00 
4 Aracaju 129.639.109,23 13,53 
5 Itaporanga 43.669.119,96 4,56 
6 Lagarto 41.728.705,75 4,35 
7 Propriá 28.728.626,00 3,00 
8 Riachuelo 22.600.000,00 2,36 
9 Maruim 15.454.322,00 1,61 

10 São Cristóvão 11.895.219,00 1,24 
11 Ribeirópolis 10.802.087,00 1,13 
12 Barra dos Coqueiros 10.004.759,10 1,04 
13 Capela 6.198.702,57 0,65 
14 Itabaianinha 2.474.932,00 0,26 
15 Itabaiana  2.278.712,82 0,24 
16 São Domingos 2.001.837,00 0,21 
17 Campo do Brito 1.355.987,00 0,14 
18 Salgado  350.171,60 0,04 
19 N. Sra da Glória 317.848,00 0,03 
20 Boquim 184.170,00 0,02 
21 Tobias Barreto 108.280,00 0,01 
  total 958432103,42 100,00 
Fonte de dados primários: CODISE, 2004  
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ANEXO I 

Lei de incentivos do PSDI 
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APRESENTAÇAO 

 
 
 

 
 
  

Uma das funções básicas e primordiais do Poder Executivo, mesmo no mundo atual da 
globalização, é promover de forma efetiva e eficaz o desenvolvimento sócio-econômico do 
Estado, de forma direta onde se tome necessário e/ou através de parcerias com a iniciativa 
privada garantindo-Ihes os apoios que viabilizem suas intenções. 

Neste sentido, tomando como base a reconhecida escassez dos fatores de produção, 

emerge como diretriz forte o uso qualitativo e racional destas riquezas, permitindo gerar com 

os bens e serviços produzidos, as condições ideais hoje exigi das no competitivo mercado 

consumidor. 

Assim sendo, o Governo tem que ofertar e garantir aos investidores, além de uma 
infra-estrutura econômica e social adequada a receber esses investimentos, um elenco de 
incentivos que possam dar a essas parcerias Estado Empresário, os níveis de viabilidade 
exigidos para cada empreendimento. 

Sergipe se enquadra plenamente neste contexto, além do governo ALBANO 
FRANCO também ofertar uma moderna lei de Incentivos Fiscais, Financeiros, Creditício e 
Locacionais, denominadas de PSDIIF AI, que estão detalhadas nesta publicação, passo 
fundamental nas parcerias que almejamos concretizar com o empresariado. 

 
 
 
 
 
 
 

JOSÉ DE OLIVEIRA GUIMARÃES  
Secretário de Estado da Indústria e do Comércio 
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LEI No. 3.140 DE 23 DE DEZEMBRO DE 1991 
 
 

Institui o Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial PSDI, cria o Fundo de Apoio à 

Industrialização - FAI, e dá outras providencias. 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, 

 
Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe aprova e eu 

sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1°. Fica instituído o Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial - 

PSDI, no âmbito da Secretaria de Estado da Indústria, do Comércio e do Turismo - SEICT. 
 
Parágrafo único. O PSDI será administrado pela Secretaria de Estado da Indústria, 

do Comércio e do Turismo, e terá, como órgão consultivo e normativo superior, o Conselho de 
Desenvolvimento Industrial - CDI. 

 
Art.~. O Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial- PSDI, tem por 

objetivo incentivar e estimular o desenvolvimento socioeconômico estadual, mediante a 
concessão de apoio financeiro, creditício, locacional e/ou fiscal a empreendimentos da iniciativa 
privada. 

 
§ 1°. Para fins de apoio financeiro, creditício, locacional e fiscal, conforme 

estabelece o "caput" deste artigo, os empreendimentos da iniciativa privada deverão ser 
considerados necessários e prioritários para o desenvolvimento do Estado de Sergipe, nos termos 
desta Lei. 
(Redação dada pela Lei n° 4.173 de 20 de Dezembro de 1999) 

 
§ 2º. Entende-se como empreendimento da iniciativa privada, necessário e prioritário para 

o desenvolvimento do Estado, aquele que proporcione ou contribua para: 

 
1. - a elevação do nível de emprego e renda; 
2. - a descentralização econômica e espacial das atividades produtivas; 
3. - a modernização tecnológicas do parque industrial; 
4. - a preservação do meio ambiente; 

  
Art. 3°. O apoio financeiro, creditício locacional e/ou fiscal, de que 

trata o art. 20. desta Lei, poderá ser concedido através de participação acionária; financiamento; 
cessão de terrenos ou de galpões em áreas ou distritos industriais; e estímulos na área fiscal, assim 
entendidos: 

 
I - Apoio Financeiro: Participação acionária do Estado de Sergipe, através 

da Companhia de Desenvolvimento Industrial e de Recursos Minerais de Sergipe - CODISE., 
mediante utilização de recursos financeiros do F Alou transferência de galpões industriais ou 
terrenos, em empreendimentos industriais novos, no limite de até 30% (trinta por cento) dos 
investimentos fixos, tendo como parâmetro referencial à geração futura do ICMS. 
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II - Apoio Creditício: Financiamento prestado pelo PSDI, 
através do FAI, tendo como parâmetro referencial a geração futura do ICMS, a ser concedido, a 
empreendimento novo, e a empresa já instalada e funcionando anteriormente, neste caso, 
calculado sobre a parte referente ao crescimento real do ICMS a que se refere o §2°. deste artigo, 
obedecendo ao seguinte: 
a) até 100 % (cem por cento) do valor do ICMS próprio recolhido; e 
b) contrato com prazo de até 10 (dez) anos, em que o financiamento do ICMS de cada mês do 
período contratual é pago com o mesmo prazo do contrato. 

 
III - Apoio Locacional: Cessão ou venda de terrenos ou galpões industriais 

ou permuta desses galpões, para implantação de indústrias, a preço subsidiados. 
 

IV - Apoio Fiscal: 
 
a) Diferimento do diferencial de alíquota do ICMS nas compras de bens de 
capital, inclusive de importações feitas por empreendimentos industriais 
novos, ou por empresas industriais em funcionamento cujo novos 
investimentos acrescentem melhoria de produtividade; 
 
b) Carência para pagamento do ICMS devido, no caso de empreendimento 
industrial novo; 
(Redação dada pela Lei n° 4.173 de 20 de Dezembro de 1999) 
 
c) Diferimento do ICMS nas importações de matérias primas, insumos, 
material secundário e de embalagem. 
 
§ 1°, A participação acionária, de que trata o inciso I do "caput" deste 

artigo, dar-se-á através da subscrição de ações preferenciais, sem direito a voto, que serão 
subscritas e integralizadas por seu valor nominal. 

 
§ 2°. O financiamento, a que se refere o inciso 11 do "caput " deste artigo, 

só poderá ser concedido a empresa industrial já instalada e em funcionamento no Estado, que 
garanta um crescimento, do valor real do ICMS devido, não inferior a 50% (cinqüenta por cento) 
da média do mesmo tributo nos últimos 12 (doze) meses se implantada ha mais de 01 (um) ano ou 
no período de efetivo recolhimento do ICMS, se implantada há 1 (um) ano ou menos, contado da 
data da--entrada da solicitação do benefício na Secretaria de Estado da Indústria, do Comércio e 
do Turismo, média essa devidamente corrigida ou atualizada monetariamente, de acordo com a 
legislação pertinente, até a data em que for pleiteado o referido financiamento. 

 
§ 3°. A concessão do apoio financeiro, creditício, locacional e/ou fiscal, a 

que se refere este artigo, dependerá sempre de parecer favorável dos órgãos da Administração 
Estadual responsáveis pelas áreas de indústria, fazenda ou planejamento, de acordo com o 
estímulo ou incentivo a ser concedido, e de aprovação pelo Conselho Desenvolvimento Industrial 
- CDI". 

 
§ 4°. O recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS, a que se refere a 

letra "a" do inciso IV deste artigo, ocorrerá quando da desincorporação do bem incentivado. 
 
§ 5°, O ICMS devido, de que trata a alínea "b" do inciso IV, do "caput" 

deste artigo, será pago, findo o prazo de carência, em valor equivalente de até 25% (vinte e cinco 
por cento) do ICMS beneficiado, objeto da carência, devidamente corrigido desde o desembolso 
até a data do pagamento, pela aplicação do índice Geral de Preços do Mercado - IGPM, calculado 
pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, ou outro índice que venha a substituí-lo por decisão da 
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autoridade monetária, concomitantemente com o do ICMS devido, que a partir de então ocorrer, 
das mercadorias industrializadas. 
(Redação dada pela Lei n° 4.173 de 20 de Dezembro de 1999) 

 
§ 6°. A carência prevista na letra "b" do inciso IV do "caput" deste artigo 

será de até 10 (dez) anos, em que o ICMS de cada mês do período é pago com a mesma carência, 
e o gozo do respectivo beneficio será também de até 10 (dez) anos, sendo que, em casos 
excepcionais, quando o projeto for de relevante importância para o Estado, em termos de geração 
de novos empregos e de integração setorial que fortaleça a cadeia produtiva do segmento 
industrial em que atue a beneficiária, assim enquadrados os setores de "Agroindústria" que 
utilizem produtos gerados nos perímetros irrigados do Estado de Sergipe, de "Artigos de 
Vestuários", de "Madeira e Mobiliário", de "Calçados", de "Cosméticos", de "Produtos de Higiene 
Pessoal e Toucador em geral", e "Indústria Farmacêutica", o prazo de carência e o gozo do 
respectivo benefício poderão ser estendidos, por decisão do Conselho de Desenvolvimento 
Industrial - CDI, para até 15 (quinze) anos. 
(Redação dada pela Lei n° 4.173 de 20 de Dezembro de 1999) 

 
§ 7°. Os benefícios referidos no inciso IV deste artigo serão concedidos por 

prazo certo e com observância aos princípios disciplinados no "caput" do artigo 179 do Código 
Tributário Nacional; 

 
§ 8°. Ocorrendo a todo tempo, a negação ao gozo de qualquer dos 

benefícios contemplados nesta Lei, fica assegurada, ao então beneficiário, a opção de gozo dos 
demais benefícios, independentemente da natureza destes; 

 
Art. 4°. Para os fins desta Lei, considera-se empreendimento industrial novo 

aquele, cujo início das operações tenha ocorrido há menos de 180 (cento e oitenta) dias contado 
da formalização do pleito de estímulo ou incentivo junto à Secretaria de Estado da Indústria, do 
Comércio e do Turismo - SEICT. 

 
Art. 5°. Independentemente dos benefícios e apoios previstos nesta Lei, ao 

empreendimento industrial novo poderão, ainda, ser concedidos os mesmos benefícios financeiro, 
creditício e locacional que, comprovadamente estejam sendo oferecidos por outro Estado 
Brasileiro, desde que o respectivo projeto seja aprovado e a aplicação do benefício seja autorizado 
pelo Conselho de Desenvolvimento Industrial - CDI, sendo que, no caso de benefício fiscal, a sua 
concessão dependerá de convênio, constitucionalmente previsto, ou de Lei própria do Estado de 
Sergipe, que autorize a sua aplicação. 
(Redação dada pela Lei n° 4.173 de 20 de Dezembro de 1999) 

Parágrafo Único - A aplicação das vantagens previstas no "caput" deste artigo, 
adequando-se o prazo de concessão dos benefícios com as características do investimento, dentro 
da conveniência do Estado de Sergipe, dar-se-á de acordo com o que for aprovado mediante 
Resolução do Conselho de Desenvolvimento Industrial. 

 
Art. 6°. Os prazos de concessão dos benefícios financeiros e creditícios não 

poderão ultrapassar de 05 (cinco) e 10 (dez) anos, respectivamente, a contar das respectivas 
liberações, e as formas de amortização ou resgate de financiamentos ou de recompras de 
participação acionária serão definidos e disciplinados em Regulamento. 

 
Art. 7°. Os financiamentos efetuados através do FAI sofrerão a correspondente 

correção, atualização ou reajuste monetário conforme dispuser o regulamento desta Lei. 
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Art. 8°. Perderá o direito aos benefícios concedidos no termo desta Lei, a empresa 
que: 

I - não efetuar o recolhimento do ICMS devido, nos prazos legais, 
ou deixar de amortizar, no respectivo vencimento, 02 (duas) parcelas de financiamento, 
consecutivas ou não; 

II - alterar as características do produto que tenha fundamentado a 
concessão de benefício, ressalvada prévia e expressa aprovação da Companhia de 
Desenvolvimento Industrial e de Recursos Minerais de Sergipe - CODISE, após apreciação e 
manifestação favorável do Conselho de Desenvolvimento Industrial- CDI; 

 
III - reduzir, no caso de ampliação, a capacidade instalada, 

independentemente de aumento de faturamento; 
  

IV - não iniciar, no prazo máximo de 12 (doze) meses, 
contados do ato concessivo de benefício, a implantação do projeto; 

 V - praticar crime de sonegação fiscal, após transitada 
em julgado a correspondente sentença; 

 
VI - reduzir o nível de emprego em relação àquele contido no 

projeto, ressalvada prévia e expressa aprovação da CODISE, após 
apreciação e manifestação favorável do Conselho de Desenvolvimento Industrial CDI. 

 
Parágrafo Único - A perda do direito a benefício, de que trata o 

"caput" deste artigo, implicará o imediato pagamento das parcelas vencidas e vincendas, sem 
qualquer dedução, e independentemente da ampliação das demais penalidades cabíveis. 
(Redação dada pela Lei n° 4.173 de 20 de Dezembro de 1999) 

 
Art. 9°. Fica criado o Fundo de Apoio à Industrialização - FAI, como instrumento 

de apoio às ações do Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial - PSDI. 
 
Art. 10. O Fundo de Apoio à Industrialização - FAI, tem por finalidade 

incrementar as atividades das empresas que, na área industrial, promovam o desenvolvimento 
socioeconômico do Estado, dentro do Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial- PSDI. 

 
Art. 11. Os recursos do FAI serão aplicados exclusivamente na concessão de apoio 

financeiro, creditício, locacional e/ou fiscal a empreendimentos beneficiados pelo PSDI, nos 
termos desta Lei. 

Parágrafo Único. O ICMS objeto do estímulo será recolhido na data da liberação 
pelo F AI dos correspondentes recursos decorrente do Apoio Creditício, obedecidos os prazos e 
percentuais estabelecidos na Resolução de enquadramento da empresa ou empreendimento no 
PSDI e no F AI. 
 

Art. 12. Constituirão recursos do Fundo de Apoio à Industrialização  
FAI: 
 
I. Os recursos alocados no Orçamento do Estado, que lhe forem destinados, a partir de 
recomendação ou audiência do Conselho de Desenvolvimento Industrial - CDI; 

II. Os créditos adicionais que lhe forem destinados pelo Estado; 
 
III.0s recursos resultantes de empréstimos, financiamentos, repasses ou suprimentos de Agências 
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ou Fundos Nacionais ou Internacionais de Desenvolvimento; 
 
IV.Os auxílios, doações, legados, subvenções, contribuições ou quaisquer outras transferências 
legais feitas por entidades, pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, nacionais ou 
internacionais; 
 
V. Recursos repassados pela Companhia de Desenvolvimento e de Recursos Minerais de Sergipe 
CODISE, equivalentes a 5 % (cinco por cento) do resultado financeiro das vendas de terrenos e 
galpões industriais ou para fins industriais; 
 
VI.As participações acionárias do Estado de Sergipe, através da CODISE, decorrentes das 
aplicações do anterior Fundo de Desenvolvimento Industrial-FDI; 
 
VII.O produto de dividendos, bonificações, amortizações e encargos financeiros resultantes da 
aplicações do FAI, bem como o da venda, do resgate ou da recompra de participação acionária e 
de debêntures conversíveis em ações; 
 
VIII.Os rendimentos ou acréscimos provenientes de aplicações de recursos do próprio FAI; 
 
IX. Recursos repassados pelo Banco do Estado de Sergipe S.A.- BANESE, equivalentes 1 % 
(hum por cento) do seu lucro líquido; 
 
X. Recursos repassados pela Secretaria de Estado da Fazenda, equivalentes a 50% (cinqüenta por 
cento) do montante que arrecadar referente à cobrança de taxas; 
 
XI. Recursos de outras fontes, que legalmente se destinem ao FAlou se constituam em receita do 
mesmo Fundo; 
 
XII.Outras receitas diversas. 

 
§ 1°. Os recursos do FAI, de que trata este artigo, serão depositados, 

mantidos e movimentados em conta específica do Banco do Estado de Sergipe S.A. - BANESE, 
ressalvados os casos de exigência legal ou regulamentar de norma operacional da respectivas 
fonte repassadora, para manutenção em outro estabelecimento financeiro oficial vinculado ao 
Governo Federal, sempre com a denominação ao "FAIISEICT/CODISE." 

 
§ 2°. Os recursos a que se refere o inciso I do "caput" deste artigo serão 

consignados, anualmente, na proposta orçamentária do Poder Executivo, em montante a ser 
apurado segundo o incremento real da arrecadação do ICMS recolhido pelas empresas 
beneficiadas pelo FAI. 

 
§ 3°. Os recursos orçamentários serão liberados, mensalmente, em favor do 

FAI, em montante a ser calculado pela Secretaria de Estado da Fazenda, tomando-se como base o 
incremento real do ICMS recolhido pelas empresas beneficiárias. 

 
Art. 13. A Administração Superior da gestão do F AI será exercida pelo Conselho 

de Desenvolvimento Industrial - CDI, vinculado à Secretaria de Estado da Indústria, do Comércio 
e do Turismo -SEICT. 

 
Art. 14. O controle da execução financeira e orçamentária do FAI deverá ser 

efetuado pelos órgãos de controle interno do Poder Executivo, e será objeto de prestação de contas 
ao Tribunal de Contas do Estado, na forma da legislação pertinente. 
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Art. 16. Esta Lei, deverá ser regulamentada por Decreto do Poder Executivo, 
dentro do prazo de 670 (seiscentos e setenta) dias, a partir da data de sua publicação. 

 
Art. 16. Publicado o Regulamento desta Lei, a que se refere o seu art. 15 o COI, 

por proposta da SEICT, deverá aprovar as normas de organização e operacionalização do FAl, a 
serem homologadas mediante Decreto do Poder Executivo. 

 
Art.17. Fica a SEICT obrigada a semestralmente enviar para a Assembléia 

Legislativa do Estado de Sergipe, relação discriminada das empresas beneficiadas com os 
respectivos benefícios concedidos em função desta Lei. 

Art. 18. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus 
efeitos a partir de 1 ° de outubro de 1991. 

 
Art. 19. Revogam-se as disposições em contrário. 

 
Aracaju, 23 de Dezembro de 1991; 170º da Independência e 103º da República. 

 
 

JOÃO ALVES FILHO  
GOVERNADOR DO ESTADO 

 
Antônio Manoel de Carvalho Dantas  

Secretário de Estado da Fazenda 
 

Antônio Carlos Borges Freire  
Secretário de Estado do Planejamento 

 
Antônio Fernandes Viana de Assis  

Secretário de Estado da Industria, Comercio, Ciência, 
Tecnologia e Meio Ambiente 

Reprodução da Lei 3.140, de 23 de dezembro de 1991, com nova publicação do 
seu texto, devidamente consolidado com as alterações introduzidas pelas Leis nOs 3.377, de 15 de 
setembro de 1993 , 3.590, de 27 de dezembro de 1994, 3.674, de 6 de dezembro de 1995, 3.680, 
de 20 de dezembro de 1995, adaptado à atual estrutura organizacional da Administração Estadual 
disposta na Lei n° 3.591, de 9 de janeiro de 1995 e Lei 4.173, de 20 de Dezembro de 1999. 
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DECRETO No. 
 

DE 2001 

 
 
 

DISPÕE SOBRE NOVA REGULAMENTAÇÃO DA LEI No. 3.140, 
DE 23 DEZEMBRO DE 1991, QUE INSTITUI O PROGRAMA 
SERGIPANO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL. P.S.D.I. E 
QUE CRIA O FUNDO DE APOIO 'A INDUSTRIALIZAÇÃO - FAI, 
FACE AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELAS lEIS N°s. 
3.377 DE 15 DE SETEMBRO DE 1993, 3.590 DE 27 DE 
DEZEMBRO DE 1994, 3.674 DE 06 DE DEZEMBRO DE 1995 , 
3.680 DE 20 DE DEZEMBRO DE 1995 E 4.173 DE 20 DE 
DEZEMBRO DE 1999. 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe 

são conferi das nos termos do Art. 84, incisos V, VII e XXI, da Constituição Estadual; de 
acordo com a competência deferida ao Poder Executivo na forma do art. 15 da Lei N° 3.140, 
de 23 de dezembro de 1991; na conformidade das disposições constantes da Lei N° 3.591, de 
09 de janeiro de 1995, combinada com as Leis nOs 2.608, de 27 de fevereiro de 1987 e 2.960, 
de 09 de abril de 1991; e tendo em vista que, havendo sido regulamentadas anteriormente 
pelos Decretos nOs 13.950, de 17 de setembro de 1993, 15.970 de 12 de Julho de 1996 e 
Decreto 19.046 de 22 de Agosto de 2000, a necessidade de dispor sobre nova regulamentação 
da instituição do Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial - PSDI, e da criação do 
Fundo de Apoio à Industrialização - FAI, de que trata a referida Lei N° 3.140, de 23 de 
dezembro de 1991, face às alterações introduzidas pelas Leis N°s 3.377, de 15 de setembro de 
1993, 3.590, de 27 de dezembro de 1994, 3.674, de 06 de Dezembro de 1995,3.680, de 20 de 
dezembro de 1995 e 4.173 de 20 de Dezembro de 1999. 
 
 
 
 
DECRETA: 
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TÍTULO I 

DO PROGRAMA SERGIPANO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL ~PSDI 

CAPÍTULO I 

DA INSTITUIÇÃO, GESTÃO E OBJETIVO 
 
Art. 1°. O Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial - PSDI, instituído pela 

Lei no. 3.140/91, de 23 de dezembro de 1991, no âmbito de Secretaria de Estado da Indústria, 
Comércio e do Turismo - SEICT, é um instrumento de promoção do desenvolvimento sócio-
econômico do Estado, através da concessão de incentivos e estímulos a empreendimentos 
industriais. 

 
Art. 2°. O PSDI é administrado pela Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e do 

Turismo - SEICT, diretamente e/ou através da Companhia de Desenvolvimento Industrial e de 
Recursos Minerais de Sergipe - CODISE, tendo como órgão consultivo e normativo superior o 
Conselho de Desenvolvimento Industrial - CDI. 

 
Art. 3°. O PSDI tem por objetivo incentivar e estimular o desenvolvimento sócio - 

econômico Estadual, mediante a concessão de apoio financeiro, creditício, locacional e/ou fiscal a 
empreendimentos industriais da iniciativa privada, nos termos da Lei N° 3.140, de 23 de 
dezembro de 1991, com as alterações introduzidas pelas Leis nOs 3.377, de 15 de setembro de 
1993, 3.590, de 27 de dezembro de 1994, 3.674, de 06 de dezembro de 1995, 3.680 de 20 de 
dezembro de 1995, Lei 4.173 de 20 de Dezembro de 1999, e de acordo com este Decreto de 
Regulamentação. 

CAPÍTULO II 

DOS INCENTIVOS E ESTÍMULOS 
 
Art. 4°. Os incentivos e estímulos de que trata o art.1°. são constituídos de apoio 

financeiro, creditício, locacional e/ou fiscal, a que se refere o art. 3°., deste Decreto, 
compreendendo: 

 
I . Apoio Financeiro: participação acionária do Estado, através da Companhia 

de Desenvolvimento Industrial e de Recursos Minerais de Sergipe CODISE, nos 
empreendimentos industriais novos, no limite de até 30% (trinta por cento) dos investimentos 
fixos, tendo como parâmetro referencial à geração futura do ICMS; 

II . Apoio Creditício: Financiamento prestado pelo PSDI, através do FAI, tendo 
como parâmetro referencial a geração futura do ICMS, a ser concedido, a empreendimento novo, 
e a empresa já instalada e funcionando anteriormente, neste caso, calculado sobre a parte referente 
ao crescimento real do ICMS a que se refere o & 2°. do Art. 3°. da Lei no. 3.140, com suas 
alterações subsequentes; 

III. Apoio Locacional: cessão ou venda de terrenos ou galpões industriais ou 
permuta desses galpões para implantação de indústrias, a preços subsidiados. 

 

IV. Apoio Fiscal: 
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 a) Diferimento do diferencial de alíquota do ICMS
 nas 
compras de bens de capital, inclusive de importações, feitas por empreendimentos industriais 
novos, ou por empresas industriais em funcionamento cujo os novos investimentos acrescentem 
melhoria de produtividade; 
  

b) Carência para pagamento do ICMS devido, no caso de 
empreendimento industrial novo; 

 c) Diferimento do ICMS nas importações de matérias primas, insumos, 
material secundário e de embalagem. 
 

§ 1º . O ICMS devido, de que trata a alínea "b" do ínciso IV, do "caput" deste artigo, 
será pago, findo o prazo de carência, em valor equivalente de até 25% (vinte e cinco por cento) do 
ICMS beneficiado, objeto da carência, devidamente corrigido desde o desembolso até a data do 
pagamento, pela aplicação do índice Geral de Preços do Mercado - IGPM, calculado pela 
Fundação Getúlio Vargas - FGV, ou outro índice que venha a substituí-lo por decisão da 
autoridade monetária, concomitantemente com o do ICMS devido, que a partir de então ocorrer, 
das mercadorias industrializadas. 

 
§ 2º - Os benefícios fiscais referidos no inciso IV deste artigo, serão concedidos por 

prazo certo e com observância aos princípios disciplinados no "caput " do artigo 179 do Código 
Tributário Nacional. 

 
§ 3º - Ocorrendo a todo tempo, a negação ao gozo de qualquer dos benefícios 

contemplados na referida Lei no. 3.140/91, fica assegurada, ao então beneficiário, a opção de 
gozo dos demais benefícios, independentemente da natureza destes. 

 
§ 4° - Para efeitos do parágrafo anterior, se autorizado pela resolução de 

enquadramento expedida pelo Conselho de Desenvolvimento Industrial - CDI, o beneficiário que 
obtiver o benefício fiscal poderá firmar contrato com o BANESE/F AI relativo ao benefício 
creditício, para que, durante o período de vigência do benefício, possa fazer a opção por este, 
mediante notificação extra judicial à SEFAZ e ao BANESE. 

 
§ 5° - Fica vedada a concessão cumulativa dos benefícios fiscal com o creditício. 

 

CAPÍTULO III 

DA PARTICIPAÇÃO DAS EMPRESAS NOS ESTÍMULOS E INCENTIVOS 
 
Art. 5°. Poderão usufruir dos incentivos e estímulos os empreendimentos industriais 

novos, ou já instalados e em funcionamento, considerados pelo Conselho de Desenvolvimento 
Industrial -CDI, no que couber, como necessários e prioritários para o desenvolvimento do 
Estado. 

Parágrafo Único. Entende-se como necessário e prioritário, o empreendimento 
industrial, da iniciativa privada, que proporcione ou contribua para: 

a) a elevação do nível de emprego e renda; 
 
b) a descentralização econômica e espacial das atividades produtivas; 
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c) a modernização tecnológica do parque industrial; 
 
d) a preservação do meio ambiente. 

 
Art. 6°. A participação dos empreendimentos industriais nos incentivos e estímulos de 

que trata este Decreto dar-se-á com observância às seguintes formas: 
 
I - APOIO FINANCEIRO: subscrição pelo Estado através da CODISE, de 

ações preferenciais sem direito a voto, nos empreendimentos industriais novos, integralizadas pelo 
seu valor nominal, com recursos do FAlou da CODISE, ou ainda mediante transferência de 
galpões ou terrenos de sua propriedade, no limite de até 30% (trinta por cento) dos investimentos 
fixos, tendo como parâmetro referencial a geração futura de ICMS. 

 
II - APOIO CREDITÍCIO: 

 
a) empréstimo concedido através do FAI, a empresas industriais novas, 

nos prazos e percentuais de ICMS estabelecidos no art. 24 deste Decreto; 
 
b) empréstimo concedido através do FAl, a empresas industriais já 

instaladas e em funcionamento, que garantam um acréscimo não inferior a 50% (cinqüenta por 
cento) do valor do ICMS devido, nos termos dos artigos 24 e 25 deste Decreto. 

 
III - APOIO LOCACIONAL: cessão ou venda de terrenos ou galpões 

industriais ou permuta desses galpões feita com empresas, destinadas a implantação de 
empreendimentos com atividades industriais, nos termos da legislação pertinente; 

 
IV . APOIO FISCAL: 

 
a) Diferimento do diferencial de alíquota do ICMS nas compras de bens 

de capital, inclusive de importações, feitas por empreendimentos industriais novos, ou por 
empresas industriais em funcionamento cujo novos investimentos acrescentem melhoria de 
produtividade; 

 
b) Carência para pagamento do ICMS devido, no caso de 

empreendimento industrial novo, de acordo com o parágrafo 60 do Art. 30 da Lei n° 3.140/91, e 
alterações posteriores; 

 
c) Diferimento do ICMS nas importações de matérias primas, insumos, 

material secundário e de embalagem. 

Parágrafo Único - Os incentivos e estímulos previstos neste Decreto não serão 
concedidos a empresas que estiverem em situação irregular perante o Fisco Estadual e/ou forem 
inadimplentes junto ao Banco do Estado de Sergipe S/A - BANESE, ou a qualquer órgão ou 
entidade da administração pública estadual direta ou indireta, em quanto perdurar a irregularidade 
e/ou inadimplência. 
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CAPITULO IV 

DA CONCEITUAÇAO DAS EMPRESAS INDUSTRIAIS 
 
Art. 7°. Para efeito do disposto no "caput" do art. 50 deste Decreto, entendese como: 

 
I . Empresa industrial: toda pessoa jurídica de direito privado, devidamente 

registrada na Junta Comercial do Estado que realiza operação de que resulte alteração da natureza 
dos bens, através de beneficiamento, transformação, acabamento ou recondicionamento; 

II . Empreendimento industrial novo: aquele cujo início das operações tenha 
ocorrido há menos de 180 (cento e oitenta) dias contados da formalização do pleito de estímulo ou 
incentivo junto a Secretaria de Estado da Indústria, Comércio, Ciência, Tecnologia e Meio 
Ambiente - SEIC. 

 
CAPÍTULO V  

DO PROCEDIMENTO 
 
Art. 8°. A empresa interessada em usufruir dos incentivos e estímulos previstos neste 

Decreto de Regulamentação deverá formalizar o pleito apresentando a seguinte documentação: 

I . Requerimento do incentivo e estímulo pretendido ao Secretário de Estado da 
Indústria e Comércio - SEIC, e Vice-Presidente do CDI; 

 II- Projeto Técnico-econômico-financeiro; 
 
III . Cópia do ato constitutivo, devidamente atualizado, provando seu 

arquivamento na Junta Comercial do Estado, e cópia da publicação, assim como cópia da Ata da 
Assembléia Geral que elegeu a atual diretoria, se sociedade anônima, ou declaração da própria 
empresa, visada pela mesma Junta, indicando: 
a) firma, razão ou denominação social; 
b) objetivo, sede, capital social e prazo de duração; 
c) data da eleição da última diretoria e duração de mandato, se for o caso. 

 
IV . Certidão negativa de débitos fiscais, para com as Fazendas Federal, 

Estadual e Municipal, fornecidas pelas repartições de sua jurisdição; 
 
v .. Certidão negativa de débitos para com o INSS; 
 
VI - Certidão negativa de débitos para com o Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço - FGTS; 
 
VII.. Certidão negativa de inadimplência junto ao BANESE; 
 
VIII - Certidão de inexistência 

de processo falimentar, contra a empresa; 
 
IX .. Licença prévia para implantação do projeto industrial expedi da pelo órgão 

estadual de controle do meio ambiente; 
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X .. Outros documentos que, a critério da CODISE, sejam necessários ao 
cumprimento das normas provenientes da legislação que estiver em vigor. 

 
§ 1°. A CODISE rejeitará de pleno, o pedido que se fizer com desatenção ao estatuído 

no "caput" deste artigo. 
 
§ 2°. Verificada a conformidade do pleito com as disposições deste artigo, a CODISE 

encaminhará aos órgãos da Administração Estadual responsáveis pelas áreas de indústria, fazenda 
ou planejamento, de acordo com o estímulo ou incentivo a ser concedido, para apreciação e 
recebimento dos respectivos pareceres. 

 
§ 3°. Recebido o pleito, com os pareceres a que se refere o § 2°. deste artigo, a 

CODISE emitirá parecer fundamentado sobre o pedido da empresa industrial, encaminhando-o ao 
Conselho de Desenvolvimento Industrial - CDI. 

 
§ 4°. Aprovado o pleito, o CDI expedirá Resolução, que será publicada no Diário 

Oficial do Estado, enquadrando o empreendimento para gozo do benefício requerido. 

CAPÍTULO VI 

DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DOS INCENTIVOS E ESTIMULOS 

SEÇÃO I 

DA APLICAÇÃO 
 
Art. 9° Os recursos depositados em nome do FAI, no BANESE, serão aplicados em 

inversões fixas ou mistas diretamente vinculadas ao processo produtivo. 
 
§ 1°. Consideram-se inversões fixas: 

 
I - Construções civis destinadas a implantação, relocalização ou melhoria de 

condições de funcionamento; 
 
II - Máquinas, aparelhos e equipamentos novos destinados a implantação, 

ampliação, substituição ou complementação, e que contribuam para a modernização tecnológica 
industrial; 
111 - Terrenos destinados a implantação, relocalização e/ou ampliação; 

 
IV - Veículos novos destinados exclusivamente ao suprimento de matérias 

primas e escoamento da produção; 
V - Móveis e utensílios novos; 

 
VI - Implantação, ampliação ou reforma das instalações elétricas, hidráulicas e 

sanitárias; 
 
VII - Equipamentos novos destinados a prevenção, diminuição ou eliminação 

da poluição gerada pela empresa industrial; 
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VIII - Equipamentos novos destinados a aumentar a segurança do trabalho e 
das instalações; 

 
§ 2°. Consideram-se inversões mistas, os investimentos previstos no parágrafo primeiro 

agregado ao capital de giro necessário ao processo produtivo das empresas. 
 
§ 3°. A parcela destinada ao capital de giro será definida pelo CDI, de acordo com as 

características do empreendimento, não podendo extrapolar ao limite máximo de 40% (quarenta 
por cento) no total das inversões. 

SEÇÃO II 

DA LIBERAÇÃO 
Art. 10. . Os recursos oriundos do apoio financeiro, serão liberados parceladamente, 

condicionados ao cronograma de execução aprovado e, a partir da 28 parcela, a depender da 
comprovação da anterior e do efetivo cumprimento das disposições deste Decreto de 
Regulamentação. 

Art. 11. - O recurso decorrente do apoio creditício, nos limite e prazos 
fixados pelo CDI - Conselho de Desenvolvimento Industrial serão liberados 
automático e simultaneamente à quitação do montante do ICMS objeto de estímulo. 

§ 1°. O contribuinte beneficiário do incentivo de que trata o "caput" deste artigo deverá 
recolher o ICMS, de sua responsabilidade, integralmente e no prazo fixado na legislação 
pertinente, por meio dos respectivos Documentos de Arrecadação Estadual, da seguinte forma: 

a) a título de ICMS - PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor total; 

b) a título de ESTÍMULO FINANCEIRO ICMSI PSDII FAI, o valor 
resultante da aplicação do percentual concedido ao contribuinte; 

c) a título de ICMS - PARTICIPAÇÃO DO ESTADO, em havendo saldo 

remanescente. 
 
§ 2°. Para efeito de contratação junto ao Banco do Estado de Sergipe S.A., será 

considerado o valor total da parcela referente aquele mês. 
 
§ 3°. Para o cálculo do financiamento, será considerado o valor do imposto relativo as 

próprias operações da unidade industrial beneficiada; 
 
§ 4°. O momento da utilização do apoio creditício será fixado pela resolução de 

enquadramento expedi da pelo Conselho de Desenvolvimento Industrial - CDI, podendo ser 
exercido pelo beneficiário, nos termos do contrato. 

 
§ 5°. A Secretaria da Fazenda, por meio de portaria, estabelecerá, no prazo de 30 

(trinta) dias, contados do termo inicial de vigência deste Decreto, os mecanismos administrativos, 
nas áreas financeira e tributária, necessários a automaticidade de que trata este artigo, bem como 
os procedimentos referentes à escrituração fiscal, ao preenchimento de documentos fiscais, de 
informações econômico-fiscais e de arrecadação e, ainda, à forma de apropriação do crédito fiscal 
relativo às matériasprimas e outros produtos utilizados conjuntamente na fabricação de bens 
relacionados ou não com o incentivo. 
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Art. 12. - Para efeito do disposto nos artigos 11 e 12 deste Decreto, a CODISE deverá 

exigir da empresa beneficiária, cópia de balanços, balancetes, 
duplicatas, notas fiscais, recibos e outros documentos que
 considere 
necessários à perfeita fiscalização do cumprimento das obrigações assumidas. 

Parágrafo Único - Os balancetes de que trata o "caput" deste artigo, deverão 
corresponder ao mês imediatamente anterior àquele em que for apresentado o pleito podendo, 
mediante justificativa aceita pela CODISE, ser tolerado um atraso não superior a 2(dois) meses. 

 
Art. 13. - Poderá ser deduzido pelo BANESE, dos valores dos benefícios creditícios 

concedidos às empresas, conforme prevê o art.3°. deste Regulamento, o percentual de até 5% 
(cinco por cento), para atender a contribuição por serviços prestados, com análise e fiscalização, 
sendo que o equivalente a 60% (sessenta por cento) do valor deduzido será para a CODISE e o 
equivalente a 40% (quarenta por cento) será para o próprio BANESE. 

Parágrafo Único - quando tratar-se de apoio financeiro, será deduzido pela CODISE a 
título de contribuições por serviços prestados, com análise e fiscalizações o percentual de 3% (três 
por cento). 

 
Art. 14. - Para liberação dos recursos de incentivos e estímulos previstos em qualquer 

das hipóteses neste Regulamento a empresa industrial deverá apresentar a CODISE a seguinte 
documentação: 

 
I - Requerimento solicitando a liberação de recursos, indicando a finalidade da 

sua utilização; 
II - Documentação comprobatória da aplicação dos recursos da parcela 

anterior; 
III - Certidões negativas atualizadas de débitos com as Fazendas Federal, 

Estadual e Municipal, como também o INSS e FGTS, se as apresentadas quando do 
enquadramento estiverem prescritas; 
IV . Outros documentos julgados necessários. 

 

CAPÍTULO VII 

DO APOIO FINANCEIRO, MEDIANTE PARTICIPAÇÃO 
ACIONÁRIA DO ESTADO 

SEÇÃO I FINALIDADE 
 
Art. 15. - Os empreendimentos, julgados pelo Conselho de Desenvolvimento Industrial 

- CDI, como necessários e prioritários para o desenvolvimento industrial 
de Sergipe, poderão ter participação acionária do Estado, através da 
Companhia de Desenvolvimento Industrial e de Recursos Minerais de SergipeCODISE, no seu 
capital social. 

 
Art. 16. - A participação acionária de que trata o artigo anterior será fixada pelo CDI, 

não podendo ultrapassar o limite de 30% ( trinta por cento) dos investimentos fixos, tendo como 
parâmetro referencial a geração futura de ICMS, em estrita observância aos critérios de 
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enquadramento estabelecidos no Anexo I deste Decreto. 

SEÇÃO II 

DA LIBERAÇÃO A TITULO DE PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA 
 
Art. 17. - Assegurada a participação acionária do Estado, através da CODISE, em 

empresas privadas, na forma que dispõe este Regulamento, serão os recursos liberados mediante 
apresentação dos documentos previstos no art. 15, obedecendo ao cronograma de desembolso 
previamente aprovado pela CODISE, em função do esquema de financiamento e cronograma de 
investimento apresentado pela beneficiária, e também da programação orçamentária financeira e 
da disponibilidade de recursos do F AI. 

 
Art. 18. - A empresa beneficiada com recursos do FAI, a titulo de participação 

acionária, obriga-se a converter os recursos liberados em ações preferenciais, sem direito a voto, 
de sua emissão, em favor da CODISE, as quais serão subscritas e integralizadas pelo seu valor 
nominal. 

SEÇAO III 

DA CONVERSÃO EM AÇOES 
 
Art. 19. - Os recursos liberados na forma do artigo anterior serão garantidos por notas 

promissórias emitidas pela empresa em favor da CODISE, por ocasião de cada liberação, as quais 
serão substituídas por títulos acionários e representativos dos recursos liberados na primeira 
Assembléia Geral posterior a essa operação. 

 
§ 2° A substituição das notas promissórias e a incorporação dos bens imóveis deverão 

se realizar no mesmo exercício financeiro em que ocorrer a operação. 
 
§ 1° Quando a Participação Acionária se efetivar através de bens imóveis, a 

incorporação destes bens dar-se-á no prazo máximo de 90 (noventa) dias. 
 
Art. 20. - A empresa beneficiada com participação acionária do Estado no seu capital 

social, obriga-se a: 
 
I . Levar a bom termo o projeto, não podendo desinteressar-se pelo mesmo, 

salvo se caracterizada sua inviabilidade; 
 
II . Implantar e manter em território sergipano a unidade projetada com 

respectiva sede, administração e foro jurídico; 
 
III. Fornecer a CODISE, em prazo que lhe for razoavelmente indicado, 

quaisquer esclarecimentos ou informações em tomo do projeto e da sua implantação; 
 
IV. Efetuar, através do grupo majoritário, a compra e/ou recompra, pelo valor 

patrimonial ou de mercado quando for o caso, das ações que a CODISE tenha subscrito e 
integralizado, bem como das ações novas distribuídas a qualquer titulo. 
 
 

V. Assegurar a permanência do controle acionário pelo grupo líder 
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empreendedor da época, sob pena de perder todos os incentivos concedidos pelo Estado, 
quando se verificar a alienação de mais de 10% (dez por cento) das ações representativas do 
capital votante, sem prévia anuência da SEICT/CODISE. 

§ 10. O não cumprimento dos itens I e 11 deste artigo obrigará o grupo majoritário 
da empresa incentivada a proceder a imediata compra/recompra das ações, no prazo máximo 
de 90 (noventa) dias, pelo valor nominal, corrigido monetariamente, correspondente ao 
período decorrido, vedada a doação; 

§ 20- A recompra de que trata o inciso IV deste artigo dar-se-á no prazo máximo de 
05(cinco) anos, a partir da data da liberação de cada parcela, prazo esse que somente poderá 
ser prorrogado, a critério exclusivo da CODISE, mediante solicitação justificada da empresa, 
com base na legislação que estiver em vigor. 

SEÇÃO IV 

DA FORMA DE ESCRITURAÇÃO 
 

Art. 21.- As importâncias, a titulo de participação acionária utilizadas pela empresa 
em investimentos fixos, deverão ser registradas em conta especial do patrimônio líquido sob a 
denominação "Antecipação de Capital lncentivos do FAI/PSDIICODISE", para oportuna 
incorporação ao seu capital social. 

Art. 22. . O aumento de capital decorrente das inversões efetuadas em virtude da 
utilização dos recursos liberados, na forma do art. 21, gerará uma correspondente participação 
acionária do Estado, através da CODISE, na empresa beneficiária do incentivo, nos termos 
deste Decreto de Regulamentação. 

SEÇÃO V  

DOS PRAZOS 
 

Art. 23. O prazo para gozo da participação acionária será de no máximo 5 (cinco) 
anos, a contar da data da liberação dos recursos. 
 

SEÇÃO I 

FINALIDADE 

Art. 24.- Os empreendimentos da iniciativa privada, poderão ter apoio creditício 
mediante financiamento prestado pelo FAI, através do BANESE para aplicação em inversões 
fixas e/ou mistas, a ser concedido, a empreendimento novo, e a empresa já instalada e 
funcionando anteriormente, neste caso, calculado sobre a parte referente ao acréscimo real do 
ICMS a que se refere o §2°. do Art. 3°. da Lei 3.140 de 23 de dezembro de 1991, com as 
modificações que lhe foram impostas pela Lei nO. 3.377 de 15 de setembro de 1993, Lei 
3.590 de 27 de Dezembro de 1994, Lei 3.674 de 06 de dezembro de 1995, Lei 3680 de 20 de 
dezembro de 1995 e Lei 4.173 de 20 de Dezembro de 1999, obedecendo ao seguinte: 

 
a) até 100% (cem por cento) do ICMS próprio; e, 
b) contrato com prazo de até 10 (dez) anos, em que o financiamento 

do ICMS de cada mês do período contratual é pago com o mesmo prazo do contrato. 
 
Parágrafo Primeiro- Só o recolhimento do ICMS no prazo devido credenciará a 
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empresa ao benefício do apoio creditício, de acordo com os limites estabelecidos pelo CDI - 
Conselho de Desenvolvimento Industrial. 

Parágrafo Segundo- O apoio creditício de que trata o "caput" deste artigo, deverá se 
enquadrar nas faixas de benefícios estabelecidas no Anexo II deste Decreto. 

 
Art. 25. Para empresas já instaladas e em funcionamento no Estado, só poderá ser 

concedido o benefício de apoio creditício, de que trata este Capítulo, quando garantido um 
crescimento de valor real do ICMS devido, não inferior a 50% (cinqüenta por cento) da média 
do mesmo tributo nos últimos 12 (doze) meses, se implantada há mais de 01 (um) ano ou no 
período de efetivo recolhimento do ICMS, se implantada a 01 (um) ano ou menos, contado da 
data da entrada da solicitação do benefício na SEICT, média essa devidamente corrigida ou 
atualizada monetariamente, de acordo com a legislação pertinente, até a data em que for 
pleiteado o referido financiamento. 

Art. 26.- O financiamento a que se refere o art. 24, será efetuado obedecendo ao 
disposto em Convênio firmado entre a Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Turismo, 
a Secretaria de Estado da Fazenda, o Banco do Estado de Sergipe S/A, com a interviniência 
da Secretaria de Estado do Planejamento e da Ciência e Tecnologia e da Companhia de 
Desenvolvimento Industrial e de Recursos Minerais de Sergipe - CODISE, obedecidas as 
seguintes condições: 

I. A correção Monetária será de 50 % (cinqüenta por cento) do índice oficial 
do Governo Federal que mede a inflação, ou outro índice que venha a substituí10 por decisão 
da autoridade monetária. 

II - O prazo para amortização e liquidação do empréstimo, que obedecerá o 
mesmo critério da liberação fixada em resolução de enquadramento, aprovado pelo CDI- 
Conselho de Desenvolvimento Industrial. 

III - As operações far-se-ão com ônus financeiro para as empresas 
beneficiadas, incidindo o que estabelece o art. 13 deste Regulamento, e 
outros encargos exigidos por lei ou decorrentes de exigência do Banco 
Central. 

SEÇÃO II 

DA FORMA DE ESCRITURAÇÃO 

 
Art. 27. As importâncias utilizadas pela empresa a titulo de financiamento, na forma 

deste Capítulo, deverão ser registradas em conta especial do passivo, com a denominação 
"INCENTIVOS DO FAI/PSDI/CODISE/FINANCIAMENTO". 

 
SEÇÃO III 

DOS PRAZOS 

 
Art. 28. O prazo para amortização e liquidação do financiamento obedecerá a 

sistemática das liberações, respeitado o período de carência, não podendo ser superior a 10 
(dez) anos. 
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CAPITULO IX 

DO APOIO LOCACIONAL  

SEÇÃO I 
FINALIDADE 

 
Art. 29. Os empreendimentos industriais da iniciativa privada poderão ter apoio 

Locacional através da cessão ou venda de terrenos ou galpões industriais, ou permuta desses 
galpões para implantação de indústrias, a preços subsidiados, através da CODISE. 

SEÇÃO II 

DAS FORMAS DE CESSÃO 
 

Art. 30. O imóvel objeto da cessão, terá seu uso restrito à instalação e 
funcionamento de empreendimentos industriais, não podendo haver qualquer alteração no 
imóvel que implique ou não em modificação no projeto técnicoeconômico financeiro 
analisado pela CODISE. 
 Art. 31. A cessão de que trata o artigo anterior dar-se-á de forma onerosa, 
obedecendo-se os critérios previstos no parágrafo único deste artigo. 

Parágrafo Único - Quando da cessão, a que refere o "caput" deste artigo, será 
firmado contrato entre a empresa cessionária e a CODISE, obedecendo as seguintes 
condições: 

I - O uso do imóvel é restrito para atividades industriais permanentes; 
II - O valor mensal mínimo da cessão, será de 0,5% (cinco décimos 

percentuais) da avaliação do imóvel para fins industriais, reajustados de acordo com a 
legislação em vigor; 

III - Quando incorrer em atraso de pagamento, a empresa sofrerá multa de 
5% (cinco por cento), juros de mora de 1% (um por cento) ao mês mais variação integral do 
índice Geral de Preços do Mercado - IGPM, ou outro índice oficial que o substituir; 
 

IV. Quando ocorrer atraso de pagamento superior a 5 (cinco) meses, 
automaticamente, o contrato será suspenso e a empresa ficará passível de rescisão de 
conformidade com a lei, e sua reativação só se dará por autorização expressa da CODISE; 

V. O imóvel objeto da cessão não poderá ser alugado ou cedido, total ou 
parcialmente, sob pena de rescisão automática da cessão, ficando a empresa na obrigação de 
proceder ao pagamento do saldo de todo contrato, sem benefício do subsídio, isto é, a preço 
de mercado, e os seus proprietários ficarão impedidos de qualquer negociação futura com a 
CODISE, por um prazo de 05 (cinco) anos; 

VI. A empresa será obrigada a manter, às suas expensas, em bom estado de 
conservação o imóvel cedido, e proceder a todo e qualquer reparo que se fizer necessário para 
a manutenção do prédio nas condições de funcionamento quando do seu recebimento, 
revertendo para a CODISE quaisquer benfeitorias 
porventura executadas, obrigando-se, também, a comunicar por escrito, à 
CODISE, qualquer irregularidade que venha a ocorrer no imóvel; 

VII. Quando da firmação do contrato de cessão, será objeto de cláusula a 
obrigação da empresa arcar com as despesas de água, luz, telefone e outros decorrentes da 
utilização do imóvel bem como os tributos que sobre este incidam; 
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VIII. Quando da compra e/ou permuta do imóvel, será efetuada pela 
CODISE uma vistoria da situação física do edifício, ficando, em caso de permuta, a empresa 
responsável pelos reparos que se fizerem necessários; 

IX. A cessão será rescindida ou alterada quando ocorrer o funcionamento da 
empresa com menos de 50% (cinqüenta por cento) da capacidade prevista no projeto técnico, 
econômico e financeiro aprovado pela CODISE, ou quando da sua paralização injustificada 
por mais de 60 (sessenta) dias ou utilização do prédio para fins diversos dos previstos no 
projeto, cabendo ao cessionário o ônus da satisfação dos danos que venham ocorrer em 
virtude do desvio da finalidade; 

X. Quando da renovação do contrato de cessão, será efetuada nova avaliação 
para determinar os novos valores mensais da cessão; 

XI. Outras obrigações entre as partes, conforme ficar previstas no 
contrato. 
 

SEÇÃO II 

DA VENDA 

Art. 32. Quando da venda de imóveis para fins industriais, será firmado contrato de 
Promessa de Compra e Venda entre a empresa compradora e a CODISE, obedecendo as 
seguintes condições: 

I - A taxa mínima de ocupação será de 10% (dez por cento) da área do 
terreno reservado, devendo a empresa, no prazo de 5 (cinco) anos, ampliar a taxa de ocupação 
para 50% (cinqüenta por cento), sob pena do contrato ser revisto para diminuição da área, 
sendo que, para efeito do cálculo de ocupação, somente serão consideradas as áreas úteis das 
construções que se apresentarem cobertas, sendo permitida a taxa máxima de 60% (sessenta 
por cento); 

II - A ocupação das áreas adquiridas à CODISE será restrita à atividade 
industrial permanente; 

III - As eventuais e sucessivas vendas dos lotes e/ou áreas. originalmente 
adquiridas à CODISE, só poderão ocorrer, com a devida e prévia autorização por escrito 
desta, para garantir que os seguintes adquirentes estejam comprometidos com a continuidade 
das atividades industriais naqueles lotes e/ou áreas; 

IV - As transações de compra e venda CODISE, obedecerão ao seguinte 
esquema: 
entre o interessado e a 

a) Assinatura pelas partes (CODISE E INTERESSADA) do termo de 
compromisso de reserva de terreno ou galpão industrial, que obriga o recolhimento à CODISE 
do sinal de reserva no valor de 4% (quatro por cento) do preço calculado do terreno ou 
galpão, em obediência às Normas dos Distritos, Núcleos e Áreas Industriais; 

b) Apresentar no prazo máximo de 4(quatro) meses, além da 
documentação prevista no art. 9° deste Regulamento, projeto arquitetônico a ser construído, 
quando for o caso de construção própria; 

V - A CODISE terá o prazo máximo de 2 (dois) meses para adotar as 
seguintes ações: 

a) Analisar e emitir parecer sobre o projeto arquitetônico da obra 
quando for o caso; 
 

b) Analisar e emitir parecer sobre a viabilidade do projeto técnico 
econômico e financeiro; 
c) Fixar o valor do terreno, com base no laudo de avaliação; 
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d) Elaborar o contrato de promessa de compra e venda, correndo por 
conta do promitente comprador as despesas relativas ao registro do documento no Cartório de 
Imóveis do Município onde estiver localizado o imóvel; 

VI - A empresa terá o prazo máximo de 3(três) meses para iniciar a 
implantação do projeto, conforme atestado por Engenheiro da CODISE, devendo concluí-lo 
dentro de 12(doze) meses, com o devido "HABITE-SE" emitido pela Prefeitura Municipal e 
vistoriado pela CODISE, podendo, no entanto ser prorrogado por até 12 (doze) meses, quando 
o cronograma de execução assim justificar; 

VII - Decorrido o primeiro mês de início de implantação, será paga a 18. 
(primeira) de 12 (doze) mensalidades, correspondendo cada uma a 8% (oito por cento) do 
valor do imóvel corrigido com base na UFP ou outro índice oficial determinado pelo 
Governo; 

VIII - Escritura definitiva do imóvel após conclusão da obra e quitação do 
pagamento, conforme atestado pela CODISE no processo do interessado, devendo a empresa 
iniciar de imediato suas atividades; 

IX - O atraso no pagamento das mensalidades implicará na cobrança de 
multa igual a 5% (cinco por cento) do valor da mensalidade, acrescida de juros de mora de 
1% (um por cento) ao mês corrigida monetariamente pelo índice oficial do governo federal; 

X - O não cumprimento dos prazos estabelecidos para início e término das 
obras, bem como a inadimplência nos pagamentos por período superior a 90 (noventa) dias, 
dará direito à CODISE de cancelar a venda do imóvel, obedecendo a legislação em vigor. 

XI - No caso de venda de áreas superiores a 10.000 ~ ou com taxa de 
ocupação abaixo de 10% (dez por cento), a decisão ficará a cargo do Conselho de 
Desenvolvimento Industrial - CDI, após análise das prioridades e do interesse do 
empreendimento para o desenvolvimento do Estado; 

XII - A falta de apresentação, nos prazos estabelecidos, dos requisitos 
previstos no item "IV", alínea b, deste artigo, implicará o cancelamento da reserva do imóvel, 
perdendo o interessado, em favor da CODISE, o sinal de reserva pago anteriormente. 

Parágrafo Primeiro - O contrato de promessa de compra e venda de que trata o 
"caput" deste artigo poderá ser substituído pela escritura definitiva, independentemente do 
disposto no inciso VIII do mesmo "caput" deste artigo, em caso excepcionais, quando o 
imóvel objeto da alienação precisar servir de garantia a financiamento de longo prazo 
concedido por instituições financeiras oficiais. 

Parágrafo Segundo - A substituição da promessa de compra e venda pela escritura 
definitiva, de que trata o parágrafo primeiro deste artigo, deverá ser precedida de garantia 
pessoal, através da emissão de Nota Promissória no valor de mercado, do imóvel alienado, 
e/ou de garantia real, através de hipoteca em segundo grau do mesmo imóvel. 
(Redação dada pelo Decreto n° 19.046 de 22 de Agosto de 2000) 
 

SEÇÃO IV  

DA PERMUTA 

Art. 33. Quando da permuta de que trata o art. 30 Deste Decreto, a mesma, que 
poderá ser no valor total ou parcial do bem a ser permutado, dar-se-á mediante a consecução e 
entrega, por parte da empresa interessada, de um ou mais galpões de valor equivalente, 
localizado em área determinada pela CODISE. 

I . A permuta efetivar-se-á por instrumento particular de Promessa de 
Permuta, o qual deverá ser registrado no Cartório de Títulos e Documentos da Comarca onde 
se localizarem os imóveis; 

II . A promitente permutante, compromete-se a construir o galpão de que 
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trata este artigo, no período máximo de 06 (seis) meses, pagando nesse período um valor 
equivalente a 0,5% (cinco décimos percentuais), a titulo de cessão onerosa, sobre o valor do 
imóvel objeto de permuta, obtido mediante laudo de avaliação realizado pela CODISE, como 
aluguel; 

III - Na hipótese de inadimplência por parte da promitente permutante das 
obrigações assumidas, ser-lhe-á cobrada uma multa de 5% (cinco por cento) do valor do 
imóvel e judicialmente será compelida a devolvê-lo no prazo de 30 (trinta) dias, contados a 
partir da notificação da inadimplência, expedida pela CODISE; 
 

IV. As empresas deverão apresentar a documentação exigida no "caput" do 
artigo 9° deste Decreto de Regulamentação, exceto o seu item li, acrescida das informações 
econômicas e financeiras, conforme roteiro apresentado pela CODISE. 

 

CAPiTULO X 

DO APOIO FISCAL 

SEÇÃO I  

DA FINALIDADE 

Art. 34. É assegurado aos empreendimentos industriais o benefício do diferimento 
do diferencial de alíquota do ICMS, nos seguintes casos: 

I. Nas compras de bens de capital, inclusive de importações, feitas 
por empreendimentos industriais novos, ou por empresas industriais em 
funcionamento cujos novos investimentos acrescentem melhoria de produtividade; 

11 . Nas importações de matérias-primas, insumos, material secundário e de 
embalagem. 

Art. 35. Os empreendimentos industriais novos que se instalem no Estado de 
Sergipe, poderão se beneficiar da carência do ICMS devido. 

Art. 36. OcoITendo a todo tempo a negação do apoio de que trata este capitulo, fica 
assegurado à empresa beneficiária a opção pelo Apoio Creditício nas mesmas condições e no 
prazo residual do benefício negado, limitado ao valor do ICMS recolhido pelo beneficiário 
para o Estado de Sergipe. 

 
SEÇÃO II 

DA FORMA DE ESCRITURAÇÃO 

Art. 37. Serão registrados no passivo, sob o titulo "ICMS a recolher Incentivos do 
FAI/PSDI/CODISE", os valores decorrentes do diferencial de alíquota, de que trata o art.35, e 
do ICMS devido, durante o período de carência, previsto no art. 40, deste Decreto de 
Regulamentação. 

 
DOS PRAZOS 

Art. 38. O recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS ocorrerá quando da 
desincorporação do bem incentivado. 

Art. 39. A carência de que trata o artigo 35 deste Decreto de Regulamentação será 
de até 10 (dez) anos, em que o ICMS de cada mês do período é pago com a mesma carência, e 
o gozo do respectivo beneficio será também de até 10 (dez) anos, sendo que, em casos 
excepcionais, quando o projeto for de relevante importância para o Estado, em termos de 
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geração de novos empregos e de integração setorial que fortaleça a cadeia produtiva do 
segmento industrial em que atue a beneficiária, assim enquadrados os setores de 
"Agroindustria" que utilizem produtos gerados nos perímetros irrigados do Estado de Sergipe, 
de "Artigos de Vestuários", de "Madeira e Mobiliário", de "Calçados", de "Cosméticos", de 
"Produtos de Higiene Pessoal e Toucador em geral", e "Indústria Farmacêutica", o prazo de 
carência e o gozo do respectivo benefício poderão ser estendidos, por decisão do Conselho de 
Desenvolvimento Industrial- CDI, para até 15 (quinze) anos. 

CAPiTULO XI 

DOS DEVERES E SANÇÕES 
Art. 40. As empresas industriais incentivadas na forma desta Regulamentação obrigam-se a: 
 

I - Cumprir fielmente as obrigações fiscais e tributárias estabelecidas em 
leis, regulamentos e demais atos específicos; 

II- Afixar, na fachada principal da unidade industrial, no prazo de até 60 
(sessenta) dias da primeira liberação de recursos, placa indicativa conforme modelo fornecido 
pela CODISE; 

III - Fazer menção, em publicidade que efetuar, aos incentivos recebidos; 
IV - Assegurar preferência ao Governo do Estado, em igualdade de 

condições de preços e prazos, para aquisição de seus produtos; 
V - Dar garantia de preferência para utilização, em igualdade decondições, 

de matérias-primas procedentes do Estado de Sergipe; 
VI - Remeter à CODISE, anualmente, o seu balanço geral; 
VII - Permitir aos técnicos credenciados pela CODISE realizarem auditoria 

na empresa e inspeção em suas instalações físicas, bem como remeter todas as informações e 
documentos que forem solicitados; 

VIII . Não paralisar as atividades industriais, e fornecer à CODISE, sempre 
que solicitado, dados gerais sobre seu desempenho operacional, destinados a avaliação do 
programa, ou qualquer outra informação necessária; 

IX - Obedecer às normas de funcionamento dos Distritos, Núcleos e áreas 
Industriais que estiverem em vigor; 

X . Não mudar sua linha de produção, sem prévia consulta e anuência da 
CODISE, e permitir livre acesso de técnicos da CODISE e do BANESE às suas instalações. 

Art. 41. Qualquer fraude ou meios escusos praticados por empresas beneficiárias 
dos incentivos e estímulos previstos neste Decreto de Regulamentação, bem como a falta de 
pagamento do ICMS devido, implicarão a perda total ou parcial do incentivo e estímulo, por 
Resolução do Conselho do Desenvolvimento Industrial CDI. 

Art. 42. A aplicação dos recursos a titulo de incentivos e estímulos deve obedecer, 
rigorosamente, às condições, exigências elou requisitos contidos no parecer aprovado pelo 
Conselho do Desenvolvimento Industrial - CDI, quando da decisão do pedido de benefício. 

Parágrafo Único. Qualquer modificação do programa de investimento autorizado 
ou do nível de produção previsto, deverá ser efetuada mediante justificativa aprovada pelo 
Conselho do Desenvolvimento Industrial - CDI. 

Art. 43. As imobilizações realizadas com recursos oriundos dos incentivos e 
estímulos não poderão ser transferi das a terceiros, durante o período de 05 (cinco) anos, a 
menos que sejam autorizadas pelo Conselho do Desenvolvimento Industrial - CDI. 
 

Parágrafo Único. A inobservância do disposto no "caput" deste artigo implicará na 
obrigação da empresa beneficiá ri a recolher aos cofres do Estado, dentro de 20 (vinte) dias 
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corridos a, contar da data da notificação expedi da pela CODISE, a importância equivalente a 
todos os recebimentos obtidos, acrescida de multa de 5% (cinco por cento) e correção 
monetária pelo índice oficial do Governo Federal que mede a inflação ou outro índice que 
venha a substituí-Io por decisão da autoridade monetária. 

Art. 44. Perderá o direito aos benefícios concedidos no termo desta Lei, a empresa 
que: 

I - não efetuar o recolhimento do ICMS devido, nos prazos 
legais, ou deixar de amortizar, no respectivo vencimento, 02 (duas) parcelas de 
financiamento, consecutivas ou não; 

II - alterar as características do produto que tenha 
fundamentado a concessão de benefício, ressalvada prévia e expressa aprovação da 
Companhia de Desenvolvimento Industrial e de Recursos Minerais de Sergipe CODISE, após 
apreciação e manifestação favorável do Conselho de Desenvolvimento Industrial - CDI; 

III - reduzir, no caso de ampliação, a capacidade instalada, 
independentemente de aumento de faturamento; 
 IV - não iniciar, no prazo máximo de 12 (doze) meses, 
contados do ato concessivo de benefício, a implantação do projeto; 

 V - Praticar crime de sonegação fiscal, após transitada em 
julgado a correspondente sentença; 

VI - reduzir o nível de emprego em relação àquele contido no 
projeto, ressalvada prévia e expressa aprovação da CODISE, após apreciação e manifestação 
favorável do Conselho de Desenvolvimento Industrial - CDI. 

Parágrafo Único - A perda do direito a benefício, de que trata o 
"caput" deste artigo, implicará de imediato pagamento das parcelas vencidas e vincendas, sem 
qualquer dedução, e independentemente da ampliação das demais penalidades cabíveis." 

Art. 45. A empresa que tiver o benefício cancelado ficará impedida de voltar a 
beneficiar-se dos incentivos e estímulos de que trata este Decreto de Regulamentação. 
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TITULO II 

DO FUNDO DE APOIO A INDUSTRIALIZAÇÃO - FAI  

CAPiTULO I 

DO CONCEITO E FINALIDADE DO FAI 
 
Art. 46. O Fundo de Apoio à Industrialização - FAI, criado pela Lei no. 3.140, de 

23 de dezembro de 1991, é o instrumento de apoio às ações do Programa Sergipano de 
Desenvolvimento Industrial - PSDI. 

Parágrafo Único. - O FAI é vinculado à Secretaria de Estado da Indústria, 
Comércio e Turismo - SEICT. 

Art. 47. - O Fundo de Apoio à Industrialização- F AI, tem por finalidade 
incrementar, dentro do Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial - PSDI, as 
atividades das empresas que, na área industrial, promovam o desenvolvimento sócio-
econômico do Estado de Sergipe. 

CAPiTULO II 
DOS RECURSOS 

Art. 48. - Os recursos do F AI serão aplicados exclusivamente na concessão de 
apoio financeiro, creditício, locacional elou fiscal a empreendimentos enquadrados no PSDI, 
nos termos da Lei No. 3.140, de 23 de dezembro de 1991, com as alterações introduzidas 
pelas Leis Nos. 3.377, de 15 de setembro de 1993, 3.590, de 27 de dezembro de 1994, 3.674, 
de 6 de dezembro de 1995, 3.680, de 20 de dezembro de 1995, Lei 4.173, de 20 de Dezembro 
de 1999, de acordo com este Decreto de Regulamentação. 
Art. 49. - Constituirão recursos do Fundo de Apoio à Industrialização - FAI: 

I - Os recursos alocados no Orçamento do Estado, que lhe forem destinados, 
a partir de recomendação ou audiência do Conselho de Desenvolvimento Industrial - CDI; 

II - Os créditos adicionais que lhe forem destinados pelo Estado; 
III - Os recursos resultantes de empréstimos, financiamentos, repasses ou 

suprimentos de Agências ou Fundos Nacionais ou Internacionais de Desenvolvimento; 
IV - Os auxílios, doações, legados, subvenções, contribuições ou quaisquer 

outras transferências legais feitas por entidades, pessoas físicas ou jurídicas, de direito público 
ou privado, nacionais ou internacionais; 

V . Recursos repassados pela Companhia de Desenvolvimento Industrial e 
de Recursos Minerais de Sergipe - CODISE, equivalentes a 5% ( cinco por cento) do 
resultado financeiro das vendas de terrenos e galpões industriais ou para fins industriais; 

VI . As participações acionárias do Estado de Sergipe, através da CODISE, 
decorrentes das aplicações do anterior Fundo de Desenvolvimento Industrial - FDI; 

VII . O produto de dividendos, bonificações, amortizações e encargos 
financeiros resultantes das aplicações do FAI, bem como o da venda, do resgate ou da 
recompra de participação acioná ria e de debêntures conversíveis em ações; 

VIII. Os rendimentos ou acréscimos provenientes de aplicações de recursos 
do próprio - FAI; 
 IX . Recursos repassados pelo Banco do Estado de Sergipe S. A.  
BANESE, equivalentes a 1% (hum por cento) do seu lucro líquido; 

X - Recursos repassados pela Secretaria de Estado da Fazenda, equivalentes 
a 50% (cinqüenta por cento) do montante que arrecadar referente à cobrança de taxas; 



 184 

XI . Recursos de outras fontes, que legalmente se destinem ao F Alou se 
constituam em receita do mesmo Fundo; 
XII . Outras receitas diversas. 

§ 1° Os recursos do FAI, de que trata este artigo, serão depositados, mantidos e 
movimentados em conta específica do Banco do Estado de Sergipe S.A. BANESE, 

ressalvados os casos de exigência legal ou regulamentar de norma operacional da respectiva 
fonte repassadora, para manutenção em outro estabelecimento financeiro oficial vinculado 
ao Governo Federal, sempre com a denominação "F AIISEICT/CODISE." 

§ 2° Os recursos a que se refere o inciso I do "caput" deste artigo serão 
consignados, anualmente, na proposta orçamentária do Poder Executivo, em montante a ser 
apurado segundo o incremento real da arrecadação do ICMS recolhido pelas empresas 
beneficiadas pelo FAI. 

CAPíTULO III 
DA ADMINISTRAÇÃO DO FAI 

Art. 50. - A administração Superior da gestão do FAI, será exercida pelo Conselho 
de Desenvolvimento Industrial - CDI, vinculado à Secretaria de Estado da Indústria, 
Comércio e do Turismo - SEICT. 

§ 1°. O FAI será coordenado pelo Secretário de Estado da Indústria, Comércio e do 
Turismo. 

§ 2°. Os recursos do FAI somente serão aplicados e movimentados sob controle e 
deliberação do Conselho de Desenvolvimento Industrial - CDI, de acordo com o respectivo 
Plano Anual de Aplicação, a ser aprovado pelo mesmo Conselho. 

§ 3°. A movimentação da conta bancária específica do FAI, a que se refere o §1° do 
art. 49 deste Decreto de Regulamentação, somente se dará, observado o disposto no §2° deste 
artigo, mediante cheque nominal assinado conjuntamente pelo Secretário de Estado da 
Indústria, do Comércio e do Turismo, Coordenador do Fundo, e pelo Diretor do 
Departamento de Administração e Finanças da Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e 
do Turismo, ou, nas suas ausências, impedimentos ou afastamentos, pelos respectivos 
substitutos legais, na forma regular. 

Art. 51. - O Fundo de Apoio à Industrialização - FAI, terá contabilidade própria, 
com escrituração geral, vinculada, porém, orçamentariamente, à Secretaria de Estado da 
Indústria, Comércio e do Turismo - SEICT. 

§ 1°. A execução financeira e orçamentária do FAI observará as normas regulares 
de Contabilidade Pública, bem como a legislação referente ao Sistema Financeiro Estadual e a 
relativa a licitações e contratos, e estará sujeita ao efetivo controle dos órgãos próprios de 
controle interno do Poder Executivo, sendo que a receita e a aplicação dos respectivos 
recursos serão, periodicamente, objeto de informação e prestação de contas. 

§ 2°. Para atendimento do disposto no §1°. deste artigo, caberá ao Coordenador do 
Fundo encaminhar à Secretaria de Estado da Fazenda, ao Conselho de Desenvolvimento 
Industrial - CDI, e ao Tribunal de Contas do Estado, entre outros documentos, observadas a 
legislação e as normas pertinentes: 
1. Mensalmente, demonstrativo de receitas e despesas (Balancete); 

2. Anualmente, relatório de atividade e prestação de contas, com Balanço 
Geral. 

§ 3°. Para a Secretaria de Estado da Fazenda, o documento mensal a que se refere o 
item 1 do §2° deste artigo, deverá ser acompanhado de cópias dos respectivos comprovantes 
das receitas e despesas. 

§ 3° Os recursos orçamentários serão liberados, mensalmente, em favor do FAI, em 
montante a ser calculado pela Secretaria de Estado da Fazenda, tomando-se como base o 
incremento real do ICMS recolhido pelas empresas beneficiárias" 
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Art. 52. - O exercício financeiro do FAI coincidirá com o ano civil. 
Art. 53.-0 saldo positivo do FAI, apurado em balanço, em cada exercício financeiro, 

será transferido para o exercício seguinte, a crédito do mesmo Fundo. 
Art. 54. - O Conselho de Desenvolvimento Industrial - CDI, por proposta da 

Secretaria de Estado da Indústria, do Comércio e do Turismo - SEICT, deverá aprovar as 
demais normas de organização e operacionalização do F AI, a serem homologadas por 
Decreto do Poder Executivo. 

TITULO III 

DAS DISPOSICOES GERAIS E FINAIS 

 
Art. 55. - As atividades de apoio administrativo necessárias aos serviços do FAI e à 

operacionalização do PSDI serão prestadas pela Secretaria de Estado da Indústria, do 
Comércio e do Turismo - SEICT, elou pela Companhia de Desenvolvimento Industrial e de 
Recursos Minerais de Sergipe - CODISE. 
 Art. 56. - Os recursos do Fundo de Apoio à Industrialização - FAI, 
serão obrigatoriamente aplicados pelas empresas beneficiárias apenas em estabelecimentos 
industriais implantados no território do Estado de Sergipe. 

Art. 57. - A Secretaria de Estado da Indústria, do Comércio e do Turismo SEICT, é 
obrigada a enviar, semestralmente, para a Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe, 
relação discriminada das empresas beneficiadas, com a indicação dos respectivos benefícios 
concedidos em função da Lei n° 3.140, de 23 de dezembro de 1991, com as alterações 
introduzidas pelas leis nOs. 3.377, de 15 de setembro de 1993, 3.590 de 27 de dezembro de 
1994, 3.674 de 06 de dezembro de 1995, 3.680 de 20 de dezembro de 1995 e Lei 4.173, de 20 
de Dezembro de 1999, de acordo com este Decreto de Regulamentação. 

Art. 58. Independentemente dos benefícios e apoios previstos nesta Lei, ao 
empreendimento industrial novo poderão, ainda, ser concedidos os mesmos benefícios 
financeiro, creditício e locacional que, comprovadamente estejam sendo oferecidos por outro 
Estado Brasileiro, desde que o respectivo projeto seja aprovado e a aplicação do benefício seja 
autorizado pelo Conselho de Desenvolvimento Industrial - CDI, sendo que, no caso de 
benefício fiscal, a sua concessão dependerá de convênio, constitucionalmente previsto, ou de 
Lei própria do Estado de Sergipe, que autorize a sua aplicação. 

Parágrafo Único - A aplicação das vantagens previstas no "caput" deste artigo, 
adequando-se o prazo de concessão dos benefícios com as características do investimento, 
dentro da conveniência do Estado de Sergipe, dar-se-á de acordo com o que for aprovado 
mediante Resolução do Conselho de Desenvolvimento Industrial." 

Art. 59. - Compete ao Conselho de Desenvolvimento Industrial - CDI, expedir 
resoluções e instruções que se fizerem necessárias à aplicação e execução da presente 
regulamentação, bem como resolver os casos omissos. 

Art. 60. - Este Decreto, que trata da regulamentação da Lei n° 3.140, de 23 de 
dezembro de 1991, com alterações pelas Leis nOs 3.377 I de 15 de setembro de 1993, 3.590, 
de 27 de dezembro de 1994, 3.674, de 06 de dezembro de 1995, 3.680, de 20 de dezembro de 
1995 e Lei 4.173 de 20 de Dezembro de 1999, entrará em vigor na data de sua publicação. 

Art. 61. - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o Decreto 
15.970, de 12 de Julho de 1996. 
 

Aracaju, de 2001, 1790 da Independência e 1120 da República. 
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ANEXO I- FI. 01/05 

APOIO FINANCEIRO 

PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA 

CRITÉRIOS PARA ENQUADRAMENTO 

1- O limite de benefício do Apoio Financeiro, de que trata o artigo 17 deste decreto, será 
determinado pela multiplicação do valor do Investimento Fixo a ser realizado, detalhado e 
discriminado no projeto técnico econômico financeiro, aceito e aprovado 
pela sua análise como necessário ao empreendimento, pelo fator 0,3, referente 
ao percentual máximo de benefício passível a ser usufruido pelas empresas. 
2- Para efeito da obtenção dos pontos serão levados em consideração os seguintes aspectos: 

I - relação novos empregos I novas inverçóes (em 1000 UFIR), um ponto para cada 
décimo obtido, até o limite máximo de 20 pontos; 

II - acréscimo na arrecadação estadual - um ponto para cada 05 centésimos de 
incremento na sua contribuição à arrecadação estadual, até o limite máximo de 20 pontos; 

II1 - procedência dos insumos utilizados - um ponto para cada 05 centésimos 
obtidos no quociente da divisão do valor dos insumos de procedência estadual, pelo valor total 
dos insumos utilizados, até o limite máximo de 20 pontos; 

IV - valor agregado - um ponto para cada centésimo de valor agregado aos insumos 
utilizados, até o limite máximo de 20 pontos; 

V - estímulo à interiorização - localização fora do Distrito Industrial de Ara caju , 
20 pontos. 

§1° - Para efeito do ítem 11 conceder-se-á às empresas novas o máximo de pontos 
referidos no citado ítem. 

§2° - Por razões de politica de desenvolvimento industrial I e de prioridades 
econômicas e sociais, poderá o CDI, opcionalmente e a seu exdusivo critério, conceder uma 
bonificação de até 20 pontos, não podendo o total de pontos obtidos ultrapassar ao limite de 
100 pontos. 
3- A participação do Fundo de Apoio à Industrialização não poderá ser superior a 50% 
(cinquenta por cento) do montante de recursos previstos para serem aportados pelo grupo 
líder. 

Parágrafo Único - Entende-se como grupo líder aquele detentor de quantidade de ações 
ordinárias que lhe permitam poder de mando e decisão no empreendimento. 
4 - O valor limite para liberação de recursos do FAI, a título de apoio financeiro, não poderá 
ultrapassar ao montante de recursos decorrentes do ICMS, aceitos pela análise do projeto 
como previstos para serem efetivamente recolhidos aos cofres do Tesouro Estadual por 5 
(cinco) anos. 

Parágrafo Único - Entende-se como efetivamente recolhidos aos cofres do Tesouro 
Estadual os valores decorrentes da geração de ICMS, abatido o apoio creditício. 
5- Mediante a criação de Programas de apoio a segmentos industriais específicos, poderá o 
COI definir critérios diferentes de enquadramento para determinadas atividades industriais. 
6. Independentemente de ter sido solicitado, por ocasião de análise do projeto técnico -
econômico-financeiro para concessão de apoio financeiro, concomitantemente seráfeita 
análise com vista a seu enquadramento no apoio creditício de que trata a Lei n°3.140, de 23 
de dezembro de 1991, e legislação complementar posterior, gerando resolução enquadrativa 
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do empreendimento em tal benefício. 
7- A COOISE realizará avaliações semestrais da comparação entre o projetado e o 
efetivamente realizado, ocasião em que variações superiores a 20% (vinte por cento) em torno 
do projetado, exigirão a definição de nova faixa do benefício, adequada à realidade 
encontrada. 
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FÓRMULAS: 
I .   Novos empregos: 
 Novas Inversões 

1 (um) ponto para cada décimo obtido. 

II . Arrecadação de ICMS proietada 
Arrecadação média dos últimos 12 meses 

 
Trabalha-se com os dados, usando uma mesma data base como referência. 1 (um) ponto 
para cada cinco centésimos obtidos. 

III . Valor dos insumos adQuiridos em Seraipe 
 Valor total dos insumos 
1 (um) ponto para cada cinco centésimos obtidos. 
 
IV . Custo Total______ 
 Valor dos insumos 
1 (um) ponto para cada décimo obtido 
Valor dos Insumos = Matéria Prima + 
Material Secundário + Material de 
Embalagem + Outros Insumos. 

Valores obtidos 
0,05 
0,10 
0,15 
0,20 
0,25 
0,30 
0,35 
0,40 
0,45 
0,50 
0,55 
0,60 

Tabela de valores e pontos obtidos 

Pontos Conforme 
Itens I e IV Item II e III 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09  
10 
11 
12 

01 

02 

03 

04 

05 
06 
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 0,65  
0,70 07
0,75  
0,80 08
0,85  
0,90 09
0,95  
1,00 10
1,05  
1,10 11
1,15  
1,20 12
1,25  
1,30 13
1,35  
1,40 14
1,45  
1,50 15
1,55  
1,60 16
1,65  
1,70 17
1,75  
1,80 18
1,85  
1,90 19
1,95  
2,00 20

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
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ANEXO II - FI. ¼ 

 APOIO CREDITfCIO 
CRITERIOS PARA ENQUADRAMENTO 

1. Para efeito da obtenção dos pontos, no caso de Apoio Creditício, serão levados em 
consideração os seguintes aspectos: 

I . relação novos empregos I novas inversões (em 1000 UFIR), um ponto para cada décimo 
obtido, até o limite máximo de 20 pontos; 

II. acréscimo na arrecadação estadual - um ponto para cada 05 centésimos de incremento 
na sua contribuição à arrecadação estadual, até o limite máximo de 20 pontos; 

III. procedência dos insumos utilizados - um ponto para cada 05 centésimos obtidos no 
quociente da divisão do valor dos insumos de procedência estadual pelo valor total dos 
insumos utilizados, até o limite máximo de 20 pontos; 

IV- valor agregado - um ponto para cada centésimo de valor agregado aos insumos 
utilizados, até o limite máximo de 20 pontos; 

V . estímulo a interiorização - localização fora do Distrito Industrial de Aracaju. 

 §1° - Para efeito do item Ii conceder-se-á às empresas novas o máximo de 
pontos referidos no citado ítem. 

§2°- Por razões de política de desenvolvimento industrial, e de prioridades 
econômicas e sociais, poderá o COI, opcionalmente e a seu exclusivo critério, conceder uma 
bonificação de até 20 pontos, não podendo o total de pontos obtidos ultrapassar ao limite de 
100 pontos. 
2. Mediante a criação de Programas de Apoio a segmentos industriais específicos, poderá o 
COI definir critérios diferentes de enquadramento para determinadas atividades industriais. 
3. A COOISE realizará avaliações semestrais da comparação entre o projetado e o 

efetivamente realizado, ocasião em que variações superiores a 20% em torno do projetado, 
exigirão a definição de nova faixa de benefício, adequada a realidade encontrada. 
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 FÓRMULAS: 

I - Novos Empregos: 

Novas Inversões 
1 (um) ponto para cada décimo obtido 

II - Arrecadação de ICMS projetada 
 Arrecadação média dos últimos 12 meses 

Trabalha-se com os dados, usando uma mesma data base como referência. 1 (um) 
ponto para cada cinco centésimos obtidos. 

III - Valor dos Insumos adauiridos em Seraipe 
 Valor total dos insumos 

1 (um) ponto para cada cinco centésimos obtidos 

IV - Custo Total 
 Valor dos Insumos 

1 (um) ponto para cada décimo obtido 
Valor dos Insumos = Matéria Prima + Material Secundário + Marerial de 
Embalagem + outros Insumos. 

Tabela de valores e pontos obtidos 

 Pontos Conforme 
Valores obtidos Itens I e IV Item II e III 
0,05  01 
0,10 01 02 
0,15  03 
0,20 02 04 
0,25  05 
0,30 03 06 
0,35  07 
0,40 04 08 
0,45  09 
0,50 05 10 
0,55  11 
0,60 06 12 
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 0,65  
0,70 07
0,75  
0,80 08
0,85  
0,90 09
0,95  
1,00 10
1,05  
1,10 11
1,15  
1,20 12
1,25  
1,30 13
1,35  
1,40 14
1,45  
1,50 15
1,55  
1,60 16
1,65  
1,70 17
1,75  
1,80 18
1,85  
1,90 19
1,95  
2,00 20

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
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Anexo III- FL. 1/03 

Apoio Fiscal 

Critérios para Avaliação 

1 - Para efeito da obtenção dos pontos, no caso de Apoio Fiscal, serão levados em 
consideração os seguintes aspectos: 

I - relação novos empregos/ novas inversões (em 1000 UFIR), um ponto para cada 
décimo obtido, até o limite máximo de 25 pontos; 

II - procedência dos insumos utilizados - um ponto para cada 05 centésimos obtidos no 
quociente da divisão do valor dos insumos de procedência estadual pelo valor total dos 
insumos utilizados, até o limite máximo de 25 pontos; 

III - valor agregado - um ponto para cada centésimo de valor agregado aos insumos 
utilizados, até o limite máximo de 25 pontos; 

IV - estímulo a interiorização - localização fora do Distrito Industrial de Aracaju. 
2 - Mediante a criação de Programa de Apoio a segmentos industriais específicos, poderá o 
COI definir critérios diferentes de enquadramento para determinadas atividades industriais. 
3 - A eOOlSE realizará avaliações semestrais da comparação entre o projetado e o 
efetivamente realizado, ocasião em que variações superiores a 20% em tomo do projetado, 
exigirão a definição de nova faixa de benefício, adequada a realidade encontrada. 
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 Fórmulas: 

I - Novos Empregos:    
Novas Inversões 

1,25 (um vírgula vinte e cinco) ponto para cada décimo obtido. 
II - Valor dos Insumos adiquirldos em Sergipe 
 Valor total dos insumos 

1,25 (um vírgula vinte e cinco) ponto para cada cinco centésimos obtidos. 

III- Custo Total_______ 
     Valor dos Insumos 

1,25 (um vírgula vinte e cinco) ponto para cada décimo obtido 
Valor dos insumos = Matéria Prima + Material Secundário + Material de 

Embalagem + Outros Insumos. 

 Tabela de valores e pontos obtidos  
 Pontos Conforme  
Valores Obtidos Itens I e III Item II 

0,05  1,25 
0,10 1,25 2,50 
0,15  3,75 
0,20 250 5,00 
0,25  6,25 
0,30 3,75 7,50 
0,35  8,75 
0,40 5,00 10,00 
0,45  11,25 
0,50 6,25 12,50 
0,55  13,75 
0,60 7,50 15,00 
0,65  16,25 
0,70 8,75 17,50 
0,75  18,75 
0,80 10,00 20,00 
0,85  21,25 
0,90 11,25 22,50 
0,95  23,75 
1,00 12,50 25,00 
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1,05  
1,10 13,75
1,15  
1,20 15,00
1,25  
1,30 16,25
1,35  
1,40 17,50
1,45  
1,50 18,75
1,55  
1,60 20,00
1,65  
1,70 21,25
1,75  
1,80 22,50
1,85  
1,90 23,75
1,95  
2,00 25,00
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ANEXO II 

Empreendimentos aprovados e apoiados pelo PSDI – projetos 

implantados até 2002 
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ANEXO III 

Infra-Estrutura: o grande gargalo nacional 
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ANEXO IV  

PRINCIPAIS PRODUTOS EXPORTADOS E IMPORTADOS PELA 

ECONOMIA SERGIPANA - 2004 
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